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1. Pedagógiai folyamatok  

 

1.1. Tervezés 

 

Pedagógiai folyamatok – Tervezés 

- Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 
- Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok 

viszonya? 

 

 

 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 

 

 

 

„Jövőképünk:  

Olyan óvoda, ahol érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben, otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, 

élményekben gazdag gyermekkorukat, s mindezt kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, környezettudatos elveket valló, innovatív, megújulni 

képes, értékeket őrző dolgozók biztosítják számukra.” 

(PP. 13. oldal)  

 

 

Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja követhető módon jelenjen meg a nevelési és tanulási tervek, a 

megvalósítás, valamint az értékelések tartalmaiban. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Pedagógiai program 

Célunk 

 a nevelés minden területén a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása, az egyéni képességfejlesztés feltételeinek 

biztosítása, az egészséges életvitel és mentálhigiénés szemlélet 

megalapozása, a természet szeretetére és védelmére nevelés, 

valamint hagyományok ápolásával múltunk örökségének megőrzése 

a nemzeti identitástudat és a keresztény kulturális értékek 

megalapozásával. 

 az életre való felkészítés a tevékenységek által és a tevékenységeken 
keresztül. 

 

x 
 

x 

  

x 

  

x 

 

x 

Óvodavezető 

Óvodapedagógus 

Külde

tés- 

nyilat

kozat 

 

 

PP. 

Célunk az anyanyelvi, értelmi képességek fejlesztése 

 a beszéd és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. 

 

x 
 

x 

  

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 
Óvodavezető 

Vezető-helyettes 

PP. 

Célunk a szociális képességek fejlesztése: 

 a gyermekek személyiségének kibontakoztatása az egyéni képességek 

figyelembe vételével, valamint erkölcsi és akarati tulajdonságaik 

fejlődésének elősegítése közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása által, 

 kiemelt feladatunk az egészséges életmód - egészségmegőrzés 
szokásainak alakítása és a környezettudatos magatartás alakítása  

x 
 

 

 

 

x 

 

 
x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Óvodavezető 

Óvodapedagógus 

 

 

Zöld 

munkaközösségi 

csoport 

PP. 

 

 

 

PP. 

1. sz. 

füg-

gelék 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

 

A gyermekek felé közvetítendő értékek  

 

 Az egészségfejlesztés rövid távú céljainak megfogalmazásánál figyelembe vesszük: 

 az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítását és védelmét, 

 környezettudatos magatartásformák kialakítását, 

 alapvető higiéniai normák megismerését és betartatását, 

 helyes napirend és életrend kialakítását, 

 az étkezési kultúra fejlesztését, az egészséges táplálkozás szorgalmazását – különösen a magas cukortartalmú ételek és 
italok, a magas só – és telítetlen zsír – tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésével, a zöldségek és gyümölcsök, illetve 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzésével, 

 a szabadidő hasznos eltöltését,  

 

 A környezettudatos magatartás alakítása kapcsán fontosnak tartjuk: 

 a környezetvédelmi tevékenységek gyakorlása közben a környezet tevékeny megismerésével az ember által alakított 
környezet szeretetére, annak megőrzésére, fenntarthatóságára nevelést, 

 tanulják meg a gyermekek, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része, 

 találkozzanak a szelektív hulladékgyűjtéssel, 

 óvjuk közösen a természet tisztaságát, 

 vegyenek részt a kiskert, parkrészek ápolásában, 

 a természethez való pozitív érzelmi viszony kialakítását. 

 

Célunk  

 a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek 
kooperációs és kommunikációs képességeinek fejlesztése, az életre 

nevelés szempontjából. 

 érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés megalapozása, 

türelem és szociális érzékenység alakítása, önkifejező és önérvényesítő 

törekvések segítése, szokás- és normarendszer megalapozása.  

x 
   

x 

 

 

 

 

  
Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

 

PP. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Célunk a személyes képességek fejlesztése 

 az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az 
önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 

x 
   

x 

 

 

 

 

x 
 

Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

 

Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése 

 Célunk az alkotóképesség fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek 
felismerése, fejlődésük elősegítése és bátorítása. 

x x 
  

x 

 

 

 

 

  

 

 

Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

PP.  

Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös 

tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő 

gyermekekre. 

       Gyermekvédelmi 

szakmai m.csop. 
PP. 

Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés/ 

fejlesztési folyamatában. 

x 
 

x 

  

x 

x 
  

Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

PP. 

Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük 

együttműködve végezzük munkánkat. 

  
x 

 

x 

x 

x 

  
Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

 

Továbbképzési terv  

 Integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet 

– így a családokat is –, és szoros együttműködést kell kialakítani a 

nevelőmunkát segítő szakszolgálatokkal.  

 Célunk az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 

kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.  

 Figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az infrastruktúrára, 
a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is. 

 Az intézmény pedagógus továbbképzési programjának elkészítése a 
következő 5 évre (2023. szept 1.  – 2028 augusztus 31-ig) 

x    x 

 

  
Óvodavezető 

 

 

PP. 

Önértékelési program  
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:  

Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz 

képest. 

A pedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, 

valamint a minősítésre. 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének elősegítése. 

A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony 

együttműködés kialakítása és fenntartása. 

A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése. 

    
x x 

 

 
BECS 

 

 

 

Etikai kódex  

A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatás erkölcsi 

normáinak rögzítése, a szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi 

megbecsültségét erősítő, a közösség tagjaként követendő etikus emberi 

magatartások leírása. 

   
x

x 

   
Óvodavezető, 

Vezető- helyettes 

Etikai 

kódex 

Házirend          

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az 

óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 

- Gyermekek az óvodában: A gyermekek jogai és kötelességei 

- A gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések 

- A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei: Az óvodában alkalmazott jutalmazási és 

fegyelmezési intézkedések formái, 

- Napirend, 

- Együttműködés a szülőkkel. 

   
x 

x 

x 
  

Óvodavezető 

Vezető- helyettes 

 

Házi-

rend  

 

 

   

Vezetői pályázat/Vezetési program  



8 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Rövid – közép – hosszú távú célok 

A törvényes működés feltételeinek megteremtése és biztosítása 

 A törvényes tartalmi és formai elemek folyamatos biztosítása. 

 Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása. 

 Szakmai információáramlás megfelelő működtetése. 

A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése 

 A gyakornokok, az új belépő dolgozók mentorálása, a szervezetbe való 
beilleszkedés segítése. 

 Óvodapedagógusok mentális egészségének megőrzése az időgazdálkodás 
és a munkamegosztás alkalmazásával, belső és külső továbbképzések 

biztosításával. 

Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások 

 A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok 

kiépítése és azok ápolása, külhoni magyar óvodával szakmai 

kapcsolattartás. 

 Intézményvezető megújító mesterprogramjának bemutatása, a régi 
mesterprogramjának beválás vizsgálata. 

 A programbeválás vizsgálatok eredményei, a törvényi változások és a 
partneri igények alapján az intézmény pedagógiai jövőképének 

felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója. 

 Család-óvoda kapcsolatának, minőségi változásának erősítése. 

