
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2020. október 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
172/2020. Kth. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 
munkaterveinek jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Százszorszép Óvodák 2020/2021. nevelési 
évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2020. október 29. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Százszorszép Óvodák óvodavezetője, Barnáné Szabó Mikor Márta 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
 

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző távollétében:  
 
Fülöp Róbert s.k.       dr. Rékasi Cecília s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Gyöngyi László s.k.        Harkai Péter s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2020. október 29. 
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KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
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Az intézmény OM azonosítója: 
202318 

Intézményvezető: 
 

Szeriné Ferencsik Yvette 

LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS 

 

Nevelőtestület nevében: 

 

Lengyel Erika 

 

Szülői szervezet nevében: 
 

Dr Paic Karsai Dóra 

A dokumentum érvényessége: 2020. szeptember 01 – 2021. augusztus 31. 
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INTÉZMÉNY ADATAI 

 

AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

CÍME 
Kiskunhalas, 6400 

Kuruc Vitézek tere 17 

ELÉRHETŐSÉGE 
TELEFONSZÁM/FAX (70)421-098 

E-MAIL halasibobita@gmail.com 

INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeriné Ferencsik Yvette 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESEK 
Lengyel Erika 

Huczekné Törköly Tímea 

BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETŐ Szabó Gáborné 

ÓVODATITKÁR 

NEVE Fabó Márta 

FOGADÓ IDEJE 
7:30-15:30  

7:00-17:00 (ebéd befizetés alkalmával) 

 

 ÉRTEKEZLETEK 

 

 

 

A Bajza utcai óvodában minden hónap elején megbeszélést tartunk az intézményvezető helyettes 
(Huczekné Törköly Tímea) részvételével. 

Felelőse: Csapi Antalné  

 

Időpont Téma Résztvevők Felelős Helyszín
Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika, Huczekné Törköly Tímea
Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika, Huczekné Törköly Tímea

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

3

7

1

2

Kuruc Vitézek tér 17.

 Aktuális fealadatok megbeszélése 

4 2020.10.05 Munka - és tűzvédelmi oktatás Alkalmazotti közösség Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

1 2020.09.02  Aktuális fealadatok megbeszélése Nevelőtestület/delelőttös 
óvónők

Szeriné Ferencsik Yvette

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.Szeriné Ferencsik Yvette

Tanév rendjének megbeszélése

Kuruc Vitézek tér. 17.

Szeriné Ferencsik Yvette

Nevelőtestület/délutános 
óvónők

Féléves nevelőtestületi értekezlet

HACCP oktatás Óvodai dajkák

Nevelőtestület

NevelőtestületTanévnyitó értekezlet

Kuruc Vitézek tér. 17.

2020.09.02

2020.09.10

2021.02.12

2020.10.14

2

3

5

4

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

2021.06.14

2021.06.11

Éves munka értékelése, nyári feladatok 
megbeszélése Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

2021.09.03

2021.01.25

NevelőtestületTanévzáró értekezlet Szeriné Ferencsik Yvette

Aktuális feladatok megbeszélése
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AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVATARTÁSA 

 

A szülői igényeket felmérve és figyelembe véve: 

 

Kuruc V. tér:                        Hétfőtől-csütörtökig         06.00-18.00-ig      péntek 06.30-17.30-ig 

Szabó E. utca:      Hétfőtől-csütörtökig         06.00-18.00-ig      péntek 06.30-17.30-ig 

 

  DOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK 2020-2021 

 

1 Beke Anna szivárvány 1 Csapi Antalné pillangó
2 Ágoston Kornélné Napocska 2 Vincze Boglárka maci

3 Benedek Gréta Felhőcske 3 Deli Zita mókus
4 Csorba Zsuzsanna margaréta 4 Hardiné Grizák Ivett (Font-Bor I. helyett) mókus
5 alma 5 Rékasiné Szalma Mariann maci

6 Huczekné Törköly Tímea pillangó 6 Tatics Éva pillangó
7 Komárominé Király Katalin nyuszi

8 Kvalla Margit cseresznye

9 Lengyel Erika pitypang 1 Pagács Józsefné bajza csoportjai

10 Nagy-Kálózi Mónika pitypang

11 Németh Zoltánné halacska 1 Szabóné Hirsch Andrea mókus
12 Oláh Istvánné fejl. ped. 2 Szőkéné Hunyadi Zsófia maci

13 Patocskainé Brandt Krisztina szivárvány 3 Keresztesi Jánosné pillangó
14 Búsné Jankovich Ágnes madárka
15 Faddi Petra Pillangó 1 Pajlovics Éva katica

16 Szemerédi Tünde alma 2 Bakó Piroska alma

17 Szeriné Ferencsik Yvette Int. Vez. 3 Kovácsné Kertész Edit (Sipos Nikoletta helyén)
18 Bor Ildikó Gyógypedagógus 4 Bozsákovics Antal Györgyné pitypang

19 Szőkéné Szűcs Éva margaréta 5 Ésikné Kothencz Erika nap

20 Tápai Zita felhőcske 6 Hirsch Csabáné manó
21 Tímár Anita csiga 7 Németh Hilda csiga

22 Tóthné Kamara Ildikó nap 8 Zsömbör Ágnes pillangó
23 Varga Anita nyuszi 9 Váradi-Balogh Anita nyuszi

24 Varga Vera Csiga 10 Kozarichné Cserged Éva madárka
25 Zsigmond Márta cseresznye 11 Szűcs Józsefné margaréta
1 Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia manó - bölcsőde 12 Tóthné Vlasits Edit méhecske
2 Szabó Gáborné manó - bölcsőde 13 Fabó Márta Óvodatitkár
3 Raáb Beáta katica - bölcsőde 14 Gusztosné Ónodi-Orbán Antje Bölcsődei dajka
4 Nagyné Verbászi Ágbes katica - bölcsőde 15 Illés Mónika Bölcsődei dajka
1 16 Szikora Péterné Takarító-bölcsőde
2

3

4

5

6

1 Borka Andrásné Margaréta 1 Borka András udvaros

2 Mazug Lajosné pillangó - cseresznye - margaréta Pedagógusok - Kuruc 25

3 Tassiné Hegyesi Zita - 4 ÓRÁS Halacska-szivárvány Pedagógusok - Bajza 6

4 Szőke Anita -4 ÓRÁS Halacska-szivárvány 4

5 Szakálné Vlasits Erika Nyuszi Nevelőmunkát segítők - Kuruc 16 25

TECHNIKAI SEGÍTŐK -KURUC Nevelőmunkát segítők - Bajza 3

1 Szikora Péter Karbantartó Pedagógiai asszisztens 6

2 Szikora Péter - 4 ÓRÁS Gépjárművezető Tehnikai - Kuruc 3 4

3 Kesztl József festő Technikai segítők - Bajza 1

4 Vígh Lajos udvaros

64 64

Kisgyermeknevelők
35

Szakál Mónika-GYES, helyette: Faddi Petra
Hirsch Kitti-GYES, helyette: nincs

PEDAGÓGUSOK- KURUC PEDAGÓGUSOK - BAJZA

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS - BAJZA

Nevelőmunkát segítők - Bajza

Nevelőmunkát segítők - Kuruc

Sipos Nikoletta - GYES, helyette: Kovácsné Kertész Edit

TECHNIKAI SEGÍTŐK -BAJZAPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS - KURUC

Ignáczné Csesznegi Katalin -GYES, helyette: Hardiné Grizák Ivett
Péterné Takács Ildikó:-GYES, helyette: Búsné Jankovich Ágnes
Szilágyi Judit-GYES, helyette: Beke Anna
Szikora Réka-GYES, helyette: Kvalla Margit
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STATISZTIKA ALAKULÁSA  

 

 

Kuruc Bajza Összesen

Pedagógusok 29 6 35

Intézményvezető 1 1

Fejlesztő pedagógus 1 1

Kisgyermeknevelők 4 4

Gyógypedagógus 1 1

Nevelőmunkát segítők 15 3 18

Óvodatitkár 1 1

Plussz dajka 2 2

Pedagógiai asszisztens 5 1 6

Ebből: 4 órás 2 2

Technikai dolgozók 3 1 4

Karbantartó 1 1

Karbantartó 1 1

Karbantartó - festő 1 1

Udvaros 1 1

52 11 63 63

Ebből:
35

24
Ebből:

4Ebből:

Összesen:

Kuruc Bajza Csoportszám ÖSSZ LSZ: BÖLCSŐDE ÓVODA+ 

14 297

2020/21-as tanévben gyermekek 
száma, 2020. okt. 1. statisztika 

szerint:

205 61 14 266 26 292

2019/20-as tanévben gyermekek 
száma, 2019. okt. 1. statisztika 

szerint:

228 55 14 283

277

2018/19-es tanévben gyermekek 
száma, 2018. okt. 1. statisztika 

szerint:

202 61 263

12

14

2016/17-es tanévben gyermekek 
száma, 2016. okt. 1. statisztika 

szerint:

218 62 280

2012/2013-as tanévben 
gyermekek száma, 2012. okt. 1. 

statisztika szerint:

289 83 372

2017/18-es tanévben gyermekek 
száma, 2017. okt. 1. statisztika 

szerint:

200 49 249

220

2015/16-os tanévben gyermekek 
száma, 2015. okt. 1. statisztika 

szerint:

159 61

2013/14-es tanévben gyermekek 
száma, 2013. okt. 1. statisztika 

szerint:

274 75 349

2014/15-ös tanévben gyermekek 
száma, 2014. okt. 1. statisztika 

szerint:

263 58

16

16

16

15

15

14

14

321

261
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PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS 

Név 
Eljárási időszak 
azonosítója 

Eljárás típusa 
Eljárás 
alanya 

Célfokozat 

Nagy-Kálozi Mónika 
Klára 

2021A Minősítés Pedagógus Pedagógus II. 

 

MUNKARENDEK 

 

VEZETŐK 

Intézményvezető 

Munkaideje  40 óra/hét, letöltése kötetlen. Kötelező óraszáma 8 óra 

Intézményvezető helyettesek: 
Munkaideje 40 óra/hét. Kötelező óraszáma 24 óra 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Munkaideje 
40 óra/hét, letöltése a csoportban kötelező óraszámának megfelelően, 
beosztás szerinti. 

Kötelező óraszámok 

Intézményvezető 8 óra/hét 

Intézményvezető helyettese 24 óra/hét 

óvodapedagógus 32 óra/hét 

heti 40 óra munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a törvényben meghatározott 
feladatok ellátására kell fordítani: 
Heti 4 óra (max. 30 nap/év) eseti helyettesítés elrendelhető 

egyéb alkalmazottak 40 óra/hét 

Munkaidő kedvezmények, amelyek a feladat terv szerinti ellátására vehetők igénybe 

Közalkalmazotti Tanács elnöke munkaidő 15%-a (27,12/hét) 
Közalkalmazotti Tanács tagja munkaidő 10%-a (28,48/hét) 

Fogadóórák 

Az intézmény vezetője 

Óvodában tartózkodása alatt folyamatosan fogadja a szülőket 

Csoportban dolgozó óvónők 

Naponta érkezéskor-távozáskor a sürgős dolgokról információváltás történik, egyeztetés után, igények szerint 
külön megbeszélésre, tájékoztatásra is sor kerül. 

Szülői értekezletek 

Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni. 
 

 Csoportprofil ismertetése 

 Feladataink az érintett csoportban a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan 

 Felkészülés neveléssel kapcsolatos témákból (pl. következetes nevelés, agressziókezelés) 
 A szociális segítő tevékenységének 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 információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja, ezzel kapcsolatos papírok kiosztása 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön 
feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés 
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folyamatos szükségszerűségét. 
- Intézményi dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról történő tájékoztatás 

- Adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése 

- Minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése 

 Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége 

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat 

- Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés stb. 
- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

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

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában 

- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 

 

Csoportonkénti 
Felelős: csoportok óvónői Határidő: 2020. szeptember  

Féléves 

Felelős: csoportok óvónői  Határidő: 2021. január  
 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi 
intézményi feladatokat látják el rendszeresen: 

 gyermekvédelem, prevenció, 
 az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység, 
 saját tevékenységük értékelése, 
 felkészülés a pedagógus önértékelésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre, 
 intézményi dokumentumok készítése (intézményi önértékelési rendszer kialakítása), 
 véleményezése, elfogadása, 
 értekezletek, megbeszélések, csoportmunka a munkaterv végrehajtására, 
 beszámolók készítése, 
 minőségfejlesztő tevékenység, 
 a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra, eszközök, dekorációk készítése. 
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Korcsoport Óvodapedagógus Dajka
Pedagógiai 
asszisztens

2X 3X 2X 3X

Szeriné Ferencsik Yvette Mesterpedagógus

Oláh Istvánné Mesterpedagógus

Bor Ildikó Pedagógus I

Huczekné Törköly Tímea Mesterpedagógus

Faddi Petra Pedagógus I

Varga Anita Pedagógus II

Komárominé Király Katalin Pesagógus I

Zsigmond Márta Pedagógus II

Kvalla Margit Pedagógus I

Ágoston Kornélné Padagógus II

Tóthné Kamara Ildikó Pedagógus II

Gajdacsiné Benedek Gréta Pedagógus I

Tápai Zita Pedagógus I

Varga Vera Pedagógus II

Tímár Anita Pedagógus I

Lengyel Erika Mesterpedagógus

Nagy - Kálózi Mónika Pedagógus I

Szemerédi Tünde Mesterpedagógus

Csorba Zsuzsanna Mesterpedagógus

Szőkéné Szűcs Éva Pedagógus I

Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia Pedagógus II

Szabó Gáborné Pedagógus I

Raáb Beáta Pedagógus I

Nagyné Verbászi Ágnes Pedagógus I

Németh Zoltáné Pedagógus II

Búsné Jankovich Ágnes Pedagógus I

Beke Anna Pedagógus I

Patocskainé Brandt Krisztina Pedagógus I

Csapi Antalné Pedagógus II

Tatics Éva Pedagógus II

Vincze Boglárka Pedagógus I

Deli Zita Pedagógus I

Hardiné Grizák Ivett Pedagógus I

Rékasiné Szalma Mariann Pedagógus I

11 Katica Bölcsőde Illés Mónika 12 12

Szikora Péterné  
(óvodai dajka)

