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1. 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 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. 

melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

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

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről  

• Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez 

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára 
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2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Első nap: 2018. szeptember 01. 

Utolsó nap: 2019. augusztus 31. 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől- péntekig 800 – 1600 

          Egyéb tevékenységek: Hétfőtől – péntekig 1600-1800 

Nyári nyitvatartás:  

Hétfőtől- péntekig 800 – 1600 

 

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 

2019. augusztus 08 . – augusztus 23. 

Nyitás: 2019. augusztus . 26. 

 

Nevelés nélküli szünetet nem tartunk, áthelyezett szombati munkanapokat veszünk erre 

igénybe, mert a szülők a szombati nyílvántartásra nem tartanak igényt. 

 

3. KIEMELT FELADATAINK 

3.1 DELFINO pedagógiai program 

 

A stratégiai dokumentum összhangban van az éves munkatervel a Pedagógia Programmal, 

SzMSz-el és házirendel. 

A DELFINO pedagógiai program felülvizsgálatára az év folyamán sor kerül. 

Nevelőmunkánkban a továbbra is kiemelt feladatként szerepel a benne foglaltak 

megvalósítása. 
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2018/19-es éves munkaterv a 2017/18-as évi beszámolóra épül. 

 

Fő feladatunk: biztosítani fogjuk ebben a tanévben is gyermekeink számára a sokoldalú 

fejlesztést és a tanulást, az alábbi lehetőségekkel: 

• mindennapos testedzést – változatos mozgásformákkal és testnevelési játékokkal; 

• a természeti adottságok előtérbe helyezését (levegő, napfény, víz). A játszóudvar 

mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználva igyekszünk minél többet tartózkodni a 

szabad levegőn, és biztosítjuk a változatos játéktevékenységeket; 

• a só szobában történő képességfejlesztő tevékenységekkel, mese-vers foglalkozásokkal a 

légzőszervi megbetegedések megelőzésére; 

• az egészséges táplálkozás fontossága érdekében naponta friss gyümölcs és zöldség 

fogyasztását. 

• sportolási lehetőséggel: prevenciós torna, és mindennapos testmozgás és testnevelés 

• zöld óvoda szellemébe lévő mindennapokat biztosítani 

• A gyermekek fejlődésének nyomon követésének átdolgozása folytatása 

• Logopédus előadása a beszédfigyelem jegyében a jövő évben 

• Tervezzük, hogy az idei évtől ellátogatunk a nagycsoportosokkal a Kelenvölgyi iskolába 

egy óralátogatásra. 

 

A vezetői programom megvalósítására ebben a nevelési évben a törvényes műköés érdekében 

a hatályos jogszabályokat, rendeleteket előírásait betartatom munkatársaimmal, illetve a 

dokumentációkban nyomonkövetem. 

 

 

 

3.1.2  A 2018/2019 nevelési év  feladata: a játék, a tanulás és a munka-jellegű 

tevékenység összefüggései 

Az óvodás korú gyermekeknek a kezdeti játékfajták alapozzák meg a megismerést, tehát ezek 

a játékok képezik a tanulás alapjait. Ugyanakkor ezek a korai megnyilvánulások szabadon, 

nem célorientáltan zajlanak, azaz: a játék sajátosságait hordozzák magukban.  

Már a kora gyermekkori manipulációs játékot megfigyelve is észrevehetjük ezt a „kettőséget”: 

a kicsi gyerek játszik és közben tanul is, így fejlődik. A későbbi játékfajtákra is jellemző lehet 

ez a kettősség: az adott cselekvés szabad, a gyerek önmagát motiválja, tehát játszik, de közben 

tanul is: mozgássorokat gyakorol be, kommunikál, beszélget, megoszt, alkudozik, 
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tájékozódik, egymás információit kicserélve tudáshoz jut, együttműködik, alá-és 

fölérendeltségi, vagy éppen szimmetrikus viszonyokat él meg. A két folyamat és azok 

hatásmechanizmusai nem választhatók el egymástól. A játék előkészíti a gyermeket a tudatos 

tanulásra és a vállalt, nem „csak” spontán alakuló együttműködésre is. 

A tanulás – ebben az életkorban -, éppen, mint a játék cselekvő, aktív, nem pedig elvont, és 

akkor hatékony, ha tapasztalatokon alapszik. Folyamatában, az információk megszerzésén és 

feldolgozásán kívül, az irányíthatóságra szoktatás, a döntéshelyzetek átélése, a konfliktusok 

megoldásának gyakorlása és az együttműködés is dominál. A tanulás sikere nem pusztán az 

értelmi képességeken fejlesztésén múlik tehát. Az előzetes ismeretek befolyásolják a tanulás 

hatékonyságát, ezért érdemes azokra építeni.   

A munka jellegű tevékenység a játék és a tanulás között helyezkedik el, mert mindkettővel 

számos közös jellemzője van. A gyermekek munkavállalása többnyire önkéntes, maguktól, 

vagy felkérésre, de vállalás alapján kezdenek hozzá valami fontos feladat elvégzéséhez. Ez a 

játékkal közös vonás. A munkának célja van, ezért csak azt szabad kérni és kitűzni, amit 

valóban meg kell csinálni. Ez a célorientáltság a tanulással közös. Munkavégzés során 

fejlődik a felelősségérzés, a mások iránti tenni akarás és tudás, a közösségi érzés. Az együttes 

munkavégzés során az együttműködés 

képessége is alakul. Ezek a vonások a 

tanulásra és a játékra is jellemzőek. 

 Ugyanakkor – főként, ha szabadon 

választható munkáról van szó – ez a cselekvés 

is aktív, eszközökhöz kötött, a tevékenység 

öröme a domináns elem, mint a játékban. 

                                             

 

Összegezve; mindegyik cselekvésre jellemzők: 

• érzelmi involváltságból halad a gyermek a külső irányíthatóság felé; 

• jellemző mindegyik cselekvésre a kreativitás, az alkotás; 

• folyamatosan alakul és alakítható a szocializáció, a társas kapcsolatok fejlődése; 

• megtapasztalja, majd tudatosítja az erkölcsi értékeket, kialakul a döntés képessége; 

• használja, ezáltal fejlődnek az érzékszervek, differenciálódik a percepció és a mozgás; 

• folyamatosan alakul a verbalitás és az ahhoz kapcsolódó nonverbális kommunikáció 

is; 

• fejleszthetők és szabadon is fejlődnek az értelmi képességek és a tudás. 
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Ebben az éven kiemelt hangsúlyt fektetünk ezekre az elvekre. 

 

 

3.2 Tehetségtámogatás /tehetségcsírák felfedezés 

A 2018/2019-es tanévben a Delfino Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelően tovább 

folytatjuk tehetséggondozó munkánkat. Kis létszámú csoportunkban külön foglalkozások 

keretében fejlesztjük azokat a gyermekeket, akik valamilyen területen kiemelkedő 

képességűek, tehetségesek. A tehetséggondozás területeit befolyásolja az óvodapedagógusok 

képességei, érdeklődésük, irányultságuk, illetve a gyermekek és a szülők igényei. 

A zenei nevelés ebben az évben is nagy hangsúlyt fog kapni, mint tehetséggondozás. A 

tavalyi évhez hasonlóan, az intézményünkben heti 1 alkalommal képzett zeneművész tart 

45perces zenei tevékenységet a tehetséges gyermekek számára. 