 A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális 
szükségleteinek, foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése, szabadidős 

tevékenységek lehetőségének biztosításával. (néptánc, örökmozgó torna, 

zeneovi, virgonc angol, úszás). 

 

 Az SNI, BTMN, hátrányos helyzetű gyermekek és a tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermekek körében a differenciált egyéni foglalkoztatás 

x x x x x x 

 

x Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP. 

PP. 

 

 

PP. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

pedagógiai módszereinek folyamatos bővítése. Tudásmegosztás az 

egyéni fejlesztési terv készítésében. 

 
 

Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és feladatok 
 

Átfogó intézményi önértékelés, Intézkedési tervek/fejleszthetőségek 

Fejleszthető területek: 

- A gyermekek személyes és társas képességeik felmérésére alkalmas 

módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az 

óvodapedagógusok az intézményben. 

- A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a 

gyermekek és a szülők elégedettek. 

- Az óvodai munkaközösség bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 

megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

- Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek 

igényeinek, elégedettségének megismerése. 

- Kidolgozott és követhető az intézmény gyakornoki szabályzata. 

- A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 

feladataira. 

- A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek 

kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik. 

 

x   x x   BECS 

 

 

Vezetői önértékelés önfejlesztési terv 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

x   x x  x Óvodavezető 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

- A család - óvoda kapcsolatának további erősítése 

- A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, működésbeli és 

emberi problémák hatékonyabb kezelése – Új típusú 

kapcsolattartási formák és technikák meghonosítása az operatív 

működési problémák feltárására, megelőzésére, megoldására 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- kiépített mentori rendszer fenntartása és hatékony működtetése – 

A szakmai utánpótlás biztosítása 

- A tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, 

támogató szervezeti kultúra továbbfejlesztése  

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot 
ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, 

ellenőrzés-értékelés és korrekciós folyamatokba 
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1.2. Megvalósítás 

 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?  

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése 
Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 

 

Tervező munkánk megvalósítása a 2021/2022-es nevelési évben a járványügyi rendeletek figyelembevételével történik. 

A 2020 / 2021. nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak 

Kiemelés a 2020 / 2021 nevelési év 

beszámolójából 

Fejleszthetőségek: 

 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Megvalósítás területei  

Felelős 
Oldal 

szám 
1 2 3 4 5 6 7 

Érzelmi nevelés, a világjárvány 

következtében kialakult szociális 

nehézségek korrigálása, szociális 

érzékenyítés formálása a 

pedagógusok és a gyermekek 

körében, az erkölcsi tulajdonságok 

megalapozása. 

 

-Védőháló bevonásával szülők 

felvilágosítása, értekezlet – előadás 

(szociális készség erősítése 

„Egészségnapok” keretén belül) 

 

-Szociális készségek fejlesztését 

célzó továbbképzés a pedagógusok 

módszertani megújulása érdekében 

-Munkaközösségi foglalkozás: 

ötletbörze – mentálhigiénés 

játékgyűjtemény összeállítása 

 

 x   

x 

  

x 

 Óvodavezető, 

Munkaközösség 

vezető 

Óvodapedagógusok 
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1.3. Ellenőrzés 

 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

- Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

– Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

 

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV - AZ ÖNÉRTÉKELÉSEK ÜTEMEZÉSE 

 

Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében 3 fő (BECS) vesz részt. 

BECS tagok: 

- vezető:  intézményvezető helyettes 

- csoporttag:  intézményvezető 

- csoporttag:  munkaközösség vezető 

Az önértékelési csoport tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és ki 

bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést 

támogató informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést végző munkacsoport tagjai érhetik el. 

 

Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja 

(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, 

és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

 

- Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde Önértékelési Programja 

- Önértékelési kézikönyv ötödik javított kiadás, mely hatályos 2021. január 1 napjától. 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  
- Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Kézikönyv HATODIK JAVÍTOTT KIADÁS, mely hatályos 2021. január 1 napjától. 
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Pedagógus önértékelésre 2021/2022-es nevelési évben nem kerül sor. 

 

 

Ssz. 
Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 
BECS tagjai 

 

Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés 

Geleji utca 21. 
 

1. MCs MnéVO MCs NnéRE 2022. 03. 25. vezetői önértékelés 

  

A pedagógusok önértékelése során - az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában - az érdeklődő kollégák számára lehetőséget 

biztosítunk a szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a tevékenység / 

foglalkozáslátogatásokon - előre történő egyeztetés szerint - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl 

további kollégák (pld: gyakornokok, mentoraik) is részt vehetnek.” 

 

Az önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott elvárások szerint kell eljárnunk annak érdekében, hogy markánsan meg 

tudjuk jeleníteni mindhárom szinten az erősségeinket és fejleszthetőségeinket, valamint, hogy az elvégzett önértékelésünk a tanfelügyeleti 

ellenőrzés számára jól használható kiinduló helyzet legyen.  

 

Elvárás, hogy az önértékelések lebonyolítása során a hétköznapokban megszokott valós helyzetekben, a gyermeki és felnőtt közösség zavarása 

nélkül, a lehető leghatékonyabban járjunk el.  
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Teljesítményértékelés (Helyi értékelési szabályzat szerint) 

 

Teljesítményértékeléssel 

érintett 

Időpont 

(tól- ig.) 

Határidő 

(Értékelő beszélgetés, értékelési 

dokumentumok zárása) 

 

Felelős 

Pedagógusok:  

Az önértékelésben érintettek 

kivételével minden pedagógus 

2022. 04. 01. – 30. 2022. 04. 30. Óvodavezető 

Pedagógiai munkát segítők: 

Teljes kör 

(dajka, ped. assz., óv. titk.) 

2022. 04. 01. – 30. 2022. 04. 30. Óvodavezető 

 

A külső ellenőrzés és minősítés általános rendje 

 – Tanfelügyelettel érintettek köre 

Ellenőrzés jellege 
Ellenőrzött 

pedagógus/terület 
Időpont 

Pedagógus ellenőrzés M. CS. 2021 

Vezetői ellenőrzés - - 

Intézmény ellenőrzés - - 

 

Minősítő vizsgával / eljárással érintettek köre 

Minősítés jellege Érintett pedagógus Időpont Intézményi delegált 

Minősítő eljárás Szné. J. B. 2021/2022 M. CS. 

Minősítő eljárás S. E.  2021/2022  M. CS.  

Gyakornok 

 

2 fő óvodapedagógus ( S. E., Szné. J. B.), gyakornok felkészítése a Gyakornoki Szabályzatban foglaltak alapján történik.   
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1.4. Értékelés 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

- Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

- Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?   

– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.  

– Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 

 

 

Mérés – értékelés - Tervezett mérések  

Ssz. Mérés területe 
Érintettek köre 

 

Mérés eszköze 

módszere 

 

Mérés  

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  
A gyermekek fejlettség 

állapota: 

- testi képesség, 

- szociális, 

- értelmi, 

- játéktevékenység, 

- verselés, mesélés, 

- ének – zene,  

- rajzolás, festés, 

- mozgás, 

- külső világ 

tevékeny 

megismerése,  

- munka jellegű 

tevékenység, 

 

Óvoda-

pedagógus 

Minden 

gyermek 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Fejlődést 

nyomon követő 

dokumentáció 

Évi 2 alkalom: 

november 30, 

május 31.  