21

14 14

1

14

11

12 12

242 24 22 2

2234 3

19

221

25

2 19

3 25 22 3

2 19 17

Keresztesi Jánosné 22

19 2

19 19

21 18

14

19

20

19

Szakálné  Vlasits 
Erika

Gusztosné Onodi-
Orbán Antje

Szűcs Józsefné

KURUC

21

3 Maci
Szabóné Hirsch 

Andrea
22

2 Mókus
Szőkéné Hunyadi 

Zsófia 17

18

21

4

20

18

19

2

Kiscsoport

10

Vegyes csoport

Kiscsoport

207 8

Tassiné hegyesi Zita 
(4 óra)        Szőke 

Anita (4 óra)

18

19

1

Bakó Piroska

1

Borka Andrásné

Manó

Margaréta9

8 Alma

Középsőcsoport

Nyuszi

Bozsákovics György 
Antalné

17

Kovácsné Kertész 
Edit (Óvodai dajka)

Németh Hilda

Vegyes csoport

21

Fodor Ibolya

21 19 2

Váradi - Balogh 
Anita

20

1 21 18

20 20 19

22

Sz
ám

íto
tt 

lét
szá

m

Intézményvezető

Gyógypedagógus

1 202 21 18

Fejlesztó pedagógus

Nagycsoport

CSOPORTBAN DOLGOZÓK SNI/BTMN SNI/BTMN

CSOPORT

Lé
tsz

ám
 

2
0

2
0

.0
9

.0
1

1

Sz
ám

íto
tt 

lét
szá

m

Lé
tsz

ám
 

2
0

2
0

.1
0

.0
1

18Pillangó Zsömbör Ágnes

4 Napocska
Ésikné Kothencz 

Erika

Tóthné Vlasits Edit

Hirsch Csabáné 

7 Pitypang

5 Felhöcske

6 Csiga-Biga

3 Cseresznye

Nagycsoport

Vegyes csoport

Nagycsoport

19

21 17

19

22

20

1 21

1

18

1

4 21

BAJZA

EM
EL

ET

61 0 7 68680 761

206 8

18 18

Középsőcsoport

Pil langó

Középsőcsoport

267 8 10 289

Vegyes csoport

Vegyes csoport

Kiscsoport

Bölcsőde

ÖSSZESEN KURUC+BAJZA 268 8 11 291

FÖ
LD

SZ
IN

T

12 Szívárvány Pajlovics Éva

11 Madárka
Kozarichné Cserged 

Éva

B
A

JZ
A

Pagács Zoltánné
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6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

7:45 13:15 11:20 16:50 7:45 13:15 11:20 16:50 7:45 13:15 11:20 16:50 7:45 13:15 11:30 16:00

6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 12:30 11:15 17:15

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

Kiskunhalas, 2020.09.01.

Óvodapedagógus munkarend 2020/2021.
Emelet

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

1 Varga Vera 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. II.

2 Tímár Anita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

3 Gajdacsiné Benedek Gréta 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

6:00:00

5 Ágoston Kornélné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

4 Tápai Zita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

6:00:00

Ped. I.

Ped. II.

6 Tóthné Kamara Ildikó 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. II.

6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

8 Kvalla Margit 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

7 Zsigmond Márta 33:20:00 32

6:00:00

6:50:00
Ped. II.

Ped. I.

10 Komárominé Király Katalin 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

9 Varga Anita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

11 Huczekné Törköly Tímea 22:00:00 22
Szakértő, 

Int. Vez. H.5:30:00 5:30:00 5:30:00
Mester SZAKÉRTŐI NAP

5:30:00

12 Faddi Petra 33:20:00

Mester

32
6:50:00 6:50:006:50:006:50:00 6:00:00

Ped. I.

14 Bor Ildikó Ped. I.

8 Int. Vez.
2:00 2:00 2:00 2:00

13:00 11:00 13:00 11:00 13:00
8:00:0013 Szeriné Ferencsik Yvette 11:00 13:00 SZAKÉRTŐI NAP 11:00

Szeriné Ferencsik Yvette
Intézményvezető

33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00
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6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50

6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50

6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50

6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50 6:40 14:00 10:00 16:50

7:00 13:15 11:20 16:35SZAKÉRTŐI NAP 7:00 13:15 11:20 16:35 7:00 13:15 11:20 16:35 7:00 13:15 11:20 16:35

6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 7:20 13:20 11:20 17:35

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

7:45 13:15 11:20 16:50SZAKÉRTŐI NAP 7:45 13:15 11:20 16:50 7:45 13:15 11:20 16:50 7:45 13:15 11:30 16:00

6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 13:20 11:15 18:05 6:30 12:30 11:15 17:15

Kiskunhalas, 2020.09.01.

8 Nagyné Verbászi Ágnes Kisgyermek 

gondozó 36:40:00 35
7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00

7 Raáb Beáta Kisgyermek 

gondozó 36:40:00 35
7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00

Óvodapedagógus munkarend 2020/2021.
Földszint

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

1 Beke Anna 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

2
Patocskainé Brandt 
Krisztina

33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

3 Németh Zoltánné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

6:00:00

5 Szabó Gáborné 36:40:00 35
7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00

4 Busné Jankovich Ágnes 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

Ped. I. 

Kisgyermek 

gondozó 7:20:00

6 Fodor Ibolya 36:40:00 35
7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00 7:20:00

Kisgyermek 

gondozó

Szakértő
6:15:00 6:15:00 6:15:00 6:15:00

8 Szőkéné Szűcs Éva 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00

7 Csorba Zsuzsanna 25:00:00 25Mester

Ped. I.
6:00:00

10 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

9 Szemerédi Tünde 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Mester/ 

innovátor

11 Lengyel Erika 22:00:00 22
5:30:00 5:30:00 5:30:00

Mester

12 Nagy-Kálozi Mónika 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.

Ped II.13
Cseho-Kovácsné Sáfrán 
Szilvia

8:00 13:30 8:00

Szeriné Ferencsik Yvette

8:00 13:30

5:30

Szakértő, Int. Vez. H.

5:30:00

Intézményvezető

27 Köz.alk.T. Elnök
5:30 5:30 5:30 5:00

13:30 8:00 13:30 8:00 13:00
27:00:00
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6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:10 13:00 10:30 17:20 6:30 12:30 10:00 16:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 6:10 13:00 11:00 17:50 7:00 13:00 11:00 17:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

Kiskunhalas, 2020.09.01.

Óvodapedagógus munkarend 2020/2021.
Bajza

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

1 Csapi Antalné 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. II.

2 Tatics Éva 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. II.     

3 Hardiné Grizák Ivett 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped II.

4 Rékasiné Szalma Mariann 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.     

5 Deli Zita 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.     

6 Vincze Boglárka 33:20:00 32
6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:50:00 6:00:00

Ped. I.     

Nevelő-oktató munkát segítő - munkarend 2020/2021.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

délelőtt délután

1 Szabóné Hirsch Andrea 41:40:00 40

Kötelező 
óraszám/ 

hét

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

2 Szőkéné Hunyadi Zsófia 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

3 Keresztesi Jánosné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

Pedagógiai asszisztens - munkarend 2020/2021.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hét

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délutándélelőtt délután

1 Pagács Józsefné 7:30 15:50 7:30 15:50

délelőtt délután délelőtt délután

41:40:00 40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50

Technikai - munkarend 2020/2021.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hét

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután

1 Borka András

délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

Szeriné Ferencsik Yvette
Intézményvezető

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00
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6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

Kiskunhalas, 2020.09.01.

403
8:00 12:00

4:00
Szőke Anita 8:00 12:00 8:00 12:00

4:00 4:00

délután délelőtt

Munkarend-Asszisztens 2020/2021.

Kuruc

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hét
15:20 7:40 15:20

38:20:00 37
Köz.alk. 
Tanács 

délután

1 Szakálné Vlasits Erika 7:40 15:20 7:40 15:20 7:40 15:20 7:40

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

7:40 7:40 7:40 7:40 7:40

2 Tassiné Hegyesi Zita 8:00 12:00 8:00

7:30 15:50

12:00
20:00:00 40

4:00 4:00 4:00 4:00 4:00

12:00 8:00 12:00 8:00 12:00 8:00

8:00 12:00 8:00 12:00

4:00 4:00
20:00:00

5
8:00 12:00 8:00 12:00

41:40:00 40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
4 Borka Andrásné 7:30 15:50

20:00:00 40
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00

8:00 12:00 8:00 12:00 8:00 12:00

1 Szikora Péter

délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután

Technikai - munkarend 2020/2021.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hét

Órakedvez
mény 

jogcíme

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

délelőtt délután délelőtt délután

40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

2 Vígh Lajos 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

4 Fabó Márta (Óvodatitkár) 7:30 15:50 7:30 15:50

3 Knesztl József 41:40:00

41:40:00

Szeriné Ferencsik Yvette
Intézményvezető

40
8:20 8:20 8:20 8:20 8:20

7:30 15:50 7:30 15:50 7:30 15:50
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6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 13:50 10:00 17:50 6:00 13:50 10:00 17:50 6:00 13:40 10:00 17:40 6:00 13:40 10:00 17:40 6:00 13:40 10:00 17:40

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00 6:00 14:20 9:40 18:00

Kiskunhalas, 2020.09.01.

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

15 Zsömbör Ágnes 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

Nevelő-oktató munkát segítő munkarend 2020/2021.
Kuruc

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÜRTÖK PÉNTEK Összes +  
munkaközi 

szünet

Kötelező 
óraszám/ 

hétdélután

Órakedvez
mény 

jogcímedélelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt

1 Bakó Piroska 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

2 Bozsákovics Antal Györgyné

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

3 Ésikné Kothencz Erika

38:40:00 37
Köz. Alk. 

T. tag7:50:00 7:50:00 7:40:00 7:40:00 7:40:00

4
Gusztosné Ónodi-Orbán 
Antje

41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

5 Hirsch Csabáné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

6 Illés Mónika 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

7 Kovácsné Kertész Edit 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

8 Kozarichné Cserged Éva 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

9 Németh Hilda 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

10 Pajlovics Éva 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

11 Szikora Péterné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

8:20:00

Szeriné Ferencsik Yvette
Intézményvezető

8:20:00

13 Tóthné Vlasits Edit 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

12 Szűcs Józsefné 41:40:00 40
8:20:00 8:20:00 8:20:00 8:20:00

14 Váradi-Balogh Anita
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NEVELÉSI NÉLKÜLI NAPOK 

 

2020. december 12. és december 31 

2021. február - nevelőtestületé értekezlet, belső továbbképzés 

2021. június hónapban 2 nap (csütörtök, péntek) nevelőtestületi kirándulás 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJÁN A NEVELÉSI ÉV KIEMELT 
FELADATAI  

 

Kiemelt fejlesztési céljaink: 

1. A modern IKT eszközök napi nevelőmunkába történő felhasználási lehetőségeinek 
feltérképezése, módszerinek kidolgozása Érzelmi-és mentálhigiénés fejlesztés a gyermekek 
és a pedagógusok körében 

2. Online-Digitális nevelés igényének, lehetőségeinek feltérképezése –szükség esetén-

alkalmazása az óvodában 

 

A feladat, 

tevékenység  
megnevezése  

Feladatok 

Tanügy igazgatási 
feladatok: 

 

 Az óvoda belső szabályozó dokumentumai és tanügyi 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a belső kontrollrendszer 

hatékony működtetése 

 Különös közzétételi lista frissítése, és nyilvánosságra hozatala az 
intézmény honlapján. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 
folyamatos vezetése, szülők tájékoztatásának dokumentálása a 

csoportnaplókban. 

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, HHH-s 

szülők azonnali értesítése. 
 A kötelező és minimális eszköz és felszerelésjegyzék áttekintése 

az optimális fejlesztést segítő eszközök beszerzése érdekében 

 A beiskolázással kapcsolatos jogszabály figyelemmel kísérése, 
szülők tájékoztatása 
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Differenciált nevelés, 
fejlesztés 

 A szakértői szakvéleménnyel rendelkező gyermekek 
fejlesztésének a megtervezése, óraszám és szakember szükséglet 
tekintetében 

 Folyamatos kapcsolattartás a gyógypedagógussal, 
fejlesztőpedagógussal, logopédussal, mozgásfejlesztővel, 
pedagógiai szakszolgálattal, szakértői bizottsággal. 

SNI-s gyermekek 

integrálása 

 

A kiemelt figyelmet. igénylő Sajátos nevelési igényű gyermekek 
speciális fejlesztését a szakértői véleményben megjelölt, külsős 
szakember látja el. Fejlesztésükről Egyéni fejlődési naplót vezetünk. 
Az óvodapedagógusok a képességmérés eredménye és a szakértői 
véleményben megjelölt fejlesztési területek figyelembe vételével 
egyéni fejlesztést végeznek.  

Feladat: 

 Szakértői vélemények beszerzése. 
 Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése. 
 Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. 
 Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus). 
 Az óvónők elfogadják őket és részt vesznek a fejlesztésükben a 

gyógypedagógusok segítségével. Nagy segítséget jelent a 
pedagógiai asszisztensek és szociális segítők jelenléte. 

 

Tehetség, képesség 

kibontakoztatását 
segítő tevékenységek, 

módszerek 

 

 Az intézménybejáró nagycsoportos (5-6-7 éves korú) tehetséges, 
kiemelkedő képességű gyermekek azonosítása, kiválogatása és 
tehetségműhelybe sorolása az általános és/vagy speciális 

képességek, motivációjuk és kreativitásuk alapján. 
 A tehetségműhelyekben folyó tevékenységekkel a tehetséges 

gyermekek fejlesztése és gondozása tehetségterületeiknek 
megfelelően gazdagító program keretében. 

 A már jól működő - tehetségműhelyek - „Észkerék” – logikai-

matematikai műhely, „Csiribiri” –térbeli-vizuális tehetségműhely, 
„Örökmozgó” – testi-kinesztetikus tehetségműhely, 
„Vackoló”dráma műhely - működési feltételeinek biztosítása. 

 A „Fürkész” természeti – környezeti tehetségműhely 
tevékenységeinek elindítása  

 A „Csengő-bongó” zenei tehetségműhely kísérleti jellegű 
működtetése. 

 Az intézményben folyó tehetségfejlesztő munka megismertetése, 
szélesebb körű információ nyújtása a partnerek felé. 