 

 

 

„Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség” 

 

Az intézményi tehetséggondozó rendszer kialakításának lépései: 
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o Testület számára elfogadható tehetségdefinició kiválasztása 

o Elvi alapok meghatározása 

o Célmeghatározás 

o Feladatok, tevékenységek, szereplők azonosítása, kiválasztása 

     (tehetségműhelyvezető kiválasztása, koordínátor, óvónő mint mentor) 

o Tehetségazonosító tevékenységi rendszer kialakítása  

      (intézményben, csoporton belül, programok, műhelyek, óvoda  

       profiljából adódó  lehetőségek) 

o Együttműködések, közreműködök meghatározása  

     (közreműködők és a „tehetséges”szülők bevonása) 

-     Nyomonkövetés 

 

Kiindulópont 

o Delfino óvoda jelenlegi tehetséggondozó tevékenységének felülvizsgálata 

o Humánerőforrás felülvizsgálata, feltételek átgondolása, külső szakemberek  

 

 

Intézményi program kidolgozásának útjai: 

 

o már működö rendszer átalakítása 

o új rendszer kidolgozása 

 

A tehetségondozás célja: 

   -   a tehetséges gyermek rendkivűli képességei erős oldalainak  

      fejlesztése 

   - a tehetséges gyermek rendkivűli, de gyengébb képességei, gyengébb  
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      oldalainak   fejlesztése 

    - kreatív körülmények javítása, tehetségírányítás, nehézségek kivédése 

    - azon személyiségvonások támogatása, melyeknek nincs közvetlen  

      kapcsolata a  tehetséggel 

                              

 

 

A pedagógus feladata a tehetségfejlesztés program során: 

 

A szakmai ismeretekkel tisztában kell lennie, jó megfigyelőképességgel kell rendelkeznie, és 

mindennek a gyakorlati alkalmazását kell tudnia – ez egy rétegzett, bonyolult, sok mindenre 

kiterjedő tudás: például konkrét és hatékony megerősítést kell adnia egyenként a 

gyermekeknek, ha már beazonosította az átlagon felüli adottságát és az erős motívumait, 

kreativitását. Az egyéni fejlesztési tervbe illesztve akár három éves gyermekkel is elkezdheti 

az érdekes és különleges játékokat, miközben a szülővel folyamatosan megbeszélik a 

gyermek reakcióit. Az alapprogram megjelenése óta nincsenek a gyerekeket egységesen 

azonos tevékenységre, azonos feladatra és megoldásra késztető, pláne kényszerítő munkák. 

Az alapprogram a gyerek szükségletének megfelelő egyéni fejlesztést, mikro- és/vagy 

kiscsoportos tevékenységet ajánl, amiben megjelennek az egyéni utak, egyéni elképzelések, és 

mindennek szinte velejárója a demokratikus szemlélet. 
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Az óvódapedagógus feladatai: 

- Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket  

- A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha    

  fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk.                        

 -Első lépesként olyan speciális célokat tekintettünk át és fogalmaztunk meg,   

  melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk 

  

Speciális célok a tehetséggondozásban: 

-  A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása.( emlékezet, fantázia, logikus  

  gondolkodás ) 

 -A gyermek egy - egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk  

  kell, hogy ezeket elmélyíteni tudja. 

-Nem célunk, hogy korán „kis tudóst” neveljünk belőle, hanem, hogy a sokféle 

   dolgot   megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani.  

- Vegyük körül őket minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék 

  mindenek felett, intim körülmények tárgyi feltételek biztosítása fontos, logikai   

  szellemi játékok.  

 

A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése 

Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi szociális érettség    

(egyenlőtlen fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat 

kell a „gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy 

éppenséggel megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge oldalát mindenképpen 

diagnosztizálni kell, és szakember segítségével fejleszteni kell. A zenei, képzőművészeti vagy 

mozgásos foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik 

a gyermek érzelmi - szociális fejlődését akkor is, ha a  gyermek ezeken a területeken nem 

rendelkezik jó adottságokkal. 

 

Minden terület fejlesztése. 



2018/2019 nevelési év Éves Munkaterve 

 11 

A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges esetleg fejlesztésre szoruló 

területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.  

 

Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.  

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy speciális 

programunkban a kiválóan kreatív gyermekek gondozása egy rásegítő programmal 

történjen.Ennek keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással és ehhez 

kapcsolódó feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan játékos 

foglalkozásokat tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt. A 

lényeg az, hogy a gyerekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amivel a 

közeljövőben nem foglalkoznának, a programba be lehessen csempészni a lemaradó területek 

fejlesztését, egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek. A gyermekek 

kiválasztásának folyamata, szempontjai, a kiemelkedő képességek felismerése Segítségünkre 

van egy tulajdonságlista, amely az óvodáskorú „tehetséggyanús”, kiválóan kreatív 

gyermekekre gyakran jellemző viselkedésjegyeket tartalmazza, és egyben segít a tehetség 

felismerésében. Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben 

összegezzük a lista segítségével tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első 

időpont februárra az óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra esik. 

 

A tulajdonságlista a tehetséggondozás terén: 

Három felosztás szerint csoportosítottuk: 

Kreativitás jellemzői 

Szociális képességek jellemzői 

Intellektuális képességek jellemzői  

 

A gazdagító programba résztvevő kiválóan kreatív, tehetséggyanús gyermekeket a következő 

speciális képességek szerint próbáljuk csoportosítani: 

 

A területek a következők lehetnek: 

• Kiváló rajzkészség,  

• Zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem 

• Természet ismereti témakör 

• Matematikai képesség 
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• Anyanyelv- kommunikációs képesség 

• Testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság, 

• Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség 

 

Célunk, hogy a kiválóan kreatív, átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel és az 

ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkező tehetségígéreteknek olyan tanulási 

helyzeteket teremtünk, ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti. 

Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkozásukat, problémamegoldó képességüket, 

memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük.Különösen hasznos lehet, hogy a 

gyermekek egymásról különböző képességeikről sokféle információt gyűjtsenek be, a 

képességek által minél több tehetségterületekkel találkozhassanak. A gazdagító programban 

résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények szerzése 

a lényeg, a többi különböző kreatív tulajdonságokat hordozó gyermekek által. A módszer 

komplexen szolgálja a tehetséges kreatív gyermekek haladási ütemét. 

 

 

A kiemelkedő képességű gyermekek alkotó-, önkifejező képességének támogatása, érvényre 

juttatása. Óvodánkban az egészséges életmódra nevelés mellett a gyermekek 

tehetségtámogatása spontás a mindennapok tevékenységeibe ágyazva és irányított 

tevékenységi keretek között is szerveződik. Zenegyerekeknek  segít a tehetséges 

gyermekeknek a fejlődésében. A mi feladatunk, hogy segítsük a gyermekeket a 

továbbfejlődésben, tovább erősítsük kiemelkedő képességeiket és készségeiket. Célunk, hogy 

a gyermek olyan többlet lehetőséghez juttassuk, amelyekkel e személyiségjegyeik csírái is 

kibontakopztathatnak.  

Feladat: 

- Tehetségcsírák felismerése, támogatása, továbbfejlesztése 

- Művészet ismeretére, szeretetére nevelés 

- Művészeti ág művelésére nevelés 

- Kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása 

- Hagyományőrzés, honismeret megalapozás 

 

Tehetségesnek tekinjük azokat a gyerekeket, akik: 

•        keresik az átlagostól eltérő megoldási módokat; (divergens gondolkozás) 
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•        bizonyos dolgokról nagyon sokat tudnak, illetve kritikusan, függetlenül     

         gondolkodnak; (kreativitás) 

•        egyedi, önálló ötleteik vannak (originalitás) 

•        gyakran kérdeznek (információ-éhség) 

•        az érdeklődésüknek megfelelő témakörben bármennyi munkára képesek és nem  

         eresztik a feladatot (feladat iránti elkötelezettség) 

•        érzékenyek, erős érzelmi intenzitás jellemzi őket 

 

 

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha 

egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért 

kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”   

Kölcsey Ferenc 

 

 

3.3 Egyéni fejlesztés 

A tehetséggondozás mellett az egyéni képességekre épülő fejlesztésre is nagy hangsúlyt 

fektetünk, melynek eredményeit a speciális egyéni mérőlapokon rögzítjük.  