óvoda-

pedagógus 

2.  Önértékelésekhez BECS Érintett Visszacsatolás; Kérdőív BECS BECS vezető 
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Ssz. Mérés területe 
Érintettek köre 

 

Mérés eszköze 

módszere 

 

Mérés  

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

kapcsolódó szülői 

elégedettség  

pedagógus 

csoportjába 

járó 

gyermekek 

szülei  

Érintett 

pedagógus, 

intézményi 

szintről a 

nevelőtestület 

feladatterve 

szerint 

3.  Az óvodai programokkal 

és különböző réteg szülői 

értekezletekkel való 

elégedettség. 

Óvoda-

pedagógusok 

Szülők, 

résztvevők 

Szakmai 

munkaközösség 

Kérdőívek, 

értékelő lapok 

Alkalomszerű Óvodavezető, 

óvodatitkár 

4.  Iskolaérettségi vizsgálat
* 

Óvoda- 

pedagógusok 

Tanköteles 

korú 

gyermekek 

Szülő, 

Oktatási Hivatal 

Megfigyelés, 

beszélgetés, 

(vizsgálati lap) 

Folyamatos  

  

Óvoda- 

pedagógusok 

(fejlesztő- 

pedagógus) 

 
*
Nkt. 45. §(2) bekezdés értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő 

kérelmére (hiányában a gyámhatóság) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai  nevelésben 

vehet részt. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumot, azaz a pedagógiai 

szakvéleményt.  

 

 

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy: 

- a feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását, 

- egyéni és csoport szinteken a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén pedig korrigálja a tervezési tartalmakat .  
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1.5. Korrekció 

 

Pedagógiai folyamatok – Korrekció 

- Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés 

megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

– Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a  tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez 

 

 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 

 

 

Szabályozó dokumentumok, 

 folyamatok  
Szabályozandó terület Szabályozást végzők Felelős 

Szervezeti és Működési 

Szabályzat Függelékeinek 

felülvizsgálata 

 

Etikai kódex 

Juttatási szabályzat 

korrekció 

Óvodavezető Óvodavezető helyettes 

Önértékelési program  

(2021 -2026) 

A jogszabályi változások és 

az intézményi gyakorlat 

szerinti korrekció 

Óvodavezető BECS 

 

Kulcskezelési Szabályzat 

Intézményi működés 

szerinti korrekció 
Óvodavezető Óvodavezető 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

Személyiségfejlesztés 

- Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?  

- Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 

- Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

- Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.  

- Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.1. Személyiségfejlesztés 

Adatbázis  

 

Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

2021.10.01.  

 

Megvalósítás területei 

(x) 

 

Felelős 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Beírt gyermekek 154      x  Óvodavezető 

2.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  5 

x  

x 

  

 

 

x 

 

 

  Óvodapedagógus 

Fejlesztő pedagógus, Különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek 

MCS. vez. 

3.  HH gyermek 25 
 

x     
 

Óv. ped., Különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek MCS. vez. 

4.  HHH gyermek - 
 

x     
 

Óv. ped., Különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek MCS. vez. 

5.  
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  
34 

 
x    x 

 
Óvodatitkár 

6.  
Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  
3 

 x   x   Óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógus 

7.  Veszélyeztetett gyermek  6 
 

x 
     Óv. ped., Különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek MCS. vez. 
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2.1.1.  Különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakmai munkacsoportja 

 

Munkacsoport vezető: Királyné Forgács Gabriella 

Munkacsoport tagjai: valamennyi óvodapedagógus 

Fogadó óra: minden hónap első hétfője, 16
00

 – 17
00

 

Az óvoda jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásával foglalkozó  

fontosabb intézmények nevét, címét, elérhetőségét. 

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 Érzelmi fejlesztés, szociális nehézségek korrigálása  

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint 
segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel, 

 SNI beszélgető kör működtetése az érintett óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógus, pszichológus, óvodai szociális munkás és lehetőség 
szerint az utazó gyógypedagógusok, logopédusok részvételével, 

 a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében, 

 szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal, 

 problémamegoldó képesség fejlesztése: pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése →segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió 
tartalom elkészítéséhez, 

 a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum aktuális, meghatározott időközönkénti vezetése, 

 egészséges, boldog életvitelhez szükséges magatartás alakítása a gyermekkorban, 

 BTMN-es, SNI-s gyermekek részére két személyes kapcsolatban egyéni fejlesztések. 
 

Figyelembe vesszük: 

 a világjárvány okozta nehézségeket 

 az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját, 

 a sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket, 

 a differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezebben kezelhető gyermekek számára, 

 a veszélyeztetett gyermekek nyomon követését, a szülőkkel való együttműködés elősegítését 

 BTMN-es, SNI-s, tehetségígéretes gyermekek egyéni sajátosságait, fejlődési ütemüket, illetve fejlesztési lehetőségeiket.  
 

Az óvodapedagógusok folyamatos feladata a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 
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Gyermekvédelmi feladataink 

A szakmai csoport tagjai - a tervezett megbeszéléseken túl - egyéni igények szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével, egymással, 

az óvodai szociális munkással, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

ellátásával foglalkozó szakemberekkel.  

 

Munkacsoport foglalkozások helyszíne  

 

Feladat Felelős 
Időszak 

Határidő 
Megjegyzés 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési térítésre feljogosító 

dokumentumok begyűjtésének támogatása az érintett szülőktől 

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkezési 

támogatás, szükséges nyilatkozatok). 

óvodatitkár 

 

szeptember 

 

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, szakszolgálattal, 

fenntartóval. 
óvodapedagógus 

 

 aktuálisan 

Az első jelzést a 

munkacsoport vezető 

felé szükséges 

megtenni. 

A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű 

és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon követésük. 

óvodapedagógus 

 

szeptember 

és aktuálisan 

 

Tanulási nehézséggel, magatartás és beilleszkedési nehézségekkel 

küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése, 

illetve a tehetségígéretes gyermekek fejlesztési lehetőségeinek 

keresése. 

óvodapedagógus 

 

szeptember 

és aktuálisan 

Szükség szerint 

óvodapszichológusi 

támogatás kérése. 

Konzultáció a szakmai csoport vezetőjével: az egyes gyermekek 

helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, különös tekintettel a 

gyermekek egészségügyi helyzetét szem előtt tartva (időjárásnak 

megfelelő ruházat, higiéniai szabályok fokozott betartatása) 

feladatai. 

óvodapedagógus 
szeptember 

és aktuálisan 

 

Igény szerint munkacsoport vezető bevonása: részvétel fogadó 

órákon, hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel és 

óvónőkkel. (online felületen) 

óvodapedagógus 

 

08. 27-tól 
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Feladat Felelős 
Időszak 

Határidő 
Megjegyzés 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése. 
óvodapedagógus 

munkacsoport vezető 

09.27. 

hétfő 

 

Karácsony előtti adományozás, „Angyalbatyu” kiosztása a Caritas 

Hungarica karitatív szervezet és a Katolikus Egyház szervezésében. 

A rászoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a 

családsegítővel és az egyház képviselőivel. 