 Pályázatok figyelése, írása 

 Szemerédi Tünde mesterprogram megvalósítása 

Gyermekvédelmi 
tevékenységek 

 

A gyermekvédelmi felelős alapvető feladatai: 
 koordinációs tevékenységével segíti az óvoda pedagógusainak 

gyermekvédő munkáját 
 a gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő történéseket 

jegyzőkönyvbe veszi, írásban rögzíti 
 az óvodapedagógusok és a szülők jelzése alapján megismert, 
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pedagógiai, pszichológiai eszközökkel kezelhető problémákban a 
megfelelő szakmai támogatás biztosítása (pl. célirányos fejlesztő 
foglalkozások megszervezése, pszichológiai tanácsadás 
biztosítása a szülőknek, szakértői vizsgálat kérése, stb.) 

 megkeresi a családdal való kapcsolattartás legsikeresebb formáit, 
azokat célszerűen alkalmazza 

 veszélyeztető tényező megléte esetén, a szülőket értesítve 
(kivéve, ha ezt a probléma jellege nem engedi) értesíti a 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatot 

 a probléma jellegétől függően felveszi a kapcsolatot a megfelelő 
szakemberrel, kéri a Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Pedagógiai 
Szakszolgálat, a Gyámhatóság, illetve a gyermekorvos vagy a 

védőnő segítségét. 

Pályázati 

tevékenységeink 

 Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és 
integrációs köznevelési intézkedések támogatása” – 

„Esélyteremtő óvoda” elnevezésű kiemelt uniós projekt 

megvalósításában módszertani központként veszünk részt. Arra 
törekszünk, hogy az esélyteremtő óvoda elveit, módszereit 
bemutató műhely munkával sikerül pozitív hatást gyakorolnunk 
az intézmény környezetére 

 EFOP-3.9.2-16-2017-00004 

Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való 
hozzáférésének biztosítása 

Környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok 

 Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan munkaközösségünk 
tagjai támogatják a Városi Autómentes Nap 
gyermekprogramjainak megszervezését, lebonyolítását.  A 
környezetbarát és fenntartható városi közlekedést népszerűsítő 
hazai eseménysorozat. Idei témája a gyaloglás és a nem 
motorizált közlekedés, mottója pedig a „Sétálj velünk!” 

 „Madárbarát kert Program” folyamatos működtetése. 
 Együttműködés a Halas és környéke Gazdakör vezetőjével Csanádi 

Lajossal az Óvodakert program megvalósítása érdekében. Az 
elmúlt évben telepített kiskertek folyamatos gondozása a 
gyermekekkel 

 Kapcsolattartás a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület vezetőjével  
 Állateledelgyűjtés az Állatok Világnapja alkalmából a szülők 

bevonásával. 
 Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőjével.  
 Zöldítő –zöld hírek, tudnivalók, gyermekmunkák falának  
 Környezetvédelmi illetve egészséges életmódra neveléssel 

kapcsolatos pályázatok figyelése, elkészítése, megvalósítása. 
 Gyógy és fűszernövénykert működtetése 

 Tervezett tevékenységek a csoportokban a zöld jeles napokhoz 

kapcsolódóan: 
• Őszi falevelek összegyűjtése, komposztálása.  
• Gyógynövénykert és virágoskertek, óvodakertek 

gondozása 

• Lakóhelyünk nevezetességei, illetve nemzeti 
jelképeink megismertetése óvodásainkkal. 

• Szelektív hulladékgyűjtés  
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Kapcsolattartás a 

szülőkkel, szakmai 
szervezetekkel, segítő 

munkatársakkal 

 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi 
óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői értekezletek, 
fogadó órák, családi nap és nyílt nap keretében történik meg.  

 Szülői közösség vezetőinek tájékoztatása az intézmény 
feladatairól, terveiről 
 

Közösségi nevelés 

 Az óvodapedagógusok a pedagógiai naplóban féléves 
időtartamra szóló nevelési tervet készítenek, ebben fogalmazzák 
meg az adott időszakra vonatkozó célokat és feladatokat.  

 Pedagógia programunkban és a Munkatervben megjelölt 
ünnepek, hagyományok, tevékenységek csoportszintű 
megvalósítása segíti a gyermekek együttműködését, közösségi 
nevelését. 

Az óvodában 
szervezett 

hagyományos 

programok, 

ünnepélyek 

 

 Hagyományos ünnepek:  
 

- Aprók vására 

- Családi sportágválasztó nap (közreműködés) 
- Almaszüret 
-  Autómentes nap (városi szervezésben) 
- Márton nap (Magyar népszokás)) 
- Mikulás  
- Lucázás 

- Advent - Karácsonyvárás  
- Farsang - kisze égetés 

- Újévi köszöntők, népszokások 

- Március 15.  
- Június 4 

- Húsvéti forgatag 

- Anyák napja  
- Nagycsoportosok búcsúja (csoporton belül) 
- Környezeti nap 

  

 Az ünnepek szervezése a néphagyomány éltető munkaközösség 
éves tervében meghatározott módon zajlanak 

 

Az óvoda 
belsőellenőrzése, 

egyéb szervek 
ellenőrzései 

 

 Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A 
pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok 
gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, 
szakmai munka javítása. 

 Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. 
Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, Fejlesztési tervek vezetése 
a pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelel-e. 

 A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak 
megfelelő - e, naprakész – e. 

 A látottakról feljegyzés készült, melyek a csoport naplókban 

megtalálhatóak.  
Gazdasági ellenőrzések:  

 költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata  
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 helység leltárok napra kész vezetése  
 gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is 

megtalálható szakmai anyagok használata)  
Tanügy-igazgatási ellenőrzések:  

 Az ellenőrzések az alábbi területeken történnek:  
 tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, 

kedvezményezettek nyomon követése, oktatási azonosító 
számok igénylése a gyermekeknek. TAJ számok megléte 

 KIR rendszerbe adatszolgáltatás 

 Lakcímkártya adatainak nyilvántartása 

  

A szülői (munka) 
közösséggel való 

együttműködés 

 

 A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk 
véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányul. 

 Az óvodai nyílt rendezvényeken lehetőséget biztosítunk a 
részvételre.   

 Szülői közösség vezetőinek tájékoztatása az intézmény 
feladatairól, terveiről 

 

Gazdálkodási 
feladatok 

 

 A logopédia, gyógytestnevelés, mozgásfejlesztés, SNI és a BTMN-

es gyermekek fejlesztésének megszervezése, megbízási 
szerződések elkészítése 

 Pályázatok figyelése, a régebbiek fenntartása, dokumentálása 

 A hiányzó, vagy pótlásra szoruló eszközök, felújítási szükségletek 
jelzése a fenntartónak. 

 Eszközbővítés a korszerű, minőségi pedagógiai szakmai munka 
támogatásához. 

 A védőruha vásárlását a költségvetés tartalmazza. Feladatunk a 
védőruha használatának az ellenőrzése, különös tekintettel a 
nevelést-oktatást segítők körében. 

 Az elhasználódott bútorok cseréje helyett azoknak a festésével 
tudjuk felújítani a bútorzatot.  
 

Munkaüggyel 
kapcsolatos feladatok 

 

 Új kolléganők fogadása, segítése, módszertani videók 
bemutatásával, kiscsoportos beszélgetések alkalmával 

Dajka munkakörben 
dolgozók 

feladatellátása 

A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: 
 Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben 

 Tálalás, az étkezés segítése 

 Higiéniai szabályok betartásos betartása 

 Kapcsolat az óvónőkkel 
 Kapcsolat a gyermekekkel 

 Munkaidő pontos betartása 

 Gyermekszerető magatartás 

 környezetvédő magatartás 

 dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek 
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AZ ÓVODAI DAJKA MUNKAVÉGZÉSÉNEK ÉVES TERVEZÉSE 

 

 

 

Téma, feladat Felelős Határidő 

A 2020/ 2021. nevelési év munkatervének ismertetése, 
kiemelt feladatok, rendezvények.  Hetirendek, 

napirendek, szervezési feladatok.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2020. 

szeptember

Aktuális feladatok, a befogadás és gondozás teendői.

Tisztasági ellenőrzés tapasztalatai.

Munka és balesetvédelmi oktatás. munkavédelmi mb. 2020.október

Aktuális feladatok. HACCP dokumentációja. Intézményvezető, 
Intézményvezető 2020.november

A téli ünnepkör feladatai:  Mikulás, Luca nap, Advent, 
Karácsony

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2020.december

Csoport leltár. Teljesítményértékelés. Aktuális feladatok.Az 
óvodapedagógusokkal való együttműködés tapasztalatai.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek, BECS 

csoport

2021.január

Aktuális kérdések és feladatok.  HACCP előírásainak 
megfelelő munkavégzés tapasztalatai, 
dokumentációjának ellenőrzése.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2010.február

Felkészülés az alkalmazotti értekezletre.  Intézményi 
értékelés.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021április

A nevelési év értékelése. Tisztasági ellenőrzés. Nyári 
óvodai élet előkészítése, szabadságolási terv.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021.június

Nyári nagytakarítási munkálatok előkészítése, egyéb
aktuális feladatok. Teljesítményértékelés.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021. június

2020. 

szeptember

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

megismerése. 
 Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek (párhuzamos 

csoportban történő) 
 feladatvégzés, helyettesítés esetén az ellátás) minősége. 
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

Hagyomány éltető Környezeti Képességfejlesztés 
módszerei

Óvoda újság 
szerkesztő Minőségfejlesztő Tehetséggondozás

Tóthné Kamara 
Ildikó

Huczekné Törköly 
Tímea

Gajdacsiné Benedek 
Gréta

Csehó-Kovács Sáfrán 
Szilvia

Lengyel Erika Szemerédi Tünde

1 Ágoston Kornélné tag tag tag 3

2 Gajdacsiné Benedek Gréta tag tag tag tag 4

3 Beke Anna tag 1

4 Csapi Antalné tag tag tag tag 4

5 Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia tag tag 2

6 Csorba Zsuzsanna tag tag tag 3

7 Deli Zita tag tag 2

8 Hardiné Grizák Ivett tag 1

9 Busné Jankovich Ágnes tag 1

10 Huczekné Törköly Timea tag 1

11 Komárominé Király Katalin tag 1

12 Kvalla Margit tag 1

13 Lengyel Erika tag tag 2

14 Nagy-Kálózi Mónika tag tag 2

15 Németh Zoltánné tag tag 2

16 Oláh Istvánné 0

17 Patocskainé Brandt Krisztina tag tag 2

18 Raáb Beáta tag tag 2

19 Rékasiné Szalma Mariann tag 1

20 Szabó Gáborné tag tag 2

21 Faddi Petra tag tag 2

22 Szemerédi Tünde tag tag tag 3

23 Szeriné Ferencsik Yvette tag tag tag tag tag tag 6

24 Nagyné Verbászi Ágnes tag 1

25 Szőkéné Szűcs Éva tag tag 2

26 Tápai Zita tag 1

27 Tatics Éva tag 1

28 Tímár Anita tag tag 2

29 Tóthné Kamara Ildikó tag 1

30 Varga Anita tag tag 2

31 Varga Vera tag 1

32 Vincze Boglárka tag 1

33 Zsigmond Márta tag tag tag tag 4

14 15 7 12 6 10 64

64

Munkaközösség vezető:

Összes tagok létszáma:

2020/2021

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
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Hagyomány éltető Környezeti Képességfejlesztés módszerei Újság a neten Minőségfejlesztő Tehetségfejlesztő

Tóthné Kamara Ildikó Huczekné Törköly Tímea Benedek Gréta Csehó-Kovács Sáfrán Szilvia Lengyel Erika Szemerédi Tünde

1 Ágoston Kornélné Ágoston Kornélné Gajdacsiné Benedek Gréta Busné Jankovich Ágnes Csapi Antalné Benedek Gréta
2 Csapi Antalné Beke Anna Tápai Zita Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia Faddi Petra Ágostonné Oszlár Mariann
3 Csorba Zsuzsanna Csapi Antalné Nagy-Kálózi Mónika Csorba Zsuzsanna Gajdacsiné Benedek Gréta Blank Zita

4 Gajdacsiné Benedek Gréta Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia Szemerédi Tünde Deli Zita Lengyel Erika Csapi Antalné
5 Kvalla Margit Deli Zita Szeriné Ferencsik Yvette Patocskainé Brandt Krisztina Szemerédi Tünde Csorba Zsuzsanna

6 Nagy Kálózi-Mónika Faddi Petra Tímár Anita Szabó Gáborné Szeriné Ferencsik Yvette Lengyel Erika

7 Németh Zoltánné Hardiné Grizák Ivett Varga Anita Szeriné Ferencsik Yvette Zsigmond Márta Patocskainé Brandt Krisztina
8 Raáb Beáta Huczekné Törköly Tímea Zsigmond Márti Szőkéné Szűcs Éva Szemerédi Tünde
9 Szabó Gáborné Komárominé Király Katalin Kamara Ildikó Tápai Zita Szeriné Ferencsik Yvette

10 Szeriné Ferencsik Yvette Nagyné Verbászi Ágnes Tatics Éva Szőkéné Szűcs Éva
11 Tóthné Kamara Ildikó Németh Zoltánné Zsigmond Márta
12 Varga Anita Raáb Beáta
13 VargaVera Szeriné Ferencsik Yvette
14 Zsigmond Márta Tímár Anita
15 Vincze Boglárka
16

14 14 8 11 7 10

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

64
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SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG ELNÖKE:  Dr Paic Karsai Dóra– pitypang csoport 

 

 

Csoport SZMK névsor

Péter Kinga
Bozár Bettina

Dr. Paic Karsai Dóra
Tímár Anita

Horváth Károly
Sipos Ágnes

Kovács Andrea
Kovács Attiláné

RáczOrsolya
Hutony Szilvia

Győri Szilvia
Lackó Linda

Stírné Prikidánovics Tímea
Kőrösi Beáta

Győrfi Krisztina
Siposné Csala Szilvia

Pap Beáta
Jekő Hedvig

Gimpel Ágnes
Lévai Bernadett

Acsai -Varga Mónika
Piricsiné Bognár Veronika

Erdélyi Evelin
Gál Gabriella
Tóth Erzsébet

Takács Patyi Ágota
Kertes-Takács Anett

Pálinkás Ágnes

Tímár Anita

1 Pitypang

2 Alma

3 Margaréta

12 Nyuszi

6 Madárka

7 Szivárvány

8 Csiga-Biga

9 Felhőcske

Cseresznye

10 Napocska

4 Manó -  bölcsőde

5 Katica -  bölcsőde

Tímár Anita

KURUC

BAJZA

16 Pillangó

14 Maci

15 Mókus

13 Pillangó

11
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NYÍLT NAPOK 

 

Minden csoportban ősszel, vagy tavasszal, a szülők kérését és igényeit figyelembe véve. A járványügyi 
helyzetet figyelembe véve a nyílt napokat felvesszük és a szülők számára hozzáférhetővé tesszük.  