Fontosnak tartjuk a felzárkóztatást és erre a 2018/19-es évben nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

a szülői elégedettség mérés alapján. 

Fejlesztő munkánkat nagymértékben segíti fejlesztő pedagógusunk és logopédusunk, akik 

helyi programunkhoz alkalmazkodva, korcsoportonkénti felméréssel, egyéni fejlesztés során 

nyújtanak segítséget az óvodapedagógusoknak.  

Az egyéni fejlődéshez, prevenciós tevékenységekhez, felmérésekhez, kiértékeléshez 

útmutatást nyújtanak az óvodapedagógusok számára. Folyamatos visszamérésekkel nyomon 

követhető a gyermekek fejlődése, és a rászoruló gyermekek egyéni, vagy mikro csoportos 

fejlesztése.  
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3.4.  2018/2019-es tanév fő feladata: Mese, vers irodalmi tevékenyés 

 

A mese, versre (irodalmi foglalkozás) is  igaz az –hogy a gyerekközösség tagjai önkéntesen, 

belsőleg motiváltan vegyenek benne részt, és a tevékenységet belefeledkezés, oldottság, 

alkotásvágy, örömérzet kísérje. A tevékenység fő célja magának az irodalomnak a 

megszerettetése: az óvodások mozgás-, kép- és történetéhségének kielégítése, a hallás utáni 

belső képalkotás és a személyes, közvetlen kommunikáció iránti igény kialakítása a vizuálisan 

túlingerelt gyerekekben. A fentiek figyelembe vételével ugyanakkor számíthatunk arra, hogy 

az irodalmi tevékenység más tekintetben is kedvezően befolyásolja a gyermekek 

személyiségfejlődését. 

Érzelmi és szociális intelligencia fejlődése 

A mondókák, versek, ritmikusan sorjázó nyelvi panelok rendezett formát adnak a gyerekek 

mozgásigényének. Az irodalmi tevékenység lehetőséget kínál arra, hogy agresszív 

késztetéseiket, szorongásaikat képzeletben feldolgozzák: belső impulzusaikhoz adekvát nyelvi 

formát rendel, így indulataikat önmaguk számára kezelhetővé, környezetük felé 

kommunikálhatóvá teszi.  A mesék és versek mágikus világa fenntartja és fejleszti a 

gyerekekben a tágabb környezet iránti bizalmat, a „természetotthonosság” érzését. A 

történetek karaktereik révén viselkedési mintát vagy bizonyos viselkedésformákra 

magyarázatot kínálnak: fejlesztik a gyerekek empátiáját, erkölcsi tudatosságát, szociális 

érzékenységét. Az irodalmi tevékenység a maga külsőségeivel, rituáléival is fejleszti a 

csoporttudatot. Az első irodalmi élmény nem választható el a felnőtt testközelségétől, a közös 

mesehallgatás, dramatizálás, a közös szimbólumrendszer erősíti az óvodai csoport identitását. 

A gyermekirodalom közel hozza egymáshoz a generációkat, alkalmas a család és az óvoda 

kapcsolatának szorosabbra fűzésére, ugyanakkor tágabban véve erősíti a magyar nyelvhez, a 

magyarsághoz való kötődést is 

Értelmi képességek fejlődése 
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A gyermekeknek az irodalmi foglalkozásokon fejlődik a koncentrációs, odafigyelési 

képességük, a figyelmük. A mese- és vershallgatás során megtanulják felfüggeszteni saját 

belső érzelmi impulzusaikat, és hosszabb ideig alárendelni magukat egy másik világ 

befogadásának. Mindez fejleszti a realitásérzéküket, az objektivitás készségének kialakulását. 

A szöveghallgatás, illetve az ismételgetés, mondogatás, gyakorlás révén fejlődik az 

emlékezetük; képesek lesznek belső képeket alkotni, megtanulják fantáziájukat teremtő 

módon használni: ismert elemekből új képi világot hoznak létre. Az általában lineárisan 

felépített, cselekménymozzanatok füzéréből kibontakozó történetek segítik az idő- és 

térérzékelés kialakulását, az összefüggésekre ráébredő logikus gondolkodás fejlődését. A 

bipolárisan elrendezett mesék (a szép és a rút, a nagy és a kicsi, a jó és a rossz egyértelmű 

szétválasztásával) egy viszonyrendszer alapjait rakják le a gyermekben: segítik az ellentétek 

felismerését, miközben tekintettel vannak arányérzékük fejletlenségére. 

Anyanyelvi képességek fejlődése 

Az irodalmi tevékenység segít a beszédészlelés kialakításában, a beszédértés finomításában, a 

beszédaktivitás fokozásában, a kommunikációs készségek elsajátításában, a 

szókincsbővítésben, a mondatfonetikai eszközök, valamint a gesztusnyelv megfelelő 

alkalmazásában, helyes nyelvi mintákat ad. A nyelv önmagában egy logikai rend, amelyben 

viszonylag szigorú nyelvi normák érvényesülnek (pl. szórendi, grammatikai szabályok, 

egyeztetések). A gyermek sokszor megtanulja az irodalmi szöveget, megjegyzi a mesei 

sztereotípiákat, kijavítja a hibázó mesemondót. A folyamatos, koherens szöveg hallgatása 

révén feltámad az igénye az összefüggések keresésére, megfigyelésére, és azok nyelvi 

tudatosítására. A mesei nyelvhasználat gyakran népi dialektust közvetít (pl. gyémánt 

félkrajcár, gömböc), amely a magyar nyelv legarchaikusabb rétegeit, ősi relációit közvetíti. 

Az irodalom mint társ- és alkalmazott művészet az óvoda életében 

Az irodalmi alkotás komplex művészi forma, amelynek a fő szervező elve a játék, ez azonban 

nem zárja ki, hogy ne jelennének meg benne ismeretközlő tartalmi elemek is. Az irodalmi 

tevékenység során lehetőség adódhat, hogy spontán módon (anélkül hogy azt a „pedagógia 

szolgálólányává” tennénk) más óvodai nevelési területekkel kapcsolatos célokat is 

megvalósítsunk, illetve fordítva: egy-egy irodalmi anyag motivációként beleszőhető a többi 

tevékenységbe is. 
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Azt gondoljuk, hogy az irodalmi nevelésnek a kicsi gyermektől a legnagyobbakig és akár még 

felnőtt korban is nagy szükség van az emberek számára. 

 

3.5 Csoportbeosztás 

Csoport Óvodapedagógusok Óvodai dajka 

I. Csillag csoport 

 

Herczeg Beatrix 

Bényei Gergely 

 

Nagy Ilona 

 

Gyereklétszám: 

s.sz. kis.cs közéső nagy 

 fiú lány fiú lány fiú lány 

22    

 

Óvodapedagógusi megbeszélések: 

Havonta 1 alkalommal 

Nevelőmunkát segítők megbeszélése: 

Havonta 1 alkalommal 

3.6  A nevelőtestület megoszlása végzettség szerint 

Főiskola/Szakvizsga…………………………………………..Herczeg Beatrix 

Főiskola…………….................................................................Bényei Gergely 

Dajkaképző/Érettségi……………………………………….... Nagy Ilona 

A gyermekek egészségügyi ellátásának biztosítása ................Gyermekorvos, védőnő 

A gyermekek fejlesztését logopédus és gyógypedagógus végzi 

-  Intézményi feladatterv - pedagógus előmeneteli rendszer 

2018/19 nevelési évben nincs intézményünkben 

- 2018/19 nevelési év minősítési és tanfelügyeleti eljárásai 

Vezetői országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatására a 2018. 