óvodapedagógus 

munkacsoport vezető 

12.16. 

csütörtök 

 

Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális 

étkezési támogatások felülvizsgálata. 
óvodatitkár folyamatosan 

 

Kibővített vezetői értekezleten, nevelőtestületi tanácskozáson 

(szóbeli) beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről. 
munkacsoport vezető 

01.31. és 05.02.  

  hétfő 

 

Írásbeli éves beszámoló készítése a székhely/telephely éves 

munkájáról (saját csoport éves beszámolójához csatoltan). 
munkacsoport vezető június 

 

Aktuális feladatok ellátása 

 jelzések készítése, 

 eset konferenciák, 

 családok segítése,  

 különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakvélemény 
alapján történő ellátása és fejlesztése 

óvodapedagógus 
feladatfüggő 

folyamatosan 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek munkacsoportja ebben a nevelési évben is foglakozásainak keretein belül, illetve aktuális igény 

szerint PEDAGÓGIAI ESETMEGBESZÉLŐ KÖR működtetésével kívánja támogatni az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő pedagógiai 

asszisztensek munkáját.  

Az e-portfólió kötelező dokumentumai között szerepel az esetleírás, melynek célja a más dokumentumokból kevésbé megismerhető 

kompetenciák bizonyítása. Az esetmegbeszélések a gyakorlati munka során felmerülő problémák megoldásaihoz vezető utak/lehetőségek 

feltárásán túl e kötelezően feltöltendő dokumentum elkészítéséhez, tartalmi felépítéséhez is segítséget nyújthatnak. 
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Működési rend 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Megjegyzés 

1. 

Alakuló ülés: 

- A gyermekvédelmi munkacsoport vezető választás kibővített 

feladatkörének ismertetése a csoporttagokkal. A különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás részleteinek 

pontosítása. 

- A munkacsoport tagok ötleteinek, javaslatainak figyelembe vételével 

a munkatervi feladatok meghatározása, véglegesítése. 

- Elérhetőségek pontosítása.  

09.01. 

Geleji utcai Óvoda 

Szükséges: 

jegyzetfüzet, naptár 

2. 

Jogszabályi változások a gyermekvédelem és a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekkel való foglalkozás területén – vonatkozó 

jogszabályok áttekintése: 

- Óvodai munkaterv közös áttekintése 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4.§-a 

- 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 

- 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 

Munkatervben megjelenített statisztikai adatok áttekintése, közös 

értelmezése, feladatok meghatározása. 

10.13. 

Geleji utcai Óvoda 

 

Felkészülés:  

Jogszabályok áttekintése 

Kérdések összegyűjtése 

 

 

 

 

 

 

Lásd a statisztikai 

adatokat fentebb! 
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Az óvodai egészségügyi ellátás személyi feltételei: 

 

Székhely/telephely Óvodaorvos Védőnő 

Geleji utca 21. Dr. VB Vné T. Cs. 

Rákóczi utca 36. Dr. VB Kné. K. A.  

 

2.1.2. Az óvoda szolgáltatásai 

 

Alapszolgáltatások 

 

Ssz. Fejlesztési terület Geleji utcai óvoda Rákóczi utcai óvoda 

1. Logopédiai ellátás BnéVÁ  H. ZS. 

2. Fejlesztőpedagógiai ellátás DnéFZs. MnéVO 

3. SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása    HM 

4. Hittan DnéHJ, ADné, JG 

5. Prevenciós céllal sószoba használata óvodapedagógusok - 

6.  Speciális ellátás (1-es típusú diabétesz) Tyukodi - Fehér Borbála  
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2.2. Közösségfejlesztés 

Közösségfejlesztés 

- Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

- Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

– A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai: 

Ssz. Ünnepek 
Geleji utcai óvoda 

időpont, felelős 

Rákóczi utcai óvoda 

időpont, felelős 

1. Autómentes nap 
2021.09.22. 

MnéVO, MnéBG 

2021.09.22. 

NnéRE, SzE 

2. 
Szüreti vigasságok, séta a szőlőhegyre a 

pincékhez. 

2021.09.27. – 09.30. 

óvodapedagógusok 

3. 
Természet jeles napjai az óvodában. Állatok 

világnapja 

2021.10.06. 

óvodapedagógusok 

4. Október 23. séta az emlékműhöz, megemlékezés 
2021.10.22. 

MnéVO 

2021.10.22. 

NnéRE 

5. Töklámpás kiállítás 
2021.10.18-22. 

Alkotó m.cs. 

6. „Gondolkodj Egészségesen!” napok 
2021.11.22. – 11.26. 

Óvodapedagógusok 

7. Adventi készülődés 
2021.12.01. és 2021.12.10. 

Alkotó m.cs. 

8. Madárkarácsony 
2021.12.01. 

óvodapedagógusok 

9. Mikulásvárás 
2021.11.29. – 12. 06. 

óvodapedagógusok 

10. Karácsonyi csodavásár 
2021. 12. 11. 

óvodapedagógusok 

10. Karácsony – gyerekek számára 
2021.12.14. 

óvodapedagógusok 
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11. Karácsony – felnőttek számára 
2021.12.21. 

MCs 

12. Hóemberek világnapja, kiállítás 
2022.01.17-21. 

Alkotó m.cs. 

13. Farsang 
2022.02.23. – 02. 24. 

óvodapedagógusok 

14. Télbúcsúztató- Kiszézés 
2022.02.25. 

óvodapedagógusok 

15. Nemzetközi Nőnap 
2022. 03. 04. 

óvodapedagógusok 

16.  Gergely járás 
2022. 03. 16 

NnéRE 

17. Nemzeti ünnep, Március 15. 
2022.03.11. 

óvodapedagógusok 

18. Víz világnapja 
2022.03.21. – 03. 25. 

óvodapedagógusok 

19. Húsvét 
2022.04.11 – 04.14. 

óvodapedagógusok 

20. Föld napja  
2022.04.19. – 04.22. 

óvodapedagógusok 

21. „Gondolkodj Ökosan!” program 
2022. 04. 25. 

MCS, MnéVO, NnéRE 

22. „Játékos Oviváró - Bölcsi kukucs”  
2022.04.28. 

MCs, MnéVO 

23. Anyák napja 
2022.04.26. - 05.06. 

óvodapedagógusok 

24. 
Madarak és Fák napja. 

A „Mi Fánk” 

2022.05.09. – 05.13. 

óvodapedagógusok 

25. Hagyományápolás, Pünkösd 
2022.06.03. 

óvodapedagógusok 

26. Gyermekhét 
2022.05.23. – 05.27. 

SnéKH, KnéFG 
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27. 
Környezetvédelmi Világnap 

Természetjárás 

2022.06.06. 

óvodapedagógusok 

28. 
Évzáró – nagycsoportosok búcsúztatása óvodai 

körben 

2022.06.10. 

óvodapedagógusok 

29. Évbúcsúztató kirándulások (csoportonként) 
2022.06.16. 

óvodapedagógusok 

30 Zöld tábor  
2022. 06. 27-29. 

MCS, MnéVO, SnéKH 

 

3. Eredmények  

- Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

– Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos megfigyeléseket, továbbá rajzpályázatokon elért eredményeket. 
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi 

mutatók 

- Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

- Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
- Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját? 