 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK 

 

Vezeti: Oláh Istvánné- feladatát átveszi  

              Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia               Fejlesztőpedagógus 

 Bor Ildikó                          Gyógypedagógus 

  

 

LOGOPÉDIAI FOGLAKOZÁSOK 

 

Vezeti: Ács Szilvia  Logopédus 

(Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye) 

  

ÚSZÁS A NAGYCSOPORTOKBAN 

 

Vezeti: Tóth István    Szakedző 
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BÖLCSŐDEI MUNKATERV 

Készítette: Szabó Gáborné (Bölcsőde Szakmai vezetője) 
 

 

 

 

Január

- A gyermek fejlődéséről feljegyzés vezetése (3 havonta)
- Az egészségügyi törzslap gondozónői 
  bejegyzésének összehangolása az orvoséval 
- Ünnepi hangulatkeltés - dekorációval, az óvodai programokon történő 
részvétel 

bölcsőde orvos 
kisgyermeknevelők

- Szülőcsoportos megbeszélés (Pl.: farsang,
  fertőző betegségek elleni védekezés,
  szobatisztaság)
- Fejlődési táblázat, a gyermek fejlődésének megfigyelése, családi füzet 
vezetése
- Csoportmegbeszélés

kisgyermeknevelők

November - Szülőcsoportos megbeszélés (Pl.: a bölcsőde felújítása, közös családi 
program: 

   Márton - nap)
- A beszoktatás tapasztalatai – bejegyzés készítése 
  a családi füzetbe
- Fejlődési tábla, percentiltábla vezetése
- Szülőkkel közös Márton - nap, részvétel 
  az óvodai programon
- Csoportmegbeszélés  

kisgyermeknevelők

kisgyermeknevelők
óvodai munkakö-

zösség
December

intézményvezető

a gondozási egy-
ség kisgyermek-

nevelői

Szeptember - Faliújság kihelyezése (névsorok, étlap, tájékoztatók, napirend)
- Folyamatos beszoktatás a beszoktatási terv alapján 
○ gondozási sorrend kialakítása, saját gondozónő rendszerben
○ ülés- és fektetési rend elkészítése

bölcsődei titkár
kisgyermeknevelő

Október

BÖLCSŐDEI ÉVES MUNKATERV

IDŐPONT FELADAT-TÉMA FELELŐS
Augusztus - Csoportok kialakítása

○ tárgyi - személyi feltételek megteremtése
○ a gyermekcsoportok kor szerinti összehasonlítása
- Új csoport indításának engedélyeztetése (ellenőrzések)
- Bölcsődei szakmai program, házirend módosítása egy gondozási egységre
- Szülői nyilatkozatok, megállapodások 
   előkészítése
- Szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása (Sz. K. megválasztása)
- Beszoktatási terv elkészítése
- Hospitálási lehetőségek
A családlátogatásokat a koronavírus helyzetre való tekintettel egyenlőre 
felfüggesztjük. 

intézményvezető

szakmai vezető
bölcsődei titkár

kisgyermeknevelő

- Napirend, munkarend összehangolása 
- Egyeztetés a nevelést segítő személyzettel 
- Csoportmegbeszélés a gondozási egységen 
   belül
- Beosztási feljegyzések vezetés a gyermekekről
- Törzslapok vezetése a bölcsődeorvossal együttműködésben
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IDŐPONT FELADAT-TÉMA FELELŐS
- Szülői értekezlet aktualitásokról (Pl.: cumizás), bölcsődeorvos vagy védőnő 
  meghívása
- Igény szerinti fogadóóra
- A folyamatos beszoktatás dokumentá-
  lása (anamnézis, ültetési- és fektetési rend, stb.)
- Bölcsődeorvos látogatása 
- Csoportmegbeszélés

kisgyermek-

nevelők
szakmai vezető

Február

Március - Üzenetváltás a családi füzeten keresztül 
  (Pl.: beszédfejlődés, szocializáció)
- A gondozás szükség szerinti felülvizsgálata (a gyermek önállósága, szobatisz-
  tasága alapján)
- Csoportmegbeszélés
- Konzultálás a logopédussal 

kisgyermekneve-

lők

Április - Szülőcsoportos megbeszélés (Pl.: óvodai
  beiratkozás) – óvónő meghívása
- Törzslap vezetése, fejlődési - súly- és 
   magasság tábla vezetése a mérések alapján 
- Csoportmegbeszélés

szakmai vezető 
kisgyermekneve-

lők

Május - Bölcsődeorvos látogatása
- Gondozónői feljegyzések
- A gyermek fejlődésének feljegyzései
- Tájékoztatás a családi füzetben
- Csoportmegbeszélés

kisgyermeknevelők

Június - A nyári élet megszervezése- levegőzés,
  bőrvédelem, hőség elleni védekezés
- Igényfelmérés a nyári zárva tartás alatti 
  ellátás megszervezésére 
- Csoportmegbeszélés

intézményvezető
óvodatitkár 

Július - Óvónők látogatásának fogadása 
- A kisgyermeknevelők szabadságának megszervezése 
  a folyamatos ellátás érdekében
- Csoportmegbeszélés

kisgyermeknevelők
intézményvezető

Augusztus - Ügyelet biztosítása a takarítási szünetben intézményvezető
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MELLÉKLETEK 

 

1. Néphagyomány éltető munkaközösség munkaterve 

2. Környezeti munkaközösség munkaterve 

3. Képességfejlesztés módszerei munkaközösség munkaterve 

4. „Újság a neten” munkaközösség munkaterve 

5. „Minőségbiztosítási” munkaközösség munkaterve 

6. Tehetségfejlesztő munkaközösség munkaterv 
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1. NÉPHAGYOMÁNY ÉLTETŐ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Tóthné Kamara Ildikó 
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NÉPHAGYOMÁNY ÉLTETŐ 

MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 

2020-2021. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

Célunk: 

A gyermekek személyiségének sokoldalú, játékba ágyazott fejlesztése a néphagyományápolás 
változatos, gazdag eszközrendszerével. 

 

Feladataink: 

 A népi kismesterségeket őrző technikák és eszközök használatának megismertetése és 
gyakorlása a tanév folyamán. 

 A mindennapokban kapjanak helyet, azok a népszokásőrző tevékenységek, amelyek 
erősítik a természethez, a természetes anyagokhoz, a népi játékokhoz való kötődést. 

 Jeles napok előtti előkészületek, ünnepvárás, ünneplés. 
 Rendszeres környezetmegismerő séták, természetjáró kirándulások szervezése. 
 Hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása. 
 A vizuális nevelés során jelentős szerepet kapjon, a népi kultúránkkal, a 

népművészettel és a népi kismesterségekkel való találkozás élménye. 
 Óvodánk néphagyományőrző arculatának alakítása, a népművészet díszítőelemeinek 

felhasználásával. 
 Személyes példamutatással is igyekezzünk megalapozni óvodai szinten, a 

néphagyomány, a népszokások ápolását. 



 

 

 

A hagyományőrző ünnepek, jeles napok szervezése a tanév 
során, havi lebontásban 

 

 

 

 Tevékenység, 

Program 

Időpont Felelősök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 

„Szent Mihály 
hava” 

 

 

Aprók vására és tánca 

Vásári „áruk” készítése 

gyermekekkel közösen, 

a népi kismesterségek 

tükrében. 

Vásárlás gyümölccsel- 

„csere-bere” 

 Népi ruházat viselése 

gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. 

Táncház.  

Szőlő préselés, must 

kóstolás. 

Vásári hívogató, 

kidobolás a vásárt 

megelőző napon és a 

vásár kezdetekor. 

 

. 

Vásár időpontja: 
2020.szeptember 25. 

 

 

Kidobolás, hívogató: 

Napocska csoport gyermekei és 

óvodapedagógusai 

Táncház vezetése:  
Gajdacsiné Benedek Gréta 

Kozarichné Cserged Éva 

Hangosítás: 
Benedek Gréta 

Szőlő préselés: 
Szikora Péter 

 

 



 

 

 

 

 

Október 

„Mindszent 

hava” 

 

Gyűjtő utak, őszi 

kirándulások szervezése 

csoportonként. 

Népművészeti tárgyak 

gyűjtése egész évben 

folyamatosan. 

 Népies hangulatú 

sarkok, falrészek 

berendezésének 

folytatása, a folyosókon 

és a bejáratoknál. 

 

 

 

 

2020. október1-31. 

 

Óvodapedagógusok, szülők, 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

„Szent András 

hava” 

Márton nap 

 

Márton nap 

Dekoráció gyűjtése, 

lámpások elkészítése, 

lámpás vonulás. 

Csoportok, folyosók 

dekorálása. 

Márton napi vigasság és 

táncház, óvodásaink és 

szüleik részvételével. 

Lámpás felvonulás. 

Sütőtök sütés. 

Tea, zsíros kenyér 

kínálása a szomszéd 

csoportoknak. 

 

 

 

 

2020. november 11. 

délelőtt 

 

 

 

 

 

Csoportok óvodapedagógusai, 

munkaközösség tagjai. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

„Karácsony 

hava” 

Mikulás 

Ünnepi készülődés, 

Mikulásvárás a 

csoportokban. 

 

Adventi vásár a Bajza 

utcai telephelyen. 

 

Karácsonyi mézes 

sütése minden 
csoportban. 

 

Karácsonyi 

mézeskalács díszítés, 
írókázás 

Írókázás bemutatása, 

gyakorlása. 

Műhelymunka 

óvodapedagógusoknak. 

 

Luca nap 

Luca napi búzavetés, 

Luca napi kotyolás 

 

 

Karácsony 

Ünnepvárás. 

Betlehemezés, 

pásztorjáték a 

csoportokban. 

 

 

 

Mikulás: 
2020. dec. 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írókázás: 
2020. dec. 14-15. 

 

 

 

 

 

 

Lucázás: 
2020.dec. 11. 

 

 

 

Karácsonyi 
ünnepünk: 
2020.december 18. 

Bajza utcai 

telephelyen: 

2020. december 17. 

Csoportok óvodapedagógusai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írókázás: 
Nagyné Verbászi Ágnes 

 

 

 

 

 

 

Lucázás: 
Felhőcske csoport 

Bajza utcai telephelyen: 

Középső csoport 

 

Csoportok óvodapedagógusai 



 

 

Január 
„Boldogasszony 

hava” 

 

Népi kézműves 

technikák megismerése,  

elmélyülés a 

technikákban. 

(Agyagozás, fonás, 

szövés, nemezelés, 

virágozás) 

 

 

 

 

 

2021. január 

 

Csoportok óvodapedagógusai, 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

Február 

„Bőjtelő hava” 

 

 

Farsang 

Hagyományőrző 

maszkok készítése 

minden csoportban. 

Farsangi 

hagyományőrző 

előadások a 

Filmszínházban. 

 

Kiszebáb elkészítése, 

kiszézés,  

kiszeégetés az óvoda 

udvarán, 

hamvazószerdán. 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományőrző 
farsangi előadás  

2021.február 13. 

 

 

 

 

 

 

Kiszézés: 
2021.február 17. 

Hamvazószerda 

Farsang a Bajza 

utcai telephelyen: 

2021.február 17. 

 

 

 

Csoportok óvónői, 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

Kiszézés: Cseresznye csoport 

Bajza utcai telephelyen: 

Nagycsoport 

Tűzvédelmi felelős 

Tűzoltóság 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Március 
„Böjtmás hava” 

 

 

 

Tavaszi 

műhelymunkák 

Agyagozás, szövés, 

nemezelés 

„Húsvéti forgatag” 

Képességfejlesztés 

módszerei 

munkaközösséggel 

együttműködve népi 

játékok, húsvéti 

népszokások 

felelevenítése, népi 

játszó projekt 

szervezése. 

 

Népi tojásfestő 

technikák(Írókázás) 

felelevenítése –

műhelymunka 

(óvodapedagógusoknak.) 

 

 

 

 

2021. március 

 

 

 

Húsvéti forgatag: 
2021.március 31. 

 

 

Csoportok óvodapedagógusai. 

munkaközösség tagjai,  

 

 

„Húsvéti forgatag”- projekt 

szervezése: 
Képességfejlesztés módszerei 

munkaközösség és 

Néphagyomány éltető 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

Tojás írókázás 
műhelymunka: 
Nagy-Kálózi Mónika 

 

 

 

 

 

Április „Szent 
György hava” 

 

 

 

Húsvét 
Az ünnepekhez 

kapcsolódó szokások, 

hagyományok átélése, 

megismerése, 

felelevenítése. 

(tojásgyűjtés, tojásfestés, 

írókázás, locsolkodás) 

 

2021. április 4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok, 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Május 

„Pünkösd 
hava” 

 

Gyermeknapi 

kirándulások szervezése. 

Nagycsoportos 

gyermekek búcsúzója 

(Meghitt, belső búcsú a 

saját csoportokban) 

 

2021. május 1-31. 

 

 

 

Óvodapedagógusok, 

 Néphagyomány éltető 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

Június 

„Szent Iván 
hava” 

Nyári műhelymunkák, 

népi kismesterségek 

megismerése, 
gyakorlása 

óvodapedagógusoknak 

 Agyagozás  

 kosárfonás 

 nemezelés 

 

 

2021. június 15-30. Óvodapedagógusok, 
műhelyvezető pedagógusok 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 10. 