október 9.-én  kerül majd sor, 

Intézményi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére  

 2018. November 13.-án kerül majd sor 
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- Gyakornokok mentorálása 

Nincs intézményünkben 

3.7 Munkarend  40 óra 

ÓVODAVEZETŐ/ÓVODAPEDAGÓGUS 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

ÓVODAI DAJKA 

Délelőtt: 8.00-16.00 

Délután: 8.00-16.00 

Délelött  8.00-16.00 

3.8  Megbízatások, felelősök 

Gyermekvédelem Herczeg Beatrix 

Leltár felelős Herczeg Beatrix 

Gyermek program szervezése Kormos Mónika 

Tisztítószer,selejtezés Nagy Ilona 

Információ/tájékoztatás/ pályázat figyelés Kormos Mónika 

Szülői szervzeti kapcsolattartó Herczeg Beatrix 

Tűzvédelmi felelős Külső szakember 

Egyéni fejlesztés Csoportvezető óvodapedagógus/logopédus 

Faliújság /Szertár Csoportos óvodapedagógus 

Munkavédelmi felelős Külsős szakember 

HACCP dokumentum vezetése, ellenőrzése Nagy Ilona 

Elsősegély nyújtó Herczeg Beatrix 

Folyamatos feladatok: 

− továbbiakban is a KIR munkaügyi nyilvántartás feltöltése, korrigálása 

− a személyi dossziék korrekt naprakész vezetése 

− A MT. szerinti maximális próbaidő kitűzése a lejártakor a dolgozó korrekt 

értékelése 

− Gyakornok alkalmazása esetén a Gyakornoki Szabályzatban foglaltak szerinti 

eljárások alkalmazása 

− Öt évre szóló Továbbképzési terv éves lebontása beiskolázási program 

összeállítása-  

− Tehetséggondozás feladataihoz pedagógiai terv elkészítése 

− Vezetői és intézményi szakmai ellenőrzésre való dokkumentációk elkészítése 

Továbbképzési javaslatok, irányok: 

------------------------------------------ 

Intézményen belüli, kerületi és országos szakmai megmérettetés lehetőségei: 

- Szakmai előadások, prezentációk, fotó/videó készítése, szakmai publikációk 

támogatása, ezek  megjelenítése a zárt facebook-on. 
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Belső továbbképzés keretében a felzárkóztató programot fogjuk kidolgozni (az óvodavezető 

szakirodalmat gyűt a témához). 

 

 

 

4. Pedagógiai folyamatok- ellenőrzése 

TERÜLET MÓDSZER 

Tervező munka Dokumentum elemzés 

Szakmai tevékenység a gyakorlatban 

Egyéni képességek fejlesztése  

Tehetségek kibontakoztatása 

Csoportlátogatás, megfigyelés, elemzés 

Önértékelések előkészítése 

Fejlődési mutatók-visszamaradók egyéni 

fejlesztése 

Statisztika, vizsgálatok, megfigyelések, 

beiskolázási arány, neveltségi szint 

Kiemelt célok megvalósítása érdekében végzett 

tevékenységek 

Visszajelzések, saját tapasztalatok  

(szülök-,gyermekek-,kollégák,iskola, stb..) 

Külső kapcsolatok alakítása, működtetése Megfigyelés, tapasztalatcsere 

Adminisztrációs tevékenység Dokumentumok vizsgálata 

Pedagógus teljesítményértékelési rendszer 

kialakítása 

Dokumentumok áttekintése, megbeszélés, 

önértékelés 

A rendszer célja: 

- Az intézményi céljaink eredményes megvalósítása 

- Az emberi erőforrással való optimális gazdálkodás 

- Tárgyilagos adatok gyűjtése 

- A kommunikáció-,információ áramlás minőségi bonyolítása 

- Az egyéni és intézményi stratégiai célok következetes megvalósítása 

 

A korrekt és rendszeres ellenőrzési –értékelési gyakorlattal növelni kívánom: 

- A szakszerű, szabályszerű munkavégzést 

- Az eredményességet, sikerességet 

- A megfelelő feladat elosztást 

- Az elégedettség érzést 

    

A folyamatos ellenőrzés területei: 

- Óvodai dajka tevékenysége a csoportban 
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- Higiéniai szabályok betartása 

- Munkafegyelem 

- Csoport légköre 

- Gyermekvédelmi feladatok megvalósítása 

- Baleset és tűzvédelmi előírások betartása 

- Ünnepek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

- Szülőkkel való kapcsolattartás minősége-hatékonysága 

- Panaszkezelés 

- Ügyiratkezelés, adatvédelem 

Tisztasági ellenőrzés 

Tisztasági ellenőrzést havi rendszerességgel tartunk. A tapasztalatok megbeszélése, valamint 

a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során - azonnali visszacsatolásként – kerül 

sor, illetve szükség szerint óvodapedagógusi és dajkai megbeszélést tartunk. A napi, 

alkalmankénti takarításról az adott helyiségben kifüggesztett lapon (takarítási napló) 

bejegyzés történik. 

A tisztasági ellenőrzést végzi: Herczeg Beatrix 

A tisztasági ellenőrzés kiemelt területe Időpont 

Átfogó szemle épület és udvar bejárás augusztus 

Melegítő konyha október 

Csoportszoba november 

Főbejárat, folyosók, lépcsők december 

Felnőtt mosdók, öltöző Január 

Iroda helyiség,logopédiai szoba, február 

Tornaterem március 

Gyermekmosdó, öltöző Április 

Terasz, udvar Április 

Szertár, udvari babaház, Május 
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Udvar és kazánház Június 

Só szoba Július 

Intézményi bejárás augusztus 

 

Pedagógiai folyamatok - értékelése 

Ellenőrzött terület Ellenőrzés módja Ideje Felelős 
-Óvoda 

eszközrendszerének 

felülvizsgálata 

Megadott szempontok 

alapján 
2018.09.hó Óvodapedagógus 

fenntartó, óvodavezető 

Éves munka értékelése, 

önértékelés,  
Ismert szempontok 

alapján 
2019.június Óvodavezető, minden 

munkatárs 
Egyéni fejlesztési lap Gyermeki fejlődés 

nyomon követése 
Folyamatos évente két 

alkalommal 
Óvodapedagógus 
Logopédus 
fejlesztőpedagógus 

Iskolaérettség Iskolaérettségi 

vizsgálat alapján lapok 

kitöltése 

2019. február Óvodavezető 

    

 

 

Mérések: 

- Orvosi státus vizsgálat havonta 

- Iskolaérettségi vizsgálat (Nevelési tanácsadó) indokolt esetben, vagy a szülő külön 

kérésére 

- Eseti egyéni fejlettség mérése (pl: megrekedt fejlődés esetén)  

- Anamnézis lap kiállítása 

- Egyéni fejlődési lap vezetése évente 2x  

- Nagycsoportosok mérése (szükség szerint) 

- Logopédiai vizsgálat 

- A mérési adatokat Bényei Gergely óvodapedagus összesíti, feldolgozza 
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4.1 AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE 

4.1.1 A működés törvényessége 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje  Módszere Eszköze Érintettek Az eredmény visszacsatolása 

Gazdálkodás  

- FEUVE szabályzat ismételt 

felülvizsgálata 

 

december 30. 

 

- ellenőrzési 

nyomvonalak 

kiegészítése 

- dokumentumok 

 

- intézményvezető 

 

- szóbeli értékelés 

- megerősítés 

 

- Használt nyomtatványok 

frissítése 

október 1. 

 

- összehasonlítás 

 
 

- adminisztrátor 

- óvodapedagógus 
 

- Iratok selejtezése, levéltár. 

 

március 30. 

 
 

- nyomtatványok 

- jegyzőkönyv 
- adminisztrátor 

- Szóbeli visszacsatolás 

 

- Étkezési befizetések 

dokumentumainak ellenőrzése 

 

valamennyi 

ebédbefizetést 

megelőző napon 

 

- dokumentum 

elemzése 

- egyeztetés 

- összehasonlítás 

 - adminisztrátor 
- megerősítés 

- szükség szerint módosítás 

- Étkezési díj befizetés havonta     

- Normatíva igényléséhez adatok 

egyeztetése 
október 30. 