 

Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni kívánt tartalmak és adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban. 

 

Feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
1 2 3 4 5 6 7 

Beiskolázási mutatók javítása, az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki 

szociális érettség fejlesztése. Az iskolai tanulmányaikat elkezdők 

számának/arányának fokozatos emelkedése érdekében további, és 

hatékony együttműködés a családokkal.   

   

x x   Óvodavezető 

Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek 

és felnőttek számának folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi 

adatok. 

x x      Óvodatitkár 

Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjeleníteni az 

éves beszámolónkban, mint nyilvános dokumentumban. 

   
x    Óvodatitkár 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

- Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 

– Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. 

A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

- Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
- Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk: 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 
Időpont 

Helyszín Megjegyzések 

1. Adventi csodavásár-közösségépítés, jótékonykodás   2021. december 11. Felelős: MCs 

2. 
Szakmai műhelymunka; az intézményvezető megújuló 

mesterprogramjának bemutatása. 
2022. január 28. Felelős: MCs 

3. 

„Gondolkodj Ökosan!” – a Föld napja alkalmából szervezett 

játékos, interaktív vetélkedő a természetben-természetről, a 

környező települések óvodáinak aktív részvételével. 

2022. április 25. Felelős: MCs 

4. 
Csapatépítő meeting. A közös kulturális program kapcsán a 

közösség kohéziójának erősítése. 
2022. augusztus 26.                                                                                                                                 Felelős: MCs 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – előzetes felmérést követően gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 
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Munkatársi és nevelőtestületi értekezletek: 

 

Célja a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló működési/pedagógiai tervek és értékelések közös 

értelmezése, szükség szerinti megvitatása intézményi szinten legalább két alkalommal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületi megbeszélés 

Óvodapedagógusokkal rendszeres havi megbeszélés során feladategyeztetést tartunk. Aktuális feladatokat, problémákat megbeszéljük. 

Közkinccsé tesszük egyéni ötleteinket. 

Felelős:  Óvodavezető, vezető-helyettes 

Határidő:  minden hónap első kedd – szerda 13
30

-tól 

 

Dajkai értekezletek 

Technikai dolgozókkal havonta munkamegbeszéléseket és tisztasági ellenőrzést tartunk. A feladatokat az értékelések összegzéseit feljegyzés 

formájában, füzetben rögzítjük. 

Felelős:  Óvodavezető, vezető-helyettes 

Technikai dolgozók megbízottja: Tari András Attiláné 

Határidő:  minden hónap utolsó csütörtök 13
30

-tól 

Feladat:  feladategyeztetés 

 

Közalkalmazotti Tanács – Óvodavezető megbeszélése 

Felelős: Közalkalmazotti Tanács vezetője 

Határidő:  2021. december, 2022. május 

Feladat:  konzultáció, aktuális témák feladatok megvitatása 

 

Száma Téma Helyszín és időpont Felelős 

1.  

 Intézményi elvárásoknak való megfelelés támogatása:  

 A köznevelési törvény legújabb módosításainak óvodai vonatkozásai. 
Az aktuális járványügyi rendeletek ismertetése. 

2021.augusztus 30. 

Geleji utcai óvoda 
MCs 

2.  
 2021/2022 nevelési év értékelése 

 Pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők értékelése 

 

2022. augusztus 30. 

Geleji utcai óvoda 
MCs 
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Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok 

 

Óvodavezetői TEAM 

 

Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi 

szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első hétfő 14
00

-tól. Helyszíne a Geleji utca 21. sz. alatti óvoda.  

 

Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 

1. 

- Munkatervi tartalmak megbeszélése.  

- BTMN, SNI, Logopédiai szűrővizsgálatok előkészítése 

- Tárgyi- eszközbeli feltételek biztosítása, játékok felülvizsgálata, beszerzések 

- Dokumentációk (Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló) ellenőrzése 

 

09.06. 

hétfő 

14
00

-15
00

 

 

 

 

 

 

2. 

- Statisztikai adatgyűjtés 

- Dokumentációs munkák felülvizsgálata 

- Járványügyi eljárásrendek felülvizsgálata 

- Vezetői tervek időarányos megvalósítása 

 A család - óvoda kapcsolata 

 Mentorálási rendszer hatékony működtetése 

 Szervezetfejlesztés 

 

10.04. 

hétfő 

14
00

-15
00

 

 

Vezetői tapasztalatok 

megbeszélése.  

Előzetes felkészülés: Vezetői 

ellenőrzési tervek elkészítése 

3. 

- Minősítés előkészítése 

- Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot ellátó kollégák 

hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és korrekciós 

folyamatokba: éves ellenőrzési ütemtervek bemutatása 

- Egészségnapok programsorozat előkészítése: Ötletbörze - szociális érzékenyítés 

formálása a pedagógusok és a gyermekek körében, az erkölcsi tulajdonságok 

megalapozása 

 

11.02.  

kedd 

14
00

-15
00
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4. 

- Az óvoda kulcsfolyamatainak áttekintése, ellenőrzése 

- Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési feladatok 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

12.06. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

  

 

5. 

- A zökkenőmentes iskolai átmenethez szükséges testi, lelki és szociális érettség 

alapján a beiskolázás előkészítése 

- Nevelés nélküli nap előkészítése: Szakmai műhelymunka; az intézményvezető 

megújuló mesterprogramjának bemutatása.  

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

01.03. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

Előzetes felkészülés: 

összegyűjtése.  

Munkaközösségi foglalkozás 

 

8. 

- Az I. félév értékelése: Munkaközösség és munkacsoport vezetők rövid beszámolója.  

- Beszédfejlődési zavarok kezelése mozgásterápia segítségével és anyanyelvi 

játékokon keresztül 

      -     Tartásjavító mozgásfoglalkozás szervezése 

- Aktuális feladatok 

 

02.07. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

 

Kibővített vezetői értekezlet a 

szakmai munkaközösség vezetők 

bevonásával.  

 

9. 

- Zöld óvodai „hírek”, zöld napok projekt terveinek megvitatása  

- Meating a tanítókkal az óvoda – iskola közötti lassú átmenet megvalósulásáról 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása  

 

03.07. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

Munkaközösségi foglalkozás 

10. 

- „Játékos Oviváró- Bölcsi kukucs” megszervezése 

- Nevelés nélküli nap előkészítése. „Gondolkodj ökosan” nap megszervezése  

- Aktuális feladatok 

 

04.04. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

 

11. 

- Teljesítményértékelések előkészítése 

- Év végi beszámoló előkészítése 

- Aktuális feladatok 

 

05.02. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

Kiértékelt kérdőívek, az eddig 

elért eredmények 
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12. 

- Az intézmény nyári működésének előkészítése 

- Működési feltételek értékelése 

- Nevelőtestületi tanácskozás előkészítése (Nevelés nélküli nap előkészítése) 

- Aktuális feladatok 

 

06.06. 

hétfő 

14
00

-16
00

 
Karbantartási terv elkészítése 

13. 