 

 

 

 

                                                                                                  Tóthné Kamara Ildikó 

Néphagyomány éltető munkaközösség vezető 

 

 

 



 

 

 

 

Néphagyomány éltető munkaközösség tagjai: 

2020-2021. tanév 

 

 

1. Ágoston Kornél Tivadarné 

2. Benedek Gréta 

3. Csapi Antalné 

4. Csorba Zsuzsanna 

5. Kvalla Margit 

6. Nagy-Kálózi Mónika 

7. Nagyné Verbászi Ágnes 

8. Németh Zoltánné 

9. Raáb Beáta 

10. Szabó Gáborné 

11. Szeriné Ferencsik Yvette 

12. Tóthné Kamara Ildikó 

13. Varga Anita 

14. Varga Vera 

15. Zsigmond Márta 
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2. KÖRNYEZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

Készítette: Huczekné Törköly Tímea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

 

 

 

A Környezeti nevelés munkaközösségének 2020/2021. évi 
munkaterve  

 

 

 

 

                                                 Készítette: Huczekné Törköly Tímea 
                                                                                                  Munkaközösség vezető 

 



A munkaközösség tagjai: 

 

 Ágoston Kornélné 

 Beke Anna 

 Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Csapi Antalné 

 Deli Zita 

 Faddi Petra 

 Hardiné Grizák Ivett 

 Huczekné Törköly Tímea  

 Komárominé Király Katalin 

 Nagyné Verbászi Ágnes 

 Németh Zoltánné 

  Raáb Beáta 

 Szeriné Ferencsik Yvette 

 Tímár Anita 

 Vincze Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019/2020.ÉVI MUNKATERV: 

 

Tervezett tevékenységeink: 

A 2020/2021 nevelési év tervezését nagymértékben befolyásolja az adott járványügyi 
helyzet, ezért  igyekszünk,  olyan tevékenységeket szervezni a gyermekeknek, amelyek 

csoporton belül vagy szabad levegőn szervezhetőek. 

1. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan munkaközösségünk tagjai támogatják a Városi 
Autómentes Nap gyermekprogramjainak megszervezését, lebonyolítását.  A környezetbarát 
és fenntartható városi közlekedést népszerűsítő hazai eseménysorozat. Idei témája a 
gyaloglás és a nem motorizált közlekedés, mottója pedig a „Sétálj velünk!” 

Időpont: 2020.09.18.  

 Felelős: Huczekné Törköly Tímea 

   Szervezők:  
 Deli Zita 

 Faddi Petra 

 Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Komárominé Király Katalin 

 

 

2. „Madárbarát kert Program” folyamatos működtetése. 

Időpont: az év során folyamatosan 

Felelős: Németh Zoltánné 

 

3.Együttműködés a Halas és környéke Gazdakör vezetőjével Csanádi Lajossal az Óvodakert 
program megvalósítása érdekében. Az elmúlt évben telepített kiskertek folyamatos 
gondozása a gyermekekkel. 

Felelős: Huczekné Törköly Tímea 

Időpont: Folyamatosan az év során csiga, napocska, szivárvány, pillangó  

 



4. Kapcsolattartás a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület vezetőjével  Rémánné Halmosi Évával. 
Állateledelgyűjtés az Állatok Világnapja alkalmából a szülők bevonásával. 
 

   Felelős:  

 Huczekné Törköly Tímea 

 Csapi Antalné 

Időpont: az év során folyamatosan 

 

 5. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőjével. Úszásoktatás megszervezése mindkét 
tagintézményben a járványügyi helyzet figyelembevételével.  Tornaszoba hetirendjének 
elkészítése 

Felelős: Raáb Beáta  
              Komárominé Király Katalin 

Időpont: az év során folyamatosan 

 

6. Zöldítő –zöld hírek, tudnivalók, gyermekmunkák falának összeállítása évszakonként. 

   Időpont: az év során folyamatosan 

    Felelősök (Kuruc V. Tere) 

 Ősz: Németh Zoltánné- Ágoston Kornélné 

 Tél: Faddi Petra- Komárominé Király Katalin 

 Tavasz: Raáb Beáta- Tímár Anita 

   Felelősök (Bajza utca):  

 Deli Zita  

 Hardiné Grizák Ivett 

 

      Időpont: az év során folyamatosan 

 

7. Környezetvédelmi illetve egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos pályázatok 
figyelése, elkészítése, megvalósítása. 

   Felelős: 

 Huczekné Törköly Tímea 

 Csapi Antalné 

 



8. Zöldike Tanösvény folyamatos működtetése, táblák megújítása 

Felelős: 

 Németh Zoltánné  ( Kuruc) 

 Deli Zita (Bajza) 

 

  Időpont: az év során folyamatosan 

 

9. Gyógy és fűszernövénykert működtetése 

Felelősök: 

 Ágoston Kornélné (Kuruc) 

 Csapi Antalné (Bajza) 

 

  Időpont: az év során folyamatosan 

 

10. Tervezett tevékenységek  a csoportokban a zöld jeles napokhoz kapcsolódóan: 

 Őszi falevelek összegyűjtése, komposztálása.  
 Gyógynövénykert és virágoskertek, óvodakertek gondozása 

 Lakóhelyünk nevezetességei, illetve nemzeti jelképeink megismertetése 
óvodásainkkal. 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papírhulladék gyűjtése a csoportban ) 

   Felelősök:  adott csoport óvónői 

 

 

Kiskunhalas, 2020.09.07. 

                                                                     _________________________________   

                                                                                           Huczekné Törköly Tímea 

                                                                                            Munkaközösség vezető 
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3. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Benedek Gréta 
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A „Képességfejlesztés módszerei” munkaközösség éves munkaterve 

2020-2021 

 

 

A munkaközösség tagjai: 

 Gajdacsiné Benedek Gréta - munkaközösség vezető 

 Szeriné Ferencsik Yvette – intézményvezető 

 Szemerédi Tünde – óvodapedagógus 

 Huczekné Törköly Tímea – óvodapedagógus 

 Varga Anita – óvodapedagógus 

 Zsigmond Márta – óvodapedagógus 

 Kamara Ildikó – óvodapedagógus 

 Tímár Anita – óvodapedagógus 

 Tápai Zita – óvodapedagógus 

 

 

A három éve alakult szakmai munkaközösségünk a képességfejlesztés lehetőségeire, minél 
hatékonyabb, változatosabb módszereire specializálódik. Intézményünkben igény mutatkozott 
e fontos terület iránt, így indokoltnak éreztük a csoport létrehozását. Hatékonyága, pozitív 
visszajelzések alapján továbbra is célunk a képességek minél sokoldalúbb fejlesztése. 

Személyi változással indulunk neki az idei nevelési évnek, hiszen Hirsch Kitti és Kovácsné 
Szikora Réka kolleganő gyesen lévő tartózkodása ideje alatt nem vesz részt a közös 
munkában, viszont új tagként csatlakozott hozzánk Hardiné Grizák Ivett és Tápai Zita akiket 

szeretettel üdvözlünk a munkaközösségben. 

Célunk, hogy pedagógiai hatékonyságunk eredményeképpen minden gyermek képességeinek 

legmagasabb szintjére jusson. 
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Munkaközösségünk folyamatosan keresi az óvodánkban legjobban alkalmazható, 
pedagógiailag hatékony, újszerű módszereket, amelyek a gyermekek nevelésében 
eredményesen alkalmazhatók. Ennek érdekében az újonnan kidolgozott „Polgár Judit 
Sakkjátszótér Komplex Képességfejelsztő program” továbbképzésén elsőként vehettünk részt 

Szemerédi Tünde kolleganővel, majd  további 2 kolléganő is sikeresen elvégezte, majd idén 
télen még 6 óvodapedagógus is részt vette egy 5 órás képzésen. 

 Sakkjátszótér 
A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program alapvető célkitűzése az, hogy 
komplex megoldást nyújtson az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és 
felkészítse őket az iskolakezdésre. A program során nem cél a sakk tanítása, de pozitív 
mellékhatásként a gyerekek tökéletesen megtanulnak sakkozni. A feladatok, a 

program folyamatos tevékenységre ösztönöz, megtanulnak egyszerre több helyre 
figyelni, ami a mai felgyorsult világban nagy előnyt jelent majd számukra. A 
Sakkjátszótér program összetett ingerhatása minden érzékszervi, érzékelési és észlelési 
szenzort bekapcsol, ezzel megfogja a gyermekek figyelmét. Így kialakul az öntudatlan 
tanulás. 
 

 

Fejlesztési területek: 
o Kreatív és stratégiai gondolkodás 

o Problémamegoldó képesség 

o Mozgáskoordináció 

o Szem-kéz koordináció 

o Koncentráció 

o Figyelem 

o Szövegértési és szövegalkotási képesség 

o Szókincs 

o Számfogalom 

A 2020-2021-es nevelési évben az Felhőcske (4-5 évesek), Csiga (5-6), Napocska (5-6), 

Pillangó (5-6) és a Logikai tehetségműhely gyermekei tapasztalhatják meg a program 
élményeit. A módszer sikerességének köszönhetően a Bajza utcai telephelyünkön is elindul 
szeptembertől a program. A program sikerességének érdekében továbbra is szorosan 

együttműködünk munkánk során a Tehetségfejlesztés, és a Minőségfejlesztés munkaközösség 
tagjaival is.  

Tervezett tevékenyégek: 

Az intézményben közös programot dolgozunk ki az a húsvéti témakörre, mely által a népi 
hagyományápolásra helyezzük a hangsúly. A Néphagyomány éltető munkaközösség tagjaival 
közösen tervezzük, szervezzük a programot. 

Kiemelt fejlesztési célunk a modern IKT eszközök napi nevelőmunkába történő felhasználási 
lehetőségeinek feltérképezése, módszereinek kidolgozása. A Minőségfejlesztés 
munkaközösséggel együttműködés, megbeszélés, munkacsoport létrehozása. 



 
3 

A képességfejlesztés sokszínűsége érdekében szeretnénk a mozgásfejlesztés területén is új, 
korszerű módszerekkel gazdagodni. Ennek érdekében terveink között szerepel Gergely Ildikót 
„Közösségi képzés” programjával elhívni továbbképzést tartani az óvodánkba. Mivel egy 
fecske nem csinál nyarat, így minden pedagógus részvételével szeretnénk a játékos mozgást 
elsajátítani. Ehhez szükségünk van anyagi támogatásra, melyet bízunk, hogy a fenntartó 
biztosítani tud a fejlődés érdekében. A képzés 2 naposra tervezzük tavasszal. 

2020. szeptember 09. Munkaközösségi megbeszélés 

Téma:  

 Nevelési év feladatainak meghatározása, felelősök megnevezése 

 A csoport szervezési teendőinek meghatározása, a feladatok tagok közötti megosztása 

 Ötletek, javaslatok megbeszélése, a munkaterv véglegesítése, jóváhagyása 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta/ 

 

 

2020. októbertől Sakkjátszótér Program elindulása 

 A tevékenységek megkezdése előtt, megbeszélés, konkrét tapasztalatok átadása az 
újonnan induló csoportok pedagógusaival /Felhőcske, Napocska, Csiga, Pillangó / 

 A kiválasztott nagycsoportban, és a Logikai tehetségműhelyben elindul a komplex 
képességfejlesztés program megvalósítása 

 Tapasztalatok gyűjtése az első félév során, feljegyzések készítése 

 Folyamatos konzultáció a program hatékonysága érdekében 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta és Szemerédi Tünde/ 

 

2021. január Munkaközösségi megbeszélés 

 A munkaterv I. félévi megvalósulásának értékelése, következtetések megfogalmazása 

 Tapasztalok összevetése 

 Ötletek, javaslatok megbeszélése 

 A II. félév tervezett feladatainak részletes megbeszélése 

 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta / 

 

2021. februártól Sakkjátszótér program  

 Az első félév tapasztalataira építve folytatjuk a munkát a kijelölt csoportokban 
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 A megbeszélésen elfogadott ötleteket, javaslatokat beépítjük munkákba a 
képességfejlesztés hatékonyságának érdekében 

 A II. félévre kijelölt feladatok megvalósítása 

 

 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta és Szemerédi Tünde/ 

2021. februártól Néphagyomány éltető munkaközösséggel közös program szervezése 

 Megbeszélés a munkaközösség többi tagjával 
 Feladatok meghatározása a program tekintetében 

 Módszertani anyag kidolgozása, eszközök elkészítése, személyi és tárgyi feltételek 
megszervezése, lebonyolítása, konkrét feladatok meghatározása  

 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta/ 

 

2021. Március – Gergely Ildikó: „Közösségi képzés” 

 Anyagi forrás támogatásával a képzés szervezése 

 Két napos program lebonyolítása 

 Munkaközösségi tagok segítsége a szervezésben, lebonyolításban 

 

/Felelős: Gajdacsiné Benedek Gréta, Tápai Zita/ 

 

 

2021. Április- Húsvét 

 A projekt szervezése, lebonyolítása, hatékonysága 

 Állomások berendezése (időjárás függvénye a helyszín) 
 Pedagógusok segítsége az állomásokon feladatok levezénylésében 

 A program befejezése után a helyszín visszaállítása eredeti állapotába 

 

/Felelős: Képességfejlesztés módszeri munkaközösség, Néphagyomány éltető 

munkaközösség/ 
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2021. június  Záró munkaközösségi megbeszélés 

 A munkaterv értékelése 

 II. félév tapasztalatainak összevetése az előző félévvel 
 Programok sikerességének értékelése 

 A további célok, feladatok meghatározása 

 Az év végi beszámoló elkészítésének tartalmi elemei 

 

 

 

 

 

2020. szeptember 08.  

 

……………………………… 

Gajdacsiné Benedek Gréta 

Munkaközösség vezető   
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4. „ÚJSÁG A NETEN” MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia 
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5. „MINŐSÉGFEJLESZTÉS” MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Lengyel Erika 
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6. TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

 

 

 

Készítette: Szemerédi Tünde 
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Dokumentum jellege: nyilvános 

Megtalálható: az irattárban (eredetben) 

Hatályos: 2020. szeptember 01 - 2021.augusztus 31-ig 



Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 2. oldal 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

1. A munkaterv elkészítése során figyelembe vett jogszabályok és segédanyagok: ____ 3 

2. Az óvodai nevelés rendje _________________________________________________ 3 
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Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 3. oldal 

 

1. A munkaterv elkészítése során figyelembe vett jogszabályok és segédanyagok: 
 

a) 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
b) Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
c) 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 
d) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
e) A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról, annak 

kiegészítése 137/2018. (VII.25.) Kormányrendelet 

f) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
g) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3§ (1-2.bekezdés) a munkatervről 
h) 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
i) 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

végrehajtásáról 
j) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

k) 277/1997. Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

l) A Százszorszép Óvodák hatályos Pedagógiai Programja 

m) 2019/2020. évi nevelőtestületi határozatok a nevelési évről 
n) Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

o) Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet kézikönyv óvodák számára 

 

2. Az óvodai nevelés rendje 

 

A nevelési év: 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig  

A szorgalmi időszak: 2020. szeptember 1-től 2021.május 31-ig 

Nyári összevonás: 2021. június 14-től 2020. augusztus 21-ig 

Új gyermekek beíratása: 2021. április hónap (Fenntartó szerint) 

Nyári zárás Felsővárosi Óvoda 2021. június 21-től 2021.július 23-ig  

Nyári zárás Vasút utcai Óvoda: 2021. július26-tól 2021.augusztus 27-ig  

Nyári zárás Vackor Óvoda: 2021. július 5-től 2021. augusztus 20-ig 

Téli zárás időpontja 2020. december 23-tól 2021. január 3-ig 

 

Az óvodák zárása idején minden esetben felmérjük a szülők elhelyezési igényét és szükség esetén 
más óvodában (Bóbita) biztosítjuk a gyermek ellátását. 
 