- dokumentum-

elemzés 
- mulasztási napló 

- adminisztrátor 

- óvodapedagógus 
 

Tanügyigazgatás  

- Törzskönyv - október 1. - áttekintés 

- frissítés 

- dokumentum-

elemzés 

- összehasonlítás 

- egyeztetés 

- tervezés 

- törzskönyv - adminisztrátor 

- megerősítés 

- egyeztetés 

- módosítás 

- Statisztika - október 15. - KIR program 
- intézményvezető 

- adminisztrátor 

- Jegyző értesítése (nem kerületi 

és tanköteles gyermekek) 
- október 15. - nyomtatvány 

- gyermekvédelmi 

felelős 

- intézményvezető 

- Felvételi, előjegyzési napló 

- nyitás: 

szeptember 1. 

- lezárás: 

 augusztus. 31. 

- dokumentum-

elemzés 

- felvételi és 

előjegyzési napló 
- intézményvezető 
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- Nyilvánosságra hozatal - október 1  
- törvény szerinti 

dokumentumok 
 - intézményvezető  

 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje  Módszere Eszköze Érintettek Az eredmény visszacsatolása 

- Óvodai szakvélemény - március 30.  - nyomtatvány 
- intézményvezető 

- adminisztrátor 

- iskolai felvételek 

visszaigazolása 
- Tankötelesek beiskolázása 

- Pedagógiai 

Szakszolgálat: 

január 

- iskolai beíratás 

április 

 - nyomtatvány 

- gyermekvédelmi 

felelős 

- Pedagógiai 

Szakszolgálat 

- óvodapedagógus 

- Továbbképzési terv - március 15. - igényfelmérés - táblázat - intézményvezető  

- Felvételi és mulasztási napló 
- belső ellenőrzés 

terve szerint 
 

- felvételi és 

mulasztási napló 
-adminisztrátor  

- Létszámjelentés 

- statisztikai 

adatszolgáltatás 

- szükség szerint 

 - nyomtatvány - adminisztrátor  

 

Belső szabályzók 

- Helyi Pedagógiai Program     

- megerősítés 

- módosítás a hibák felmérése 

után 

- továbbfejlesztés 

- kiegészítés 

 

Elégedettségi mutatók 

- aktuális 

módosítás, 

kiegészítés 

- mérés 

- interjú 

- önértékelés 

Kapcsolódó 

dokumentumok 

- Intézményvezető 

-óvodapedagógus 

- munka- és tűzvédelmi 

felelős 

- Szervezeti és Működési 

Szabályzat 
 

- Házirend  

- Munkavédelmi Szabályzat - oktatás 

- Tűzvédelmi Szabályzat - oktatás 

- HACCP  
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4.1.2 A működés feltételei 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje  Módszere Eszköze Résztvevők  Az eredmény visszacsatolása 

Eszköz, felszerelés  

- HPP eszközlista  
- felmérés 

- frissítés 

- kötelező eszköz és 

felszerelés jegyzék 
- óvodapedagógus 

- beszerzések csoport 

havi ellátmányból  

Fizikai környezet 

- Bejárás, munkavédelmi szemle - augusztus  

- felmérés 

- megfigyelés 

- megfigyelési 

szempont lista 

- intézményvezető 

- óvodapedagógus 

- óvodai dajka 

- külsős kertész 

- külsős karbantartó 

- megerősítés 

- javítás tervezése az esetleges 

hibák feltárása után  

- Biztonságos környezet 

megteremtése 

- szükség szerint 

- tisztasági 

ellenőrzés 

- beszámoló 

megbeszéléseken, 

értekezleteken 

 

Személyi 

- Munkaügyi dokumentáció 

ellenőrzése 
 - áttekintés 

- egyeztetés 

- frissítés 

- módosítás 

- kapcsolódó 

dokumentumok 

- intézményvezető 

- adminisztrátor 

- megerősítés 

- módosítás 
- Személyi anyagok  

- Munkaköri leírások  

- Minősítés, önértékelés  
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4.1.3 A nevelés folyamata 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje Módszere Eszköze Résztvevők  Az eredmény visszacsatolása 

- Nevelési folyamatok - bemutatókon, 

szakmai 

összejöveteleken, 

és a havi 

programban jelzett 

időpontokban 

- megfigyelés 

- megbeszélés 

- értékelés 

- önértékelés 

- értékelési 

szempontok 

- értékelő lapok 

- intézményvezető 

-óvodapedagógus 

- mérőlapok eredményei 

- partneri 

eredményességmérés 

eredménye 

- féléves és éves értékelés 

 

- Fejlesztési tartalmak 

- HPP fejlesztési tartalmai és 

tevékenységformái kiemelt 

feladatok és szempontok szerint 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje Módszere Eszköze Résztvevők  Az eredmény visszacsatolása 

- Csoportnapló 

- szeptember 1. 

- csoport-

ellenőrzések 

- minden hónap 

végén 

- félév 

- évvége 

 

- dokumentum-

elemzés 

- csoportnapló 
- intézményvezető 

 

- értékelés, önértékelés 

eredményei 

- megerősítés 

- egyeztetés 

- javítás 

- Beszoktatás - október 15. 

- megfigyelés 

- dokumentum-

elemzés 

- csoportnapló - intézményvezető 

- Gyermekek fejlettségi állapota 
-  december   

- június 

- dokumentum-

elemzés 

- megfigyelés 

- megbeszélés 

- értékelés, 

önértékelés 

- személyiséglapok 

- óvodapedagógus 

- logopédus 

-fejlesztő pedagósus 

- Gyermekvédelmi feladatok 

- szeptember 

- február 

- június 

- dokumentum-

elemzés 

- értékelés 

- beszélgetés 

- adatlapok  

- munkatervi 

feladatok 

- intézményvezető 

- gyermekvédelmi 

felelős 

  
- intézményvezető 
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4.1.4 Szolgáltatások – alap, ill. a szülők igényeire alapozott 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje Módszere Eszköze Résztvevők  Az eredmény visszacsatolása 

- Gyermekétkeztetés 

- naponta 

- szúrópróba-

szerűen 

- probléma esetén 

- megfigyelés 
- ételek 

- heti étrend 

- konyhai dolgozók 

- dajkák 

- intézményvezető 

 

- megerősítés 

- egyeztetés 

- Tehetséggondozás 
- novembertől 

májusig  

- megbeszélés 

csoportlátogatás 

- megfigyelés  

  Egyéni mérőlapon 
-óvodapedagógus 

 

- megerősítés 

- eredményei 

 

4.1.5 A szervezet működése 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje Módszer Eszköz Résztvevők  Az eredmény visszacsatolása 

Vezetés  

- Gazdasági 

- tapasztalatok 

alapján  

- éves értékelés 

- önértékelés 

- beszámoló 
 - intézményvezető 

- vezetői pályázatban 

- éves munkatervben 

- folyamatszabályo-zásokban 

Munkatársak feladatai 

- Pedagógus 
- munkaterv 

szerint 

- naponta 

- értékelés, 

önértékelés után 

- megfigyelés 

- beszélgetés 

- beszámoltatás 

- értékelés, 

önértékelés 

teljesítmény-

értékelés  

- csoport-

dokumentáció 

- munkaköri leírás 

- értékelés, 

 - önreflexió 

- óvodapedagógusok 

- intézményvezető 

 

 

 

- intézményvezető  

- megerősítés 

- egyeztetés 

- esetleges hibák javítása 

 

 

 

 
- Nem pedagógus 

- munkaköri leírás 

- értékelés 

- önreflexió 

Belső kapcsolatok 

- Gyermekek  - igény és 

elégedettség 

 