- Munkatársi értekezlet előkészítése 

- A 2022 / 2023 nevelési év Munkaterv javaslatának megvitatása  

- Nevelés nélküli nap előkészítése 

- Aktuális feladatok 

 

08.01. 

hétfő 

14
00

-16
00

 

 

 

 

 

 

Szakmai munka/közösségi csoportok 

 

Ssz. Szakmai munkacsoport neve Munkacsoport vezetője Munkaterv oldal 

1. Zöld munkaközösségi csoport MnéVO 1. melléklet 

2. Alkotócsoport SnéKH 2. melléklet 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 

- Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
- Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

- Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

– Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).   
– A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

- Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 

 

A nevelési év rendje 
 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2021. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja 2022. augusztus 31. (csütörtök). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra négy munkanapot nevelés nélküli munkanapként használunk fel. 
 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A 

nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, óvodatitkár) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai a 2021 / 2022 nevelési évben 

Székhely és 

telephely 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 

35. 

hét 

Geleji utca x x x x ü ü ü ü ü 

Rákóczi utca ü ü ü ü x x x x x 

Megjegyzés: x = zárva  ü = ügyelet  

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői 

igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. 

 

Az óvoda kapcsolatai 
 

Szülői értekezletek szervezésére óvodai és csoport szinten kerül sor évente minimum két, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal – a 

járványügyi helyzetet figyelembe véve elektronikus úton. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvodapedagógus és a csoportban nevelést 

segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők 

aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák. A Szülői Szervezet (SzSz) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői 

értekezletén kerül sor. 

A Szülői Szervezet értekezletei – fórumai 



33 

 

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény- vagy szükség szerint kerül sor. Az intézményi szinten működő Szülői 

Szervezet tagjainak száma 18 fő.  

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. 

Alakuló ülés, Szülői szervezet elnök, tisztségviselők választása. 

Az óvodai élet megismerése. 

2021/2022– es nevelési év munkatervének összeállítása 

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

Aktualitások megbeszélése 

2021. szeptember 29. 

 Szülői Szervezet elnöke 

2. 
A Szülői szervezet munkájának összefoglalása, a nevelési év 

értékelése. Az Intézményvezető beszámolójának véleményezése. 

2022. május 17.  

 
Szülői Szervezet elnöke 

A Szülői Szervezet tagjainak névsora csoportonként 

Harmatcsepp Csillag Szellő Holdfény Szivárvány Napsugár 

Bné-K.A. K.R. ZLné   K.-H.A. K.Jné K-B.K. 

Sz.V. A.A. T-Sz.Zs. S.-F.Sz. TnéJ.E. K-S.Zs. 

B.E. SznéSz.A. F-Sz.J. V.K. K.K. G.K. 

 

 

Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek – fórumok 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

1.  Iskolás lesz a gyermekem – tájékoztató szülői értekezlet a tanköteles 

korú gyermekek szülei számára. Résztvevők: az iskolaigazgató és a 

leendő első osztályos tanítók, óvodapedagógusok 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2022. április 10. 
MCs 

2.  Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a 2022. 

szeptember 1-től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei számára 

Geleji utcai óvoda 

2022. június 21. 
MCs 
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Szülői értekezletek a csoportokban 

A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 17 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok előre jelzik. 

Minden óvodapedagógustól elvárás a szülők tájékoztatása az alábbi területeken: 

 Kiemelt terület: A neveltségi szint és az iskolai életmódra való alkalmasság kapcsolata 

 Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők körében) kapcsolatosan 

 Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

 Csoportprofil bemutatása 

 Házirend ismertetése, felelevenítése 

 Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

 Éves nevelési- és tanulási terv ismertetése 

 Az együttműködés, ezen belül az információáramlás kialakítása és gyakorlata 

 Étkezési térítési díj fizetés módja 

 Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

 Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön feldolgozásra az iskolai életmódra való 

alkalmasság témaköre, kidomborítva az együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata  

- Az érzelmi és erkölcsi nevelés óvodai tartalmai 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat 

- Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra) 

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában. 
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Geleji utca 21. 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Harmatcsepp  

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer. Aktualitások, 

törvénymódosítások ismertetése. 
2021.09.14. 

Ünnepekre készülődés-avagy hogyan teremtsünk nyugodt légkört a karácsonyi felfordulásban? 

Mikor menjen iskolába a gyerek? (tanköteles gyermekek szüleinek tájékoztatása) 

Aktualitások(Mikulás, Hóemberek világnapja, Karácsony, új év)  

2021.11.25. 

Mit eszik a gyerek? (gyümölcs és tejfogyasztás megszerettetése a gyerekekkel → alternatív 

élelmiszerek) Farsangi készülődés, Aktualitások (Medve nap, Farsang, Nőnap, Március 15) 
2022.01.20. 

Hasznos tanácsok az iskolakezdéshez, Húsvéti  készülődés az óvodában és otthon, húsvéti 

hagyományok, Aktualitások (Húsvét, Föld napja, Anyák Napja, Gyermekhét, Búcsúztatás, Nyári 

élet) 

2022.04.07 

2. Csillag 

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer. Aktualitások, 

törvénymódosítások ismertetése. 
2021.09.14. 

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés az ünnepek tükrében. 2021.11.24 

Réteg szülői értekezlek a nagycsoportos korú gyermekek szüleinek. Óvoda-iskola lassú átmenet. 2022.01.05 

Érzelmi intelligencia fejlesztése kisgyermek korban. Jeles napok, programok, aktualitások. 2022.03.30 

3. Szellő 

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer.  2021.09.14. 

Készülődés az ünnepekre, „Figyeljünk egymásra!”- az érzelmi nevelés fontossága. 2021.11.16. 

Réteg szülői értekezlet. Iskolaérettség kritériumai 2022.01.05. 

Közelgő ünnepek, jeles napok;  kötődés – elválás a pajtásoktól 2022.04.19. 

4. Holdfény 

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer. Aktualitások, 

törvénymódosítások ismertetése. 
2021.09.14. 

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés az ünnepek tükrében. 2021.11.24 

Réteg szülői értekezlek a nagycsoportos korú gyermekek szüleinek. Óvoda-iskola lassú átmenet. 2022.01.05 

Érzelmi intelligencia fejlesztése kisgyermek korban. Jeles napok, programok, aktualitások. 2022.03.30 

Rákóczi utca 36. 
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Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Szivárvány 

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer. Egészséges 

életmódra nevelés: higiéniai szabályok betartása, COVID eljárásrendje. 
2021.09.13. 

„Mosolyogj rám!” érzelmi intelligencia fejlesztése óvodáskorban. Adventi 

ráhangolódás – A szeretet fontossága 
2021.11.24. 

Sikeres iskolakezdés feltételei „Hogy könnyebb legyen az iskolatáska!” Aktualitások 2022.01.10. 

Erőszakmentes konfliktuskezelés, empátiaerősítő játékok. Aktualitások 2022.04.19. 

2. 
Napsugár 

 

Évkezdés ovisoknak: Házirend csoport-szokások, -szabályrendszer. Beiskolázási 

Szülői értekezlet (érzelmi biztonság, lelki egészség) 
2021.09.13. 

Ráhangolódás az óvodai ünnepekre: Mi lehet a boldogság kulcsa? Családi és óvodai 

nevelés összhangja. Aktualitások 
2021.11.24. 