Munkarend 

 

Munkarendünk meghatározása a Köznevelési törvény a MT és az SZMSZ-ben előírtaknak 
megfelelően történik. A névre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik, melyet 
minden nevelési év elején felülvizsgálunk (elkészítése szeptember 30-ig) Intézményünkben az egész 
napi nevelés biztosított. 



Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 4. oldal 

 

Óvoda nyitva tartása 

 

Munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig. 

A nyitva tartás ideje alatt a gyermekek felügyeletét óvodapedagógus látja el. 
E nevelési évtől jogszabályi változás történt a 326/ 2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 33/B§ (5) 
szerint, így ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-

előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a 
gyermek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 
személy is elláthatja. 
A nevelésmentes napok munkatervünkben külön kerülnek meghatározásra. 
 

A naponkénti nyitva tartás rendje 

Az óvodában heti 5 napon át 10 órában egész napos nevelés keretében gondoskodunk a 
gyermekekről. Az óvodapedagógusok heti váltásban a nevelési évre szóló munkaidő beosztás 
rendjében foglaltak szerint töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, illetve a munkaköri 

leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat, eseti 
megbízatásaikat. 
 

 

3. Óvodai csoportok száma és a gyermekek létszáma a csoportokban 

 

Óvoda Férőhely (fő) Csoportok száma 

Vasút utcai: 76 3 

Felsővárosi: 135 5 

Vackor: 34 1 

Összesen 245 9 

 
 

Óvoda Csoport 2020. szept. 16-i létszám 
Várható létszám 

2020.október 1. 
Várható létszám 

2020. december 31. 

Maci 19  19 20 

Pillangó 24 (1 fő BTMN) 24 24 

Tulipán 19 (10fő BTMN) 19 19 

Alma 21 (3 fő BTMN, 1 fő SNI) 21 21 

Körte 19 (5 fő BTMN, 2 fő SNI) 19 19 

Szamóca 22 (2 fő BTMN) 22 22 

Szilva 20  20 20 

Szőlő 22 (1 fő BTMN,1 fő SNI) 22 22 

Vackor Napocska 27 (3fő BTMN, 1 fő SNI) 27 27 

Összesen 193 193 194 

Vasút 

Felsővárosi 
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4. Személyi feltételek 

 

Nyolc csoportban két óvodapedagógus dolgozik. Egy betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyünk 
van, a Vasút utcai Óvodába várunk óvodapedagógusi pályázatot, mivel a Pillangó csoportban 

augusztus közepétől egy óvodapedagógus dolgozik folyamatosan délelőtt. 
Egy fő fejlesztő óvodapedagógusunk a Felsővárosi óvodában három napot, a Vasút és Vackor 
óvodában egy-egy napot fejleszt, a gyermekek létszámának figyelembevételével, mivel a legtöbb 
BTMN-es gyermek a Felsővárosi Óvodába jár. 
 

Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, kompetenciái 
 

Létszám (fő) Beosztás, munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 intézményvezető Főiskola 
Óvodapedagógus 

Közoktatás vezető 

1 
Óvodavezető helyettes 

 

Főiskola 

 

Óvodapedagógus 

Drámapedagógus szakvizsga 

1 
Óvodavezető helyettes 

Munkaközösség vezető 
Főiskola 

Óvodapedagógus 

Nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga 

1 Telephely megbízott Főiskola Óvodapedagógus 

1 
Szakmai Munkaközösség 

vezető 
Főiskola 

Óvodapedagógus 

Gyógytestnevelői szakvizsga 

 

1 
Szakmai munkaközösség 

vezető 
Főiskola 

Óvodapedagógus 

Gyógytestnevelői és 

Fejlesztő óvodapedagógusi szakvizsga 

1 Fejlesztő pedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Mentálhigiene szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Differenciáló fejlesztő pedagógus 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Tehetséggondozó és fejlesztő szakvizsga 

6 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Közoktatási vezető szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Drámapedagógus szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola 

Óvodapedagógus 

Részképesség zavarokat felismerő és 
korrigáló szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Gyógytestnevelői szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola 
Óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógus 

Összesen 19 óvodapedagógus megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. 
Nevelőtestületünk tagjainak 68,4%-a szakvizsgával rendelkezik. 
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Az új nevelési évet egy pedagógus hiányával tudjuk megkezdeni. Az álláshirdetés publikálása 
megtörtént a KÖZIGALLAS-on, a pedagógusi státusz 2020.október 1-el lesz betölthető. 
 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma, végzettsége, 
szakképzettsége 

 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség Szakképzettség 

3 Pedagógiai asszisztens Érettségi 1 fő Pedagógiai és 
családsegítő munkatárs  

7 Dajka Érettségi dajka 

5 Dajka Szakmunkás dajka 

1 Óvodatitkár Érettségi  

Összesen 12 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár segíti közvetlenül a nevelő-oktató 
munkát 

A dajkák közül 2 fő részmunkaidőben látja el feladatát. 
 

Technikai dolgozók 

 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség 

1 Fűtő-karbantartó Szakmunkás 

1 Fűtő-karbantartó Tüzeléstechnikai karbantartó és 
kéményseprő 

Összesen 2 fő karbantartó dolgozik teljes munkaidőben, intézményünkben. 

 

 

Óvodai csoportjaink, óvodapedagógusok, dajkák 

 

A Köznevelési törvény és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Óvodai 
Pedagógiai Programunk. Ennek megfelelően legfontosabb feladatunk a gyermekek egészséges testi, 
lelki fejlődésének biztosítása. Kiemelt területek az anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra 
nevelés, a felzárkóztatás és tehetséggondozás. 
 

Óvodai csoportok megnevezése Munkatársak 

Maci 

Csordás Istvánné (óvodapedagógus) 
Varga Ferencné (óvodapedagógus) 

Jójárt Mihályné (dajka) 

Pillangó 

Horti Lászlóné (óvodapedagógus) 
Almási Istvánné pedagógiai asszisztens 

Krammer Ottóné (dajka) 

Tulipán 

Nagy-Czirok Anikó (óvodapedagógus) 
Rambaláné KovácsTímea (óvodapedagógus) 
Gyenizse Gabriella (dajka) 

 

 

 

 

Felsővárosi 
Óvoda 
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Felsővárosi 
Óvoda 

Alma 

Halász Péterné (óvodapedagógus) 
Nagy Zoltán Károlyné (óvodapedagógus) 
Dudásné Holczimmer Andrea (dajka) 

Körte 

Ésik Anita (óvodapedagógus) 
Szőkéné Pataki Mária (óvodapedagógus) 
Szalai Krisztina (dajka) 

Szamóca 

Dózsa Erika (óvodapedagógus) 
Rácz Erika (óvodapedagógus) 
Ács Zoltánné (dajka) 

Szilva 

Baráth Ferenc Jánosné (óvodapedagógus) 
Paprikáné Kiss Andrea (óvodapedagógus) 
Köves Ildikó (dajka) 

Szőlő 

Mohutné Fenyvesi Erika (óvodapedagógus) 
Nagy-Czirok Bettina (óvodapedagógus) 
Szabó Istvánné (dajka) 

Vackor Óvoda Napocska 

Faddiné Horváth Kriszta (óvodapedagógus) 
Kissné Papp Edit (óvodapedagógus) 
Bálintné Szalma Nikolett és Rácz Istvánné (dajkák) 

 

Felsővárosi óvoda pedagógiai asszisztense Kiri Erika és Sziládi Anikó. 

Sziládi Anikó heti négy napot dolgozik a Felsővárosi Óvodában, heti egy napot pedig a pirtói Vackor 
Óvodában. 
Vasút utcai Óvoda pedagógiai asszisztense Almási Istvánné. 

Mindhárom óvodában Szabóné Vér Éva fejlesztő óvodapedagógus látja el munkakörét napi 
váltásban. 
 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek 

 

Terület Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

Logopédiai fejlesztés Nyilasné Dudás Katalin folyamatban 

Gyógypedagógus Csóvics Tünde 

Fejlesztő óvodapedagógus Szabóné Vér Éva 

Gyermekgyógyász 
szakorvos 

dr. Abonyi Katalin 
dr.Kovács Zoltán és 
Dr. Skribanek Zoltán 

Védőnő 
Orbánné Kiss 
Georgina 

Krugné Vavrek 
Annamária 

Palásti Róbertné 
Anett 

Pszichológus folyamatban Czakó Erzsébet 
Gyermek és ifjúságvédelmi 
felelősök 

Szőkéné Pataki 
Mária 

Varga Ferencné Kissné Papp Edit 

Néptánc oktatók Mándity László, Csordás Krisztina és Dózsa Erika 

Edzők („Mocorgók”) Szabóné Vér Éva, Velez Attila 
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5. Tárgyi feltételek 

 

A 2019-2020-as nevelési évre tervezett céljainkat csak részben sikerült megvalósítanunk a 2020. 
március 11-én bekövetkezett rendkívüli jogrend bevezetése miatt. 

A gazdasági megszorításokat a pandémia idején elfogadtuk, tudtuk, hogy ezek szükségesek, csak a 
járvány megfékezéséhez halaszthatatlanul szükséges beszerzések történtek, mint felület és 
kézfertőtlenítők, védőeszközök vásárlása. 

Tárgyi feltételeink jobbítása továbbra is kiemelten fontos számunkra. Azok a beszerzések, melyek a 
vírus miatt meghiúsultak, a következő költségvetési évre ismételten betervezésre kerülnek. 

A nevelési év a szokásos módon indult. Mind a kilenc csoport és a fejlesztő óvodapedagógusunk is 
vásárolhatott 20 000 forint értékben papír-írószert. 

Az ősz folyamán a Felsővárosi Óvodának öt darab UV-álló takaróponyvát vásároltunk a homokozók 
téliesítéséhez, mert a régi ponyvák tönkrementek. 

Új textíliákat is kapott az intézmény, terítőket, gyermektörölközőket, konyharuhákat. 

Sikerült a tálalókonyha tűzhelyét is lecserélni egy újra. 

Textilkarbantartáshoz egy darab varrógépet vásároltunk. A Szamóca csoport gyermek asztalait és 
székeit újakra cseréltük. A tálalókonyha munkapultjait kicseréltettük, a kézmosó szekrényt szintén. 
Az iroda számítógépét felújítattuk, mivel elavult volt már a szoftvere. 

Az irodahelyiség feletti lapos tető szigetelését is elvégeztettük, az udvaron levő 5 babaház 
tetejének felújítása is megtörtént. 

Az óvoda játszóudvarába több mint 600 000 forint értékű fészekhinta érkezett. 

A karbantartó őszi lombtakarítását megtámogattuk egy nagy értékű lombfúvóval. 

Udvari játékhoz 30 000 forintértékben homokozó játokat vásároltunk augusztus hónapban. 

A Vasút utcai Óvodában új padlószőnyeget kapott a fejlesztő helyiség. Két darab Panasonic telefont 
vásároltunk, hogy a kétszintes épületben ne kelljen futkosnunk a telefonnal. 

Új törölközőket és terítőket kapott két csoport. 

A villámvédelmi munkálatokat elvégezték a szakemberek. 

„Mocorgó tehetségműhelyünk” új kosárlabdákat kapott, a „Tudóskák” eszközparkja is bővült. 

Minden csoportja az intézménynek Karácsony előtt 50 000 forintértékben vásárolhatott 
fejlesztőjátékokat a gyermekek számára. 

A Vasút utcai óvoda lombfúvót kapott, mellyel az őszi lombeltakarítás folyamata felgyorsulhatott. 

2020. július hó közepén a Csipke Ovi tálalókonyhájába új hűtőszekrényt vásároltunk. 

Augusztusban az óvoda kerítésének lábazatát és a bejárati tartóoszlopokat festették át lelkes 
diákmunkások. 

A Vackor Óvoda Karácsony előtt fejlesztőjátékokat, könyveket és papírárut is vásárolhatott a pirtói 
gyermekek részére. 

A megnövekedett gyermeklétszám miatt új játékos polcokat kapott az óvoda. 
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2020. május hónapban Pirtó község fenntartójának köszönhetően két csoportterem és az 
irodahelyiség falainak festése megtörtént. Az iroda új burkolatot kapott, a bútorzatát részben 
felújították. 

A nyár folyamán a csoportnak viaszos vásznakat vásároltunk az ábrázolás foglalkozásokhoz. 

A pandémia idején mindhárom intézményben folytak kisebb javítási munkálatok. A Felsővárosi 
Óvoda irodáját karbantartónk kifestette, a belső udvari nyílászárókat faápoló lazúrfestékkel kezelte.  

Többször volt csőtörés és dugulás elhárítás is az év folyamán. Az esővíz elvezető csatorna egy 
szakaszát újra cserélték, mivel a régi lyukas volt, a homlokzati falat is javítani kellett. 

A Vackor óvoda udvari játékait lazúrfestékkel átfestették. 

A Vasút utcai Óvoda épületének rekonstrukciója, ablakainak, tetejének cseréje még nem történt 
meg, mely egyre sürgetőbb számunkra, amit a Fenntartónak ez évben is jelezni kívánok, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

IKT eszközparkunk korszerűsítése is halaszthatatlan, a pedagógus kolléganőknek szeretném 
biztosítani a csoportonkénti laptopot, melyek segítségével felkészülhetnek az órákra, szakmai 
megbeszélésekre, a leadandó beszámolókat, prezentációkat az eszközökön el tudják majd készíteni. 