- megfigyelés, 

beszélgetés interjú 

- beszélgetés 

- megfigyelés 

-megbeszélésen 

- fenntartó 

- intézményvezető 

 

- intézkedés szükség esetén, 

-dicséret,  

- Szülők 

- Pedagógusok 
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- Nem pedagógus dolgozók 

értékelés 

- fogadóórákon 

-szülői 

értekezleteken 

-elmarasztalás, hiányosságok 

pótlása 

Külső kapcsolatok 

- Fenntartó - folyamatos 

- beszélgetés 

- közös programok 

- megbeszélés 

-programterv 

készítés 

-plakát 

 

-fentartó képviselője 

-intézményvezető 

-bölcsödei 

gyermeknevelő 

-családi napközi 

képviselője 

-tanítónő 

- igény szerint           

 

- eredményesség a programok 

látogatottsága  

- szülői értekezletek  

 

- Iskolák,bölcsöde ,családi 

napközi 
- nyílt napok 

Ellenőrzés 

Ellenőrzött terület Ellenőrzés módja Ideje Felelős 

Tervező munka Dokumentumok megnyitása, áttekintése-

elemzés 

folyamatos óvodavezető 

 

Egyéni fejlesztés megvalósítása Megfigyelések, egyéni 

Beszélgetések, fejlesztési tervek 

folyamatos óvodapedagógus  

logopédus 

fejlesztőpedagógus 

CSOPORT ELLENŐRZÉSEK RENDJE  

A mindennapi élet szervezése azon belül:tehetségek 

ápolása, kibontakoztatása, szokások-szabályok 

alakítása,életkori sajátosság érvényesítése 

A környezeti nevelés mint kiemelt fejlesztési-nevelési 

terület 

Megfigyelések a csoportban délelőtt-

délutáni időszakban 

folyamatos óvodavezető 

óvodapedagógus 

Szakszerű adminisztráció Dokumentum elemzés negyedévenként óvodavezető 
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5. Szülői Szervezet 

A szülői házzal meglévő aktív, támogató kapcsolatot még szorosabbra kívánjuk fűzni. Az 

óvoda, mint a nevelés második legfontosabb színtere (a család után) csak a családokkal 

együtt, a családi nevelés értékeire támaszkodva, azt erősítve érheti el betölteni kívánt szerepét. 

Arra törekszünk, hogy ebben a rohanó világban a partnerkapcsolat alapja a kölcsönös 

őszinteség, bizalom, és segítőkészség legyen. 

A Szülői Szervezetet  két tag képviseli, az információáramlást az Interneten és Facebook-on is 

biztosítjuk. A Szülői Szervezet e-mail levelező rendszere nagy segítség az információk 

áramlásában. Az óvoda mindennapi életében is aktív segítő munkát vállalnak: 

• nyílt napok programjainak szervezésében, 

• ünnepek szervezésében, 

• véleményezési jog 

• partner napokon 

• projekt napokon 

A Szülői Szervezet elnöke: Tóth Krisztina 

Tagjai 

Csoport Választmányi tagok 

Csillag csoport 

Sebők Fatima 

Zsolnay Edit 
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5. GYERMEKVÉDELEM 

Gyermekvédelmi felelős: Herczeg Beatrix 

Fogadóóra: Egyéni elbírálás alapjánGyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. Évi CXC. 

Törvény és annak végrehajtási rendeletei határozzák meg. 

Céljaink: 

• A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

• Kiemelten a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 

körében. 

• Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

• Esélyegyenlőség biztosítása 

• Tehetséggonsozás 

• Figyelembe vesszük: 

• A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos jogszabályi alapelveket. 

• A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez 

tartozó gyermekek számára. 

• A tehetséggondozást 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel való bánásmód: 

Köznevelési törvény 47.§ (1) bekezdés 

 -Az óvoda fő feladata, hogy: · feltárja a gyermekek sajátos nevelési igényét 

· az óvodai nevelési évek alatt folyamatosan, valamint a tankötelezettség     

   megkezdése miatti óvodai szakvélemény kiállításakor alkalomszerűen, 

· ellássa a sajátos nevelési igény miatti fejlesztési, gondozási, ellátási 

   feladatokat, illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekekkel való bánásmód: – köznevelési törvény 47.§ (8) bekezdés - 

 

Az óvoda fő feladata, hogy: 

 

· feltárja a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdésének  

   tényét  

 

· ellássa a gyermek fejlesztő foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat (közvetlenül,  

   illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést) 
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Kiemelten tehetséges gyermekekkel való bánásmód: Köznevelési törvény 46.§ (3) 

bekezdés a) és g) pontja 

 

Az óvoda köteles biztosítani a gyermek jogát arra, hogy: 

 

-   képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben részesüljön 

 

-   állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

 

 -  különleges bánásmódban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai  

  

    szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 

 

 

6. GYERMEKPROGRAMOK 

A tervezett programjainkat és azok időpontját az éves kalendárium tartalmazza. 

Az idei évben az irodalmi nevelés – mese, vers kap hangsúlyt a zenei 

tehetséggondozás mellett. Egyéb programjainkat az éves kalendáriumunk tartalmazza.  

 

6.1 CÉLOK a segíteni a lemaradó gyermekek felzárkóztatását 

 

 Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az egyes gyermekek felzárkóztatására, fontos, 

hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztés: 

 - Egyénre szabott legyen. 

 - Mozgásra, beszédre, minden irányú érzékelési tapasztalatokra épüljön. 

 - A szabad játék, mozgás és valamennyi gyermeki tevékenységlehetőségeit felhasználva a 

koncepcionálisan megtervezett óvodai környezetben. 

Az egyén fejlesztés célja: 

 - akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése, 

 - a gyermek képessé váljék a tanulási-ismeretszerzési folyamatban való aktív és eredményes 

részvételre, 

 - az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen a gyermek számára. 

A fejlesztés során fontos: 

 - korrigálás,kompenzálás, 

 - a hiányzó pszichikus funkciók, képességek kialakítása, 

 - a sérült pszichikus funkciók fejlesztése, 

 - a pszichikus struktúrák megváltoztatása,  

- a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása 

- egyéni tanulási technikák kialakítása, 

 - a fejlődésben jelentősen elmaradt területek feltárása és megsegítése, 

 - egyéni haladási ütem, tempó biztosítása, 

 - az elért részeredmények által a gyermek motiváltságának elősegítése. 

A felzárkóztató fejlesztés lényege, hogy idővel feleslegessé váljon. 
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7. AZ ÓVODA ÜGYVITELI FELADATAI 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új ill. a megváltozott törvényeket, 

rendelkezéseket. 

Felülvizsgáljuk dokumentumainkat: 

-Munkavédelmi szabályzat 

-Továbbképzési terv 

-SZMSZ felülvizsgálata 

-Alapító okirat 

-Helyi óvodai program 

- Adatkezelés 

 

Személyzeti munka feladatai: 

-Munkaköri leírások áttekintése, korrigálása 

-Átsorolás előkészítése 

-Személyi anyagok napra kész vezetése 

 

Tanügyi feladatok: 

-Óvodai előjegyzés előkészítése 

-Iskolaérettségi vizsgálat, beiskolázás lebonyolítása 

-Tankötelezettekről illetékes kerületi jegyzőnek értesítése 

 

Gazdálkodási feladatok: 

-2018.évi költségvetési tervezet felhasználása 

-2019.évi költségvetés előkészítése 

-felújítási,karbantartási munkák tervezése,előkészítése,egyeztetés a fentartóval 

-minimál eszköznorma figyelembevételével a nevelőmunkát segítő játék és egyéb 

eszközök beszerzése 

-munkaruha juttatás az évközben alkalmazott kollegák részére 

-beszerzés megrongálódás-elhasználódás alapján 

-selejtezés 

 

Éves beszerzések: 

-szakmai eszközök,fejlesztő játékok beszerzése az eszköznorma alapján 

-szakkönyvek folyamatos bővítése 

-óvoda logojával ellátott pólók beszerzése igény szerint 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK                                             SZEPTEMBER 

 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

Szülői értekezekezlet: 2018.09.06. 