Lassú átmenet Óvodából – iskolába, iskolaérettség kritériumai. Rétegszülői értekezlet 

Egészséges táplálkozás 
2022.01.10. 

Nyári élet megszervezése a családban: „Villanypásztor” vagy közös játék? 

Aktualitások 
2022.04.19. 

Az óvodapedagógusok fogadó órái: minden hónap első keddjén, 16
00

 - 17
00

, melynek célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése, 

továbbá a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció alapján legalább félévente egy alkalommal a szülők tájékoztatása a gyermek 

aktuális fejlettségi állapotáról.  
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap, melyet a megváltozott körülményre való tekintettel online formában 

bonyolítunk le. 

Leendő óvodásaink és bölcsődéseink, szüleikkel együtt a „Játékos oviváró és Bölcsi kukucs” elnevezésű nyílt napunkba 2022. április 28-án 

nyernek betekintést. 

Ezen a napon: 

- betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, a gyermekeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabály rendszerével kapcsolatban. 

Felelős: intézményvezető, vezető-helyettes 

Kapcsolattartás kiemelt társintézményekkel: 

- Pöttömke Mini Bölcsődével: kialakult gyakorlat szerinti kapcsolattartás 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával: kapcsolatfelvétel a munkaközösségi terv szerint 

- Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

A fenntartóval való kapcsolattartás: az intézményvezető személyes kapcsolattartása a kialakult gyakorlat szerint. 

További közvetett és közvetlen partnereinket lásd P.P. -ban.  
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6. A pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

- Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 

– Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 

fenntartó felé. 
- Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, tanításának? 
- Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága? 

Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 Megfelelő eszközellátottság 

 A fejlesztés tervezett 

 

FEJLESZTHETŐSÉGEK 

 Program specifikus 

eszközök 

 Fejlesztő játékok 

 Szülők bevonása 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

 Pályázatok 

 Alapítvány 

KORLÁTOK 

 Kevés pályázati lehetőség 

 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

Infrastruktúrához, tárgyi erőforráshoz köthető, tárgyi fejlesztések, beruházások nagyrészt fenntartói forrásból, továbbá alapítványi, szülői és 

pályázati támogatásból valósulnak meg. 
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Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

gyermekek adatbázisának frissítése  
óvodavezető 

óvodatitkár 

kialakított adatbázis feltöltése pontos 

adatokkal, módosítások átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodatitkár 

dolgozók adatbázisának frissítése 
óvodavezető, 

óvodatitkár 

kialakított adatbázis feltöltése pontos 

adatokkal, módosítások átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

védőruha nyilvántartás munkavédelmi felelős belső munkaruha szabályzat szerint 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

munkavédelmi 

felelős 

októberi statisztika elkészítése 
óvodavezető 

óvodatitkár 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2021. október 15. óvodavezető 

intézményi éves költségvetés 

tervezése 
óvodavezető 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 
2021. november óvodavezető 

költségvetés alakulásának nyomon 

követése 
óvodavezető 

belső szabályozás alapján egyeztetés a 

fenntartóval 
negyedévente óvodavezető 

leltározás 
óvodavezető 

fenntartó 
leltározási szabályzat alapján 2022. június  óvodavezető 

adó / TB ügyintézés háttérmunkái óvodatitkár 

NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

tv. szerint (januárban 

kiemelt feladat) 
óvodatitkár 

pályázatírás 

óvodavezető 

munkaközösség-vezető 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, belső 

gazdálkodási szabályzat szerint 
aktuálisan óvodavezető 

személyi dossziék elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető 

óvodatitkár 

Nkt. 44.§ szerint, GDPR adatvédelmi 

rendelet 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 
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6.2. Személyi feltételek  

Személyi feltételek 

- Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 

– Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-

szükségletéről.  

– A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

 

A pedagógiai munka feltételei - Személyi feltételek - Helyzetelemzés  

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 Képzettségi mutatók 

 Belső továbbképzési 

rendszer 

 Személyi ellátottság 

(státusz) 

GYENGESÉGEK 

 Informatikai kompetencia 
 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

 Részvétel online 

akkreditált képzéseken  

 POK által szervezett 

ingyenes továbbképzések  

KORLÁTOK 

 Pedagógushiány 

 Fluktuáció 
 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

Kockázati tényezők a nevelési évben: 

 Infrastruktúrához (humán erőforráshoz) köthető 

Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Az óvodapedagógus hiány óvodánkat sem kerülte el. 

Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű 
A rendszeres helyettesítés többletmunkát jelent óvodapedagógusaink 

számára, hosszú távon fenn áll a kiégés veszélye. 

Egyéb - 
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Humán erőforrás  

Személyi feltételek 
 

Emődi Gyermekálom Óvoda 

Geleji utca 21. 

Emődi Gyermekálom Óvoda és 

Pöttömke Mini Bölcsőde 

Rákóczi utca 36. 

Összesen 

Óvodapedagógus létszám- 

óvodavezetővel 
9 fő 4 fő 13 fő 

Nevelést segítő 

munkatársak  

Dajka 4 fő 2 fő 6 fő 

Pedagógiai 

asszisztens 
2 fő - 2 fő 

Óvodatitkár 1 fő - 1 fő 

Kisgyermeknevelő - 1 fő 1 fő 

Bölcsődei dajka - 2 fő 2 fő 

 
15 fő 9 fő 25 fő 
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Csoportbeosztás  

Ssz. Csoport neve Létszám 
Számított 

létszám 
Óvodapedagógus Dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 

Geleji utca 21. 

1. Harmatcsepp  24 25 
N-P E 

CsCsné, Ty-FB 
FLné 

KN, 

L-V.G. 

2. Csillag 27 28 

MnéVO 

SznéJB 

MCS 

TAAné 

3. Szellő 25 27 
R.T. 

KnéFG 
NBné 

4. Holdfény 25 26 MnéBG BVné 

Összesen: 101 106 9 4 2 

Rákóczi utca 36. 

1. Szivárvány 27 27 
SnéKH 

S. E. 
LR 

- 

2. Napsugár 26 26 
NnéRE 

SzE 
SGné 

Összesen: 53 53 4 2 0 

Intézményi összesen: 154 159 12 6 2 
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Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya 
Helye 

 
Időpont 

nevelőtestület 

1 fő 
„Így tedd rá!”- Hagyományápoló továbbképzés Miskolc 2022. március 

nevelőtestület 

11 fő 

POK által szervezett térítésmentes pedagógus 

továbbképzések 

POK Miskolc 

 bázisintézmények 
2021-2022 

Megjegyzés: a továbbképzések térítésmentesek, pályázati összegből finanszírozottak 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek belső képzése, szakmai napokon való részvétele: 

Az óvodai nevelő-fejlesztő munka segítői a dajka nénik és a pedagógiai asszisztensek. Munkájuk nélkülözhetetlen a gyermekek sokoldalú és 

eredményes nevelésének megvalósításában, ezért folyamatos belső továbbképzésükre nagy hangsúlyt fektetünk.  

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

Munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatás:  2021. augusztus. 31.  