A Vasút utcai óvodában két csoport gyermekszékeit szeretnénk lecserélni, a tálalókonyha teljes 
bútorcseréje is halaszthatatlan. 

Elkészültek a csoportnaplók, mulasztási naplók, mozgásmegújító módszertani segédanyag és a 
többi dokumentum is. 

 

6. Értekezletek időpontjai, témái és egyéb fontos időpontok 

 

Nevelőtestületi Értekezletek Időpont 

Nevelési évet nyitó értekezlet 2020. augusztus 31. 16 óra 

Szak alkalmazotti értekezlet 

Tűz és balesetvédelmi oktatás 

2020. szeptember 10.17 óra.(Vasút utcai Óvoda) 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 2021. február 08. (nevelésmentes nap)* 

Nevelési évet záró értekezlet 2021.június 04. (nevelésmentes nap)* 

Szakmai -, nevelésmentes napok Időpont 

Szakmai nap  2021. március 08.(nevelésmentes nap)* 

Szakmai kirándulás 2021.június 17.(nevelésmentes nap)* 

Munkanapok átcsoportosításából adódó pihenőnap a nevelési évben 

2020. december 24. csütörtök 2020. december 12-én, szombaton ledolgozandó 
 

 

*Nevelésmentes napok estében: Írásban felmérve az ügyeleti szükségleteket és a szülőket legalább 1 héttel korábban 
kiértesítve járunk el. Ügyeletet ellátó Óvoda a Bóbita és a Napsugár Óvodák. 
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Nevelőtestületi Értekezletek témái 

 

2020. augusztus 31. Nevelési évet nyitó értekezlet 

 

Új pedagógus kolléganők bemutatása, gyakornokok feladatai, a mentorok megbízásai. 

Covid-19 járvány miatti intézkedési terv tartalmának ismertetése, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma küldött minden közoktatási intézmény részére.  

Nyári élet értékelése, a három óvoda beszámolói. 

Az elmúlt nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, gyengeségek, fejlesztési területek javításának 
megkezdése, operatív feladatok leosztása (lásd: intézkedési terv mérföldkövei) Intézményi 
önértékelések aktuális feladatai, felelősök határidők meghatározása. 

Aktuális törvényi változások ismertetése a nevelőtestülettel.(Óvodára vonatkozó szabályzók 
változásai, úgy, mint július 1-től járó ágazati pótlék bevezetése a pedagógusok körében, a 326/ 2013 

(VIII.30.) Kormányrendelet 33/B§ (5),…stb… ) 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatai, a munkaközösségek megalakítása a 2020/2021-

es nevelési évre.  

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés utáni egy év elteltével az intézkedések megvalósulásának 

értékelése, összegzése, a célok megvalósulásának érdekében tett további feladataink, feladatkörök 
szétosztása, ütemezése. 

A 2020/2021-es nevelési év előkészületei, eseménysor, programtervek elkészítése, megalkotása, 
projektek és felelősök meghatározása, megbízása. 

A 2020-as nevelési évben intézményünkben nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés az OH tájékoztató/ 
értesítő informatikai felülete szerint. A 2021-es évben valószínűsíthetően kapunk pedagógus, 
illetve vezetői tanfelügyeletet. A pandémiás helyzet miatt az Oktatási Hivatal az intézményvezetők 
türelmét kérik, ígéretük szerint, november hónapban megtörténnek a kiértesítések, hogy mikor 
lesznek tanfelügyeleti látogatások a köznevelési intézményekben. 

PED II-es minősítő eljárásra készülés, annak megbeszélése. 

A 2021-es minősítésre bekerült kolleganők tájékoztatása, portfólió feltöltés, határidők 
meghatározása (Szőkéné Pataki Mária és Paprikáné Kiss Andrea óvodapedagógusok). 

Előadók: Barnáné Szabó Mikor Márta, intézményvezető helyettesek, Önértékelést Támogató 
Munkacsoport vezetője 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

2020. szeptember10. Munkatársi értekezlet 

a) Az éves munkaterv ismertetése, véleményeztetés utáni elfogadása.  
Előadó és Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

2021. február 08. Félévet záró Nevelőtestületi értekezlet 

a) A pedagógiai szakmai ellenőrzési rendszer aktuális feladatai. Belső pedagógus és vezetői 
önértékelések. 
Előadó:  
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 
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b) Az Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatainak és munkájának ismertetése, a 
klímatesztek elkészítése és eredmények ismertetése a nevelőtestülettel. Eredményeink, 
fejlesztendő területek, azokhoz intézkedési tervek elkészítése, feladattervek, felelősök 
kiosztása. 
Előadó: Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetője 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

c) Az első félév eredményeinek értékelése. Eredményességi mutatóink. Intézményi szintű 
közös rendezvények, bemutató foglalkozások, a gazdagító műhelyekben folyó közös 
tanuláson alapuló együttműködések tapasztalatainak ismertetése. 
Előadók: Munkaközösség vezetők, helyettesek 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

d.) Az egyéni fejlődési napló beválásának ismertetése, annak véleményezése, javaslatok 
megbeszélése. 
Felelős: Nagy Zoltán Károlyné és Nagy Czirok Anikó 

 

2021. június.04. Nevelési évet záró értekezlet 

a) A nevelési év értékelése. Önértékelések, ellenőrzések tapasztalatai, eredményei, 
esetleges tavaszi minősítő vizsga eredményei. Gyakornokok munkájának féléves 
értékelése. 
Előadó és Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

b) Az Önértékelést Támogató Munkacsoport beszámolója. Klímatesztek, külső használók 
elégedettségi méréseinek eredményei, értékelése óvodai szinten. 

c) A gyermekek eredményességi mutatóinak ismertetése (DIFER és szociális érettségi 
mutatók csoport, ill. óvodai szinten) 
Előadó: a megbízott munkacsoport vezetője 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

d) Munkaközösségek, szakmai teamek beszámolói az elvégzett munkáról 
Előadó: Csordás Istvánné, Nagy-Czirok Anikó, Rambaláné Kovács Tímea 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

e) A második félév vállalt feladatainak teljesítéséről egyéni beszámolók 

f) Három óvoda beszámolója az éves munkáról. A fejlesztőpedagógus beszámolója. 
Előadó: Dózsa Erika, Rambaláné Kovács Tímea, Kissné Papp Edit, Szabóné Vér Éva 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

g) Nyári élet megszervezése, szabadságok kiadása. Tervek, felújítások, nyári projektek. 
Előadó: Általános helyettesek, telephelymegbízott 

Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

Alkalmazotti értekezletek 

 

2020. szeptember 10. Vasút utcai Óvoda 

Tűz- és munkavédelmi oktatás a teljes munkatársi körre kiterjedően. 
Felelős: Balesetvédelmi felelősök. 
2021.február 08. 

Félévi értékelés: Ellenőrzések eredménye, feladatok megbeszélése. 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 
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Szülői Értekezletek és fogadóórák időpontjai 
 

Óvodai csoportok 
megnevezése 

Szülői értekezlet időpontjai Fogadóórák 
időpontjai 

Alma 2020.szeptember.22. 2021.január 26. November és 
február hó 

Körte 2020.szeptember 23. 2021.február 17. 
Október és április 

hó 

Szamóca 2020.szeptember. 08. 2021. február 11. 
Október és április 

hó 

Szilva 2020.november 04. 2021. február 09. 
November és 
április hó 

Szőlő 2020. szeptember.15. 2021.február 10. 
November és 
február hó 

 

Cs
ip

ke
 Ó

vo
da

 Pillangó 2020. szeptember 16. 2021.április 27. November és 
március hó 

Tulipán 2020. szeptember 21. 2021.január 25.  
Október és 
március hó 

Maci 2020.október 13. 2021.február 04. 
November és 
március hó 

V
a

ck
o

r 

Óv
od

a 

Napocska 2020. augusztus 27.  2021.január 28. 
November és 
március 

 

7. Pedagógiai célú nyílt napok és egyéb rendezvények tervezett időpontjai 

 

Óvodai csoportok megnevezése Nyílt napok időpontja 

 Maci - - 

Vasút Pillangó - 2021.március 22-26. 

 Tulipán - 2021.január 18-19. 

 Alma - 2021.március 18. 
 Körte - 2021. február 04. 

Felsővárosi Szamóca - 2021. március 17. 
 Szilva - - 

 Szőlő - 2021. március 11. 
Vackor Napocska - 2021. március 24. 

 

Fe
lső

vá
ro

si 
Óv

od
a 
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Egyéb óvodai rendezvények, ünnepek 

 

Óvodai csoportok Búcsúzó nap Anyák napja Évzáró 
Gyermeknap  

(családi nap) 
 Maci - 2021.április 23.* 2021.május 28. 

Vasút Pillangó - 2021. május 14. 2021.május 28. 
 Tulipán 2021. május 19-20 2021. április 29. 2021. május 28. 
 Alma 2021.május 28. 2021.május 06. 2021. június 11. 
 Körte 2021.május 28. 2021. április 29. 2021. június 11. 

Felsővárosi Szamóca 2021.május 28. 2021. május 05.du. 2021. június 11. 
 Szilva - 2021.május 07.* 2021. június 11. 

 Szőlő 

- 2021. május 05. 
de.*(16.30.és 17.15 
órakor) 

2021. június 11. 

Vackor Napocska 
2021.06.02. 2021. május 13. 2021. május utolsó 

hete 
*Ringatók: Kötetlen megünneplés az anya ölében ülve 

 

Egyéb programok: 
 Tehetséggondozó néptánc foglalkozások táncpedagógussal- „Toporgók” tehetségműhely 

 Tehetséggondozó ovi-foci és mozgásfejlesztő foglalkozások (Bozsik-program) „Mocorgók” 
tehetségműhely 

 Tehetséggondozó természetismereti foglalkozások „Tudóska” tehetségműhely 

 Külön torna az iskolában (Felsővárosi, Központi és Pirtói Iskola) 
 Gyógytestnevelés (fejlesztő foglalkozások) két intézményben szakvizsgával rendelkező 

óvodapedagógusokkal 
 Tehetségfelismerő rajzpályázat és versmondó délután 

 

8. Célok, feladatok, fejlesztések 

 
 

Rövidtávú célok 2020/2021 Megvalósulás módja 
 

Szakmai:  

A 2019/2020-as nevelési év márciusban történő 
megszakadása miatt nevelőtestületünk közös 
döntése alapján szakmai munka területén 
befejezetlennek ítéljük az előző évi fejlesztési 
célok megvalósítását, annak hatékonyságát. 
Így a 2020/2021-es nevelési év kiemelt feladatait, 
a nevelőmunka ellenőrzésének szempontsorait 
meghagyjuk a 2019/2020-as munkatervben 

meghatározottak szerint. 
 

 

 

 

 

Előzetes továbbképzésen, konferencián 
alkalmazott módszerek beépítése a napi 
gyakorlatba, a „Mozgásmegújító 
Munkaközösség” által elkészített módszertani 
segédanyag használata mozgásfoglalkozáson és a 
mindennapos mozgáspercekben is. 
„Mocorgó” tehetségműhely és a Bozsik-program 

hatékony működtetése. Gyógytestnevelés és tánc 
lehetősége óvodánkban szakkör jelleggel. 
A „Toporgó” műhely működésének és 
feltételeinek biztosítása. 
 

 



Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 14. oldal 

A mozgásmegújítás, egészségfejlesztés új 
módszereinek hatékony alkalmazása a 
csoportokban, egyénileg, differenciáltan. 
 

Veteményeskertek gondozásával, tapasztalati 

kirándulásokkal és projektekkel tudatosabb 

termelővé-fogyasztóvá és vásárlóvá nevelés 
elkezdése 3 éves kortól. 
 

 

Szülői klubok, pedagógiai- nevelési tanácsadás 
folytatása (kötetlen jelleggel). Szülői 
kötelezettségek tudatosítása. 
 

 

Pedagógus önértékelések lebonyolítása, szakmai 
megújulás a fejlesztendő területek meglátásával 
és önértékelés-önismeret fejlesztése. 
 

 

 

SNI-s gyermekek integrálása 

 

 

 

 

 

Élményszerző projektek kirándulások által a 
gyermekek ismereteinek bővítése 

 

 

Kertgondozás minden telephelyen a Gazdakör 
segítségével. 
 

 

 

 

Egészséghét projekthetekkel, önképzéssel, 
célirányos továbbképzéssel. 
 

 

A „Szülői Klub” megszervezése és lebonyolítása a 
téma kiválasztása, a beszélgető kör mediátor 
személyének kijelölése. 
 

 

 

 

 

 

Az önértékelési látogatások megszervezése, 

önfejlesztési tervek elkészítése, illetve 
megvalósítása. Megerősítő, segítő szakmai 
beszélgetések. 
 

 

Hátránykompenzálás, szakértői vélemények 
beszerzése, a felülvizsgálati időpontok 
figyelemmel kísérése, partnerek tájékoztatása, 

szakember biztosítása. 
 

Óvodán kívüli programok, kirándulások, színházi 
élményadás 

 

 

Eszközfejlesztés: 

 Vasút utcai Óvodában: Tálalókonyha 
bútorzatának cseréje, két csoportterem 
gyermekszékeinek cseréje 

  Felsővárosi Óvodában: Egy csoportterem 

laminált padlóval való burkolása, udvari 

ajtó cseréje 

 Vackor Óvodában: Ivókút az udvarra. 
Tálalókonyha bútorcseréje 

 

 

 

Költségvetésből, pályázati pénzből 
 

 

 

Pirtó Önkormányzatának költésvetéséből 

Szellemi bázis: Differenciált fejlesztés 
alkalmazása. Informatikai eszközök gyakorlati 
alkalmazása. E portfóliós felület önálló 
használata. 

Hospitálások, egymás munkájának megfigyelése, 
kooperativitás, egymás segítése, csapatban 

dolgozás. 
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Középtávú célok 2019/ 2022 Megvalósulás módja 

Szellemi bázis Pályázatfigyelés, lehetőség szerint 
pályázaton való részvétel. 
 

 

Főiskolai hallgatók, fogadása szakmai gyakorlatra, 
a nyugdíjba menő munkatársak célirányos 
pótlása, az óvodapedagógus jelöltek szakmai 
támogatása, az óvodapedagógusi pálya 
népszerűsítése. 
 