- az év feladatainak ismertetése,  

elfogadása, munkaterv készítése 

- egyéni problémák megbeszélése 

Felelős: Herczeg Beatrix 

Takarítás Világnapjának szervezésének 

megbeszélése, lebonyolításban segítségnyújtás 

IX. 19. 

Mihály napi vásár IX: 27. (Nyilt Nap) 

 

Felelelős: Kormos Mónika  

 

 

 

Anyakönyvi kivonatok 

Konzultáció a csoportos 

óvodapedagógussal gyermekek 

személyiség lapjának kitöltése 

Tanköteles, óvodaköteles gyermekek 

névsorának összeállítása. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

feltérképezése, feladategyeztetés, 

folyamatos nyomon követés 

Kapcsolatfelvétel Pedagógiai 

Szakszolgálattal, KLIK-kel az SNI 

gyermekek tekintetében 

Logopédiai szűrések, logopédiai ellátás 

tervezése 

Októberi statisztika előkészítése 

- Éves nevelési terv ellenőrzése 

Felelős: Óvodavezető 

- Pedagógiai dokumentáció ellenőrzése 

   - csoportnapló 

   - mulasztási napló 

   - személyiség lap 

   - heti rend, napirend 

Felelős: Óvodavezető 

 

- KIR nyilvántartás feltöltése 

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

 

 

-Különös közzétételi lista elkészítése 

- Szülői értekezlet megszervezése, 

lebonyolítása 

- Delfino Pedagógiai program 

ismertetése 

-Házirend tudomásulvétele 

- Napirend, heti rend felolvasása 

- Szülői Szervezet tagjainak    

  megválasztása 

- csoport életével kapcsolatos nevelési 

tervek felolvasása 

- Óvodapedagógus megbeszélése  havi 

egy alkalommal 

- Technikai dolgozók megbeszélése  

havonta egyszer 
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ELŐTESTÜLETI FELADATOK                               OKTÓBER 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

Szülői szervezet értesítése előzetes megbeszélés 

a programokról : 

Állatok Világnapjáról  -segítésgnyújtás a 

szervezésben X.4.   

Szüreti Mulatság X.18 

Földünkért világnap X.19. 

Hallowen X.31. 

Felelelős: Kormos Mónika  

 

- Kiscsoportos és az újonnan érkezett 

gyermekek megfigyelése, beszoktatás 

tapasztalatai 

- az esetleges lemaradások felmérése a 

logopédussal közösen 

- Tanulási nehézséggel, magatartás 

zavarral, és beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő gyermekek 

feltérképezése, vizsgálatuk 

kezdeményezése a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál 

- Személyiséglapok adatainak    

kitöltése, ellenőrzése 

Felelős: Óvodavezető 

 

 

 

 

- Beszoktatás ellenőrzése ,a 

gyakorlatban 

 Felelős: Herczeg Beatrix 

- Csoportnapló dokumentáció  és 

ellenőrzése  

Felelős: Herczeg Beatrix  

- Csoportellenőrzések - dajkai feladatok 

ellenőrzése 

Felelős: Herczeg Beatrix 

Október 9. Tanfelügyelet- vezető 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

- Az új gyerekek beszoktatásának és 

annak  tapasztalatainak   megbeszélése 

- Óvodapedagógusok megbeszélése 

havi egy alkalommal 

-Tecnikai dolgozók megbeszélése havi 

egyszer 

Felelős: Herczeg Beatrix 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK      NOVEMBER 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

- Fotózás XI. 7. 

- Márton Nap  XI:12. 

-November intézményen belüli v kívüli program 

Adventi naptár készítése November 19.  délelőtt 

gyerekekkel közösen 

- November 28. iskolatáskás nap 

Intézményen belüli program 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

- A hátrányos helyzetű, sérült, vagy 

problémás gyerekek megfigyelése, 

feljegyzés a személyiséglapra 

- egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése 

  Felelős: Óvodapedagógus 

                 Logopédus 

                 Fejlesztőpedagógus 

 

- konzultáció a fejlesztőpedagógussal  

- Tanköteles korú gyermekek 

felülvizsgálása 

Felelős: Óvodapedagógus 

             

 

 

 

 

- Délelőtti tevékenységek 

megvalósulásának ellenőrzése 

Felelős: Herczeg Beatrix 

- HACCP dokumentáció ellenőrzése 

- Térítési díjak és ebédbefizetés 

ellenőrzése 

 

Felelős: Kormos Mónika 

 

November 13. Tanfelügylet – 

Intézményi ellenőrzés 

 

 

- Nevelői értekezlet  

Téma:  

- Szabadon választott 

Előadó: Bényei Gergely 

- 2018/19os nevelési év második 

félévének előkészítése 

- - foglalkozások megbeszélése 

- vázlatok megírása 

- megfigyelési szempontok  

  kidolgozása  

- Óvodapedagógusok megbeszélése 

havi egy alkalommal 

- Technikai dolgozók megbeszélése 

Felelős: Óvodavezető 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK     DECEMBER 

 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

A decemberi szervezési feladatok megbeszélése. 

Szülők értesítése az e-mail listán keresztűl. 

Mikulás XII.6.  

Luca nap XII.13. 

Karácsony délután a szülőkkel XII. 19. 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

- Konzultáció a logopédussal aés a 

fejlesztő pedegógussal gyermekek 

fejlődéséről 

- Feljegyzés készítése  

- Igény esetén fogadóóra 

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

 

 

 

- Ünnepi műsorok ellenőrzése – 

Mikulás, Karácsony 

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

- Dajkai feladatok elvégzése  

Felelős: Kormos Mónika 

 

 

- Decemberi programok egyeztetése 

előkészítése,  műsorterv leadása 

,ajándék-terv leadása 

- Óvodapedagógus megbeszélése havi 

egy alkalommal 

- Technikai dolgozó megbeszélése 

Felelős: Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 



2018/2019 nevelési év Éves Munkaterve 

 35 

NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK                                                    JANUÁR                                            

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

-Megbeszlés során tájékozódás a szülői 

elégedettségről a Szülői Szervezet 

vezetőjétőjével.Az első félév tapsztalatainak 

elemzése. 

-Iskolaérettségi szülői értekezelet szervezése  

Január 8. Hószobor készítése szülőkkel 

Január  Intézményen belüli program 

 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

- Iskolaérettségi vizsgálatok 

figyelemmel kísérése 

- Konzultálás a Pedagógiai 

Szakszolgálattal az odairányított 

gyermekek vizsgálatainak 

tapasztalatairól 

- Egyéni mérőlapok 

(személyiséglapok) ellenőrzése 

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

 

              

 

- Iskolaérettségi vizsgálatok 

figyelemmel kísérése a 

gyermekvédelmi felelőssel – 

Pedagógiai szakszolgálattal 

kapcsolat felvétel  

Felelős: Herczeg Beatrix 

Képességfejlesztés 

megvalósulása a  napirendben  

Felelős: Heczeg Beatrix 

Szabadságolási terv elkészítése 

Felelős: óvodavezető 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

 

- Féléves pedagógiai értékelés 

ellenőrzése a csoport naplóbasn 

Felelős: Herczeg Beatrix 

Iskolaérettségi szülői értekezlet  

-  előadás az iskolaérettség 

kritériumairóla 

- Óvodapedagógusok 

megbeszélése havi egy alkalommal 

Felelős:Herczeg Beatrix 

- Technikai dolgozók 

megbeszélése  

Felelős: Herczeg Beatrix 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK    FEBRUÁR 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

 

Február 14. Valentin nap 

Farsang  27. (Nyilt nap) 

Felelős: Kormos Mónika 

 

 