Felelős:  Barla - Szabó Emese (munkavédelmi előadó) 

 

Egészségügyi vizsgálat:  2021. szeptembertől folyamatosan 

Felelős:  óvodatitkár 
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6.3. Szervezeti feltételek  

 

Szervezeti feltételek 

- Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

– Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

- Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

- A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés  
- Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
- Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

 

Pedagógus képünk: Olyan óvodapedagógus, akire a pedagógiai optimizmus, az innovatív pedagógiai törekvés, a szülők tisztelete, a 

megbecsülést és a bizalmat előtérbe helyező gyermekszeretet jellemző.  

 

Nevelési munkánk olyan gondolkodó, kreatív pedagógust kíván, aki jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját áthatja a 

felelősségérzet, kötelességérzet, következetesség, kitartás, igazságosság, lelkesedés.  

Minden óvodapedagógus kötelességének érzi, hogy folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel naprakész állapotban tartsa szakmai műveltségét. 

Az ismeretek folyamatos bővítése és a fejlődés igénye életre keltette az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) fogalmát, mely óvodai 

világunkban mára beépült a köztudatba. 

Az óvoda nevelőtestülete, teljes dolgozói köre jó szakmai közösséget alkot, legfőbb célunk, hogy az intézményünkbe járó gyermekek számára 

biztonságos, szeretetteljes, fejlesztő légkört biztosítsunk.  

 

Az óvoda nevelési módszereinek segítségével, a gyermekek spontán szerzett tapasztalataival és célirányos bővítéssel, érzelmek  átéléséhez 

segítjük hozzá a gyermekeinket. Célunk, a kulturális értékek, helyi hagyományok megismertetése a jeles napokhoz kötődő szokások, 

néphagyományok felelevenítésével, a család – óvoda kapcsolatának erősítése az óvodában hagyománnyá vált ünnepek, rendezvények által. 

Figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a családok hagyományait, szokásait és a környezet igényeit. 
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6.3.1. Megbízatások és reszortfeladatok  

 

 Geleji utcai óvoda Rákóczi utcai óvoda 

Intézményvezető MCs 

Vezető helyettes MnéVO 

Munkaközösség vezető NnéRE 

Közalkalmazotti Tanács tagjai NnéRE, TAAné, MnéBG 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek munkacsoport vezetője KnéFG 

Munkavédelmi és tűzvédelmi felelős MnéVO 

Önértékelési csoport MCs, MnéVO, NnéRE, 

Hirdetésért felelős (hirdetőfal) SZE 

Pályázati kiírás hirdetése, ZÖLD HÍREK,  

Információk (számítógépes kiírások) 
Alkotócsoport, óvodatitkár 

Óvodai esemény napló vezetése SnéKH,  

Helyi programról, SZMSZ-ről tájékoztatást nyújtó MCs 

Egészségügyi könyvek nyilvántartása,  

foglalkozás egészségügy 
Óvodatitkár NnéRE 

Autómentes nap szervezéséért felelős MnéVO, MnéBG NnéRE, SzE 

Gyermeknap szervezéséért felelős SnéKH, KnéFG 

Fejlesztőpedagógus MnéVO, DnéFZS 

Pedagógiai munkát segítők munkájáért felelős TAAné 

Városgondnokság, Polgármesteri Hivatal, Posta, Könyvtár 

kapcsolattartó 
MCS 

Gyermekbiztosítás Óvodatitkár 

Honlapszerkesztő KI 

Tisztítószer felelős NBné SGné 

Információáramlás MCS,  
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
 

 Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai 

programban? 

– Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását 

– A tervek nyilvánossága biztosított. 

 Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása? 
 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk a 2018. szeptember 1.-vel módosított Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés, 

 óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens feltétlen jelenléte: kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a 

gyermek számára, 

 érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés; a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a szülőföldhöz és családhoz 
való kötődés támogatása, 

 anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van; népmesék, néphagyományokat felelevenítő mondókák, 
rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei és meséi helyet kapnak a mindennapos mesélésben a bábozás és 

dramatizálás eszközeivel, 

 hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet, 

 játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe, 

 egészséges életmód igénye: az egészségmegőrzés és betegség megelőzés szokásainak alakítása, ezen belül a testápolás, tisztálkodás, 
fogmosás, étkezés, - különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, továbbá a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, „Gondolkodj egészségesen!” program 

megvalósítása, Egészségfejlesztési program megvalósítása, 

 mozgás megújulása: egészségfejlesztő testmozgás → az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára 
biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására , melyhez Pappné 

Gazdag Zsuzsa „Örömmozgó” szemléletváltó testnevelés programja nyújt segítséget,  

 tevékenység végzés során ismerkedés nemzeti szimbólumainkkal, szokásainkkal – néphagyományainkkal; a gyermeki alkotások 

közösségi rendezvényen való bemutatása és tehetségek bátorítása, 
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 a tevékenységekben megvalósuló tanulás: az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, 

mely a teljes személyiség fejlődését támogatja, a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül, 

 az óvoda kapcsolatrendszere kiterjed a Kárpát-medence külhoni magyar óvodáira, 

 környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 
alakítására, az Örökös Zöld Óvoda kritériumrendszerének való megfelelésre; kiemelt feladat: a szülőföld, hazai táj, a helyi hagyományok 

és néphagyományok megismerése, a közösséghez való tartozás élményének, a nemzeti – családi és tárgyi kultúra értékeinek őrzése és 

védelme, 

 óvodából iskolába: a gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 

 

7.1. Járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó eljárásrend 

 

Tervezőmunkánkat, illetve munkatervi feladatainkat a járványhelyzet idején a MÓD-SZER-TÁR, és az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásait 

figyelembe véve határoztuk meg.  

 

 Pedagógiai Programunk részletesen tartalmazza az óvodai élet – ezen időszakra érvényes – tevékenységi formáit és az óvodapedagógus 
feladatait. 

 Az óvodánk Házirendje meghatározza a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet. 

 Az SzMSz tartalmazza az óvodán kívüli otthoni munkavégzésre (Home office) vonatkozó eljárásrendet. 

 

 

 
Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes.  

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  
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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 

 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 

 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 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  HETEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, módosított változat 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói 

dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  

- Önértékelési kézikönyv ötödik javított kiadás, mely hatályos 2021. január 1 napjától. 

- Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Kézikönyv HATODIK JAVÍTOTT KIADÁS, mely hatályos 2021. január 1 napjától. 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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I. Készítette: az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete. 

………………………………... 

Matiz Csilla 

Emőd, 2021. augusztus 30. intézményvezető  Ph. 

II. Az intézmény Munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül 

gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott: 

 Az óvodában működő Szülői Szervezet: 

……………………………………….. 

Emőd, 2021. augusztus 30. Szülői Szervezet 

III. Az óvoda nevelőtestülete, át nem ruházható jogkörében a 2021/2022. nevelési évre szóló Munkatervét 2021. augusztus  30-án megtartott 

határozatképes ülésén, 100 %-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. 

………………………………………... 

                                                                                                                                                                  Mészárosné Virág Orsolya 

Emőd, 2021. augusztus 30. a nevelőtestület nevében 

IV. Az óvoda Munkatervét a 10/2021. (VIII. 30.) számú határozatával döntési hatáskörében JÓVÁHAGYTA Matiz Csilla, az intézmény 

vezetője. 

……………………………………. 

Matiz Csilla 

 