- Fogadóóra az iskolába menő 

gyermek szüleinek 

Felelős: Herczeg Beatrix 

- Személyiséglapok ellenőrzése, a 

felmerült problémák 

nyilvántartása, fejlesztés 

érdekében tett intézkedések 

ellenőrzése 

Konzultáció a szakszolgálattal az 

iskolaérettségi vizsgálaton részt 

vevő gyermekek vizsgálati 

tapasztalatairól 

Felelős: Herczeg Beatrix 

- Az óvodapedagógusok és a 

gyermekvédelmi felelős 

együttműködésének értékelése 

 

              

- Féléves pedagógiai munka   

értékelése 

  - csoportnapló 

  - hiányzási napló 

Felelős: Herczeg Beatrix 

 Képességfejlesztés 

megvalósulása a  napirendben  

Felelős: óvodavezető 

-Óvodapedagógus gyakorlati 

munkájának ellenőrzése , 

napirendi tevékenységek a 

csoportban 

-Óvodai dajka munkájának 

ellenőrzése  

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

  

- Óvodapedagógus 

megbeszélése havi egy alkalommal 

- Technikai dolgozók 

megbeszélése 

Felelős: Herczeg Beatrix 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK     MÁRCIUS 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

-Nemzeti Ünnep Március 15. ünnepség 
megszervezése III.14. 
-program és zenekar szervezése 
 
– „Víz Világnapja”  III.22. 

-Március 26. Nyílt nap 
 
Felelelős: Kormos Mónika 

 

- Esetlegesen felmerülő 

problémák megbeszélése 

 

- Személyiséglapok folyamatos 

ellenőrzése 

 

 

Felelős: óvodavezető  

 

- Március 15.-i ünnepély 

előkészületeinek ellenőrzése-  

Felelős: Óvodapedagógus 

Továbbképzési terv 

felülvizsgálata, éves beiskolázási 

terv összeállítása   III.10. 

Felelős: Herczeg Beatrix 

- Óvodapedagógusok 

megbeszélése havi egy alkalommal 

Nevelői értekezlet: Szabadon 

választott téma alapján 

 (Herczeg Beatrix előadás) 

- Szervezési feladatok 

,aktualítások 

- Technikai dolgozók 

megbeszélése 

Felelős: Herczeg Beatrix 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK      ÁPRILIS 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

 

 

Fotózás IV. 12 
Húsvéti locsolkodás IV. 17. 
Föld Napja: IV.23. 

- palánták, virágföld vásárlása 

 

Intézményen kívüli program 

 

Felelelős: Kormos Mónika, 

 

 

- Óvodai szakvélemények illetve 

felmentések kiadása az iskolába 

menő, illetve még egy évet 

maradó gyermekek ,nyomon 

követés 

 

 

 

 

 

_ Minősítések előkésítése, ha 

szükséges 

Felelős: Óvodapedagógus 

Képességfejlesztés 

megvalósulása a napirendben  

Felelős: óvodavezető 

 

 

 

 

 

-Közzétételi lista átvizsgálása 

- Nevelőtestület 

megbeszélése – szabadon 

választott téma 

- Óvodapedagógusok 

megbeszélése havi egy alkalommal 

- Technikai dolgozók 

megbeszélése HACCP 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK     MÁJUS 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

-Anyák Napi ünnepség  V.3. 

-Madarak és fák napja V.10. 

-Jelválasztó nap az óvodában V. 16. 

- Gyermek Nap V. 24. 

- Tanévzáró szülői V. 28. 

 

 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

- A felmerült problémák, 

eredmények megbeszélése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Új gyermekek beíratása: 

adatok felvétele, tájékozató 

kiadása 

 

- előkészületeinek ellenőrzése 

Felelős: Óvodapedagógusok 

 

 - Fogorvos érkezése az 

intézménybe 

- Beiskolázandó gyermekek jegyző 

felé 

 

 

- Évzáró műsor összeállítás  

Felelős: Herczeg Beatrix 

 

 

 

- Szülői értekezlet 

Téma:  

-beszámoló a csoportok 

fejlődéséről, a csoport éves 

értékelésse  

- tavaszi ünnepek előkészítése, 

időpontok egyeztetése 

 

- Nyári óvodai élet szervezési 

feladatai 

- Óvodapedagógusok 

megbeszélése havi egy alkalommal 

- Technikai dolgozók 
megbeszélése 
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NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK    JÚNIUS, JÚLIUS, AUGUSZTUS 

KÖZÖS PROGRAMOK 

SZÜLŐI SZERVEZET 

GYERMEKVÉDELEM INTÉZMÉNYI 

ELLENŐRZÉSEK 

PED. ÉRTEKEZLETEK 

-Apák napja VI.7. 

-Delfino nap Évzáró és Ballagás 

előkészítése, megbeszélése, szülők 

tájékoztatása VI. 13. 

Nyári tabor: VI. 24.-VIII. 9. 

 

Felelelős: Kormos Mónika 

 

- Az év során felmerült 

problémák, eredmények 

megbeszélése 

 

- A gyermekvédelmi munka 

értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

- Évzáró és Ballagás 

előkészítése, megbeszélése 

 

Felelős: óvodavezető   

 

- Év végi dokumentáció 

ellenőrzése 

 

Felelős: óvodavezető 

 

- Munkatársak munkájának 

értékelése 

 

 

 

 

- Tanévzáró nevelői értekezlet 

Téma :  

- 2018-19-es tanév zárása, 

értékelése 

- csoport éves  tervének  

értékelése 

- munkatársak egyéni 

értékelése 

- nyári ütemterv, beosztás, 

megbeszélése 

- következő év feladatainak 

  meghatározása 

- gyermekvédelmi munka 

értékelése 

- Évnyitó értekezlet megszervezése, 

levezetése  

- éves munkaterv összeállítása, 

elfogadása 

- munkatársi értekezlet  

- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás 

 - SZMSZ ismertetése. 

- egészségügyi könyvek ellenőrzése 

-továbbtanulás, továbbképzés 



2018/2019 nevelési év Éves Munkaterve 

 41 

 

 

 

 
Minden nap mosolygós nevelőmunkát kívánok! 

  

Budapest, 2018.augusztus 31. 

                                                                                                            

                                                                  ……………………………………………… 

                                                                                   Herczeg Beatrix 

                                                                          Intézményvezető/ Óvodavezető 
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Érvényességi rendelkezések 

A 2018/2019. nevelési év munkatervét a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én nyilvános 

szavazással egyhangúan elfogadta. 

A dokumentum jellege: nyilvános 

Érvényessége: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Minden munkatársunk köteles megismerni és betartani a nem dohányzók védelméről szóló 

rendelkezéseket. Tudomásul venni, betartani és betartatni, hogy az óvoda dohányzásmentes 

terület. 

Az óvoda minden munkatársa köteles baleset és munkavédelmi oktatáson részt venni, az ott 

hallottakat betartani, A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve az óvosapedagógus 

köteles ismereteni  a balesetek megelőzésére, elkerülésére vonatkozó szokásokat szabályokat. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Jelen munkatervet a nevelőtestület véleményezte az abban foglaltakkal egyetért. 

A nevelési évre meghatározott feladatok mindenki számára nézve kötelezőek és azok 

számon kérhetőek. 

  Intézményvezető:                …..…………………………………                                                                                                                                            

                                                                                 Óvodaveztő             

                                                                                                                                                          

Nevelőtestület elfogadta:                                                       

……………………………………. 

                                                                                                      Óvodapedagógus 

 

 Fenntartó az éves munkaterveben foglaltakkal egyetértett:                                                                        

………………………………………. 

                                                                                    Kormos Mónika     

                                             

Szülői szervezet megismerte, véleményezte:                                                  

...…………………………………… 

                    

                                                                              Szülői Szervezet Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek: nevelőtestület, szülő, fenntartó 