 

Tehetségpontunk akkreditációja. 
Tehetségműhelyben dolgozók képzései. 
 

A pályázatfigyelők folyamatosan figyelik a 
lehetőségeket, célirányos pályázás, team 
munkában. 
 

Városi pályaalkalmassági napon képviseljük 
óvodánkat, népszerűsítjük a pedagógusi pályát. 
Fogadjuk a nyári gyakorlatra érkezőket és segítjük 
szakmai fejődésüket. Az ambiciózus 
pedagógusjelölteket biztatjuk és támogatjuk. 
 

Tehetségfejlesztéssel, differenciált fejlesztéssel 
kapcsolatos képzéseken való részvétel. 
Március hónapban MATEHETSZ szakmai nap a 
teljes nevelőtestület számára. 

 

Eszközfejlesztés: 
 Vasút utcai Óvodában: A kiscsoport 

bútorzatának cseréje, IKT eszközpark 
fejlesztése. 

 Felsővárosi Óvodában: Egy csoport 

asztalainak és székeinek cseréje. 
Mezítlábas taposó ösvény létrehozása az 
udvaron. IKT eszközpark fejlesztése 

 Vackor Óvodában: Irodahelyiség 

bútorának cseréje, 

Mindhárom óvodában játékpark bővítése 

 

 

Költségvetésünkből 
 

 

Pályázattal, alapítványi támogatással, vagy 

költségvetésből 
 

Fenntartói pályázattal (benyújtva) 

Szakmai: Az Önértékelést Támogató Munka 

Csoport koordinálásával az önértékelési 
feladatok elvégzése. Korszerűbb, átláthatóbb és 
egységesebb egyéni fejlődési naplók 
megalkotása, a gyermekek fejlődésének mutatói 
százalékosan is értékelhetőek legyenek. 

 

Portfólió felelős, mentorok segítsége 

 

 

Szakmai munkaközösségek fejlesztése, az 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtása. 
 

 

 

Hosszú távú célok 2019/2024 Megvalósulás módja 

Eszközfejlesztés:  
 Vasút utcai Óvodában: Teljes felújítás-

Nyílászárók cseréje, külső homlokzat és 
tető felújítása energiatakarékossági és 
esztétikai okokból 

 Felsővárosi Óvodában: 

Fűtéskorszerűsítés, 
Egy csoportterem laminált padlóval 
burkolása, egy csoportterem asztalainak 

és gyermekszékeinek cseréje, autentikus 

népi gyermekruhák vásárlása a „Toporgó” 
Műhely részére 

 

Fenntartó által felújítási pályázattal 
 

Költségvetésből 
 

 

 

 

Pályázati lehetőség keresése, Jótékonysági 
rendezvényekből 
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 Vackor Óvodában: Udvari zuhanyzó, 

párakapu létesítése, tálalókonyha 
mosogatójának nagyobbra cserélése 

(HACCP szerinti) 

Edénykészlet cseréje 

 

Mindhárom óvodában játékpark bővítése 

 

Szellemi bázis: A szakmai munkaközösségek és a 
szakmai teamek önállóságának kiszélesítése 

 

 

Tudatos környezetvédelmi ismeretbővítés, 
környezet és természetbarát életvitel 
megalapozása, ZÖLD OVI legyen Pirtó (2020. 

augusztus hónapban a pályázatot beadtuk a cím 
eléréséhez) 

Intézményen belül óvodavezetői segítség 

 

 

 

Kirándulások, közvetlen tapasztalatszerzések  
regisztráció, megfeleltetés, akkreditáció 
megvalósítása után pályázási lehetőségek 
megragadása. 

Szakmai: Intézmény / pedagógus/vezetői 
értékelések, erősségek fejlesztési területek 
megjelölése, intézkedések magvalósítása, 
visszacsatolások 

Újabb segédanyag kidolgozása fejlesztő 
pedagógia és ének-zene területén (módszertani 
füzet) 

 

Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport 

koordinálásával és ütemterv szerint 
 

 

Munkaközösségekkel 

 

Külső és belső továbbképzések aktuális feladatai 
 

Jogszabályi háttér: 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 
 

Továbbképzésre kötelezett 
pedagógus 

Továbbképzési ütem Hiányzó kredit 

Paprikáné Kiss Andrea 2019-2026 80pont 

Kissné Papp Edit 2021-2028 120 pont 

Ésik Anita 2020-2027 120 pont 

Rambaláné Kovács Tímea 2020-2027 103 pont (2026-ban 

mentesül) 
Dózsa Erika 2021-2028 60 pont (2024-ben 

mentesül) 
Nagy Zoltán Károlyné 2019-2026 17 pont (2020-ban 

mentesül) 
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9. Óvodán belüli feladatmegosztás 

 

Vezetőség 

Feladata: Jó kapcsolattartás és hatékony kommunikáció. Minden hónap első keddjén vezetői 
megbeszélés. Az információáramlás biztosítása a határidős feladatok elvégzése érdekében. Célok 
meghatározása, munkaterv kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése. Írásbeli dokumentumok 
ellenőrzése. Az intézmény tárgyi eszközeinek folyamatos ellenőrzése, javításokról történő 
gondoskodás. Egyéb feladatok a munkaköri leírás alapján.  
 

Tagjai:  

 Barnáné Szabó Mikor Márta,  
 Dózsa Erika,  

 Rambaláné Kovács Tímea,  
 Kissné Papp Edit 

Ülések időpontja: minden hónap első keddje, du. 14 óra 

 

Önértékelést Támogató Munkacsoport: Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési munkacsoport 
 

A csoport feladata, hogy közreműködik 

• pedagógus önértékelések lebonyolításában, 

• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 
• az éves terv elkészítésében az ötéves program alapján, 
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában, akik a 2020/2021-es nevelési évben 

önértékeltek lesznek, 

• az értékelésbe bevont kollegák felkészítésében, feladatmegosztásában, 
• az OH informatikai támogató felületének kezelésében, 
• klímatesztek elkészítésében, megfogalmazásában, kiosztásában, majd az adatok 

feldolgozásában és kiértékelésében, 

• az intézkedési tervek elkészítésében, feladatok és határidők megalkotásában, 
• Swot-analízis évvégi elkészítésében a klímatesztek, belső ellenőrzések tapasztalatainak 

levonása után. 
 

Vezető: Rambaláné Kovács Tímea 
 

Tagok: 

 Dózsa Erika, 

 Kissné Papp Edit, 

 Nagy Zoltán Károlyné, 

 Baráth Ferenc Jánosné 

 Horti Lászlóné 

 Szőkéné Pataki Mária 
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Szakmai munkacsoportok: 

 

Ének-zene munkaközösség 

 

Feladata: 

 A pedagógusok szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat, melyeket a saját csoportjukban 
hasznosíthatnak, 

 Jeles-és ünnepek alkalmával - “kórust” alakítva - járuljanak hozzá az ünnepi hangulat 
megteremtéséhez. 

 A helyi tájegységünkre jellemző néprajzkutatók által vagy saját gyűjtéseket programunk 
elvei szerint - évszakok, jeles és ünnepnapok, ringatók- felkutassuk és beépítsük az éves 
tervbe differenciálva. 

 Az értékes népzenei és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb mozgás elemekkel, 
élményszerűen épüljön be a gyermekek mozgás anyagába. 

 Tehetséggondozás keretében néptánc oktatás szakképzett óvónő vezetésével. 
 Népi hangszerek megismertetése a gyermekekkel, hangszerkészítés természetes 

anyagokból, használati tárgyakból. 
 Partnerkapcsolatok kiépítése, szülői kompetenciák felkutatása, együttműködés néptánc 

csoporttal, népi hangszeren játszó emberek felkutatása, felkérése óvodai előadásra. 

 

Vezető: Csordás Istvánné 

 

Tagok: 

 Dózsa Erika 

 Szőkéné Pataki Mária 

 Nagy-Czirok Bettina 

 Nagy Zoltán Károlyné 

 Paprikáné Kiss Andrea 

 Rambaláné Kovács Tímea 

 Kissné Papp Edit 
 

Fejlesztő műhely munkaközösség 

 

Feladata 

 A Műhely tagjai megismerkednek a fejlesztéssel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, a 

differenciálás lehetőségeivel. 
 Részt vesznek a gyűjtőmunkában, és ötleteikkel gazdagítják a fejlesztő program 

játékgyűjteményét.  
 Fejlesztő programok kidolgozása képesség területenként. 

 A fejlesztő munka segítése. 

 Dokumentumok elkészítése, kézbe adása a nevelőtestület részére. 

 

Vezetője: Nagy Czirok Anikó 
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Tagjai: 

• Rácz Erika 

• Szabóné Vér Éva 

• Ésik Anita 

• Halász Péterné 

• Mohutné Fenyvesi Erika 

• Baráth Ferenc Jánosné 

• Varga Ferencné 

• Faddiné Horváth Krisztina 

• Horti Lászlóné 

• Szabóné Vér Éva 

 

Szakmai teamek:  
Mese-dráma Kör: Vezetője: Dózsa Erika és Varga Ferencné 

drámapedagógusok 

Kommunikációs csoport: 
Vezetője és segítői: Varga Ferencné és Ésik Anita óvodapedagógusok (weblapszerkesztők) 
 

Területek és felelősei 
 

 Név Kötött munkaidő Feladatkör megbízás Egyéni vállalás 

1. 

Ho
rt

i L
ás

zló
né

 

32+4 

Belső Önértékelést támogató 
Munkacsoport tagja 

 

 

Alapítványi kuratórium tag 

 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

 

Tavaszi dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 

 

Web lapra cikkek írása 

 

Matematikai eszközök rendben 
tartása 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

2. 

pe
da

gó
gu

s  

26+4 

 

 

 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

 

 

 

Nevelési cikkek közzététele a 
faliújságon 

Tavaszi dekoráció felelőse a 

bejáratokhoz 

WEB lapra cikkek, képek 
feltöltése 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 
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3. 

Na
gy

 C
zir

ok
 A

ni
kó

 

30+4 

Tűzvédelmi felelős 

Munkavédelmi képviselő 

 

Fejlesztő Műhely 
munkaközösség vezetője 

Gyógy testnevelői feladatok 

ellátása 

 

Őszi faliújság dekoráció 
felelőse a bejárat mellett 
 

Külön tornával kapcsolatos 
feladatok ellátása 

 

Web lapra cikkek írása 

 

Az óvoda életével  
kapcsolatos eseményekből 
feladatvállalás 

4. 

Ra
m

ba
lá

né
 K

ov
ác

s T
ím

ea
 

24+4 

Intézményvezető helyettes 

 

Belső Önértékelést Támogató 
munkacsoport vezetője 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

 

Udvari játékszerek 
biztonságának felügyelete 

 

HACCP rendszer felügyelete 

 

Szabadidős tevékenységek 
szervezése 

alkalmanként 
 

mentori tevékenység, 
gyakornok segítése, gyakornoki 

napló ellenőrzése 

 

Pályázat figyelő 

 

Születés-és névnapok nyilván 

tartása 

 

Úszásoktatással kapcsolatos 
feladatok ellátása 

 

Külön tornával kapcsolatos 
feladatok ellátása 

 

Őszi dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 

 

WEB lapra cikkek, képek 
feltöltése 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

 

Nyugdíjas dolgozók vendégül 
látásának koordinátora 

5. 

Cs
or

dá
s I

st
vá

nn
é  

30+4 

Gyógy testnevelői feladatok 

ellátása 

 

Tornaeszközök tornaszertár 
felelőse 

 

Pályázatfigyelő  

 

 

Ének-zene munkaközösség 
vezetője 

 

Tornaeszközök felügyelete 

 

Téli dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 

 

Óvodabál kapcsán tombola 
felügyelete, kapcsolattartás a 
szponzorokkal 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 
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6. 

Va
rg

a 
Fe

re
nc

né
 

32+4 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

Weblapszerkesztő 

 

Gyermekpályázat figyelő 

Könyvtár felelőse 

Gyermekvédelmi felelős a 
tagintézményben, amíg nem 
lesz új pedagógus kolléganő 

Téli dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

táncos műsorok összeállítása, 
gyakorlása 

fellépések. 

7. 

M
oh

ut
né

 F
en

yv
es

i E
rik

a  

32+4 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

Faliújság felelős 

 

Úszás koordinálása 

 

mentori tevékenység, 

gyakornok segítése, gyakornoki 

napló ellenőrzése 

Aktuális feladatok rugalmas 
vállalása 

 

Udvari mozgásfejlesztők 
biztonságának felügyelete 

 

Csapatépítő karácsony 
szervezése 

 

Bejárati folyosórész felelőse 

(búcsúzó és nyár) 

8. 

Na
gy

 Z
ol

tá
n 

Ká
ro

ly
né

 

32+4 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

 

Önértékelést Támogató 
munkacsoport tagja 

Dolgozói Szüli és névnapok 
nyilvántartása  
 

Intézmények közötti 
kapcsolattartó 

 

Zöld Híd kapcsolattartója 

(környezetvédelmi 
programfelelős) 
 

„Mocorgó” tehetségműhely 
vezető helyettes 

Újság cikkírás 

 

Születésnapok nyilvántartása  
Bejárati folyosórész felelőse 
(Őszi időszak-szeptember-

október) 

 

Udvari mozgásfejlesztők 
biztonságának felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 

rugalmas feladatvállalás 

Csapatépítő Karácsony 
szervezése  
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9. 

Ha
lá

sz
 P

ét
er

né
 

32+4 

Tűz és munkavédelmi felelős 

 

„Tudóska” tehetségműhely 
vezetője 

 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

„Gyermekeinkért” Nevelési 
Alapítványi kuratórium tag 

 

Szabadidős tevékenységek 
alkalmankénti szervezője  
Határidő felelős 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Jótékonysági rendezvény 
szervezésében aktív segítő 

 

 

Bejárati folyosórész felelőse 
((Őszi időszak-szeptember-

október) 

10. 

Rá
cz

 E
rik

a  

32+4 

Audiovizuális eszközök 
felügyelete 

 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

„Toporgó” tehetségműhely 
vezető helyettes 

 

Gyógy testnevelői feladatok 
ellátása a tagintézményben 

 

Múzeumpedagógiai összekötő 
koordinátor  
 

Adventi vásárra, húsvéti 
vásárra feladatok vállalása 

 

Csapatépítő karácsony 
szervezése  
Bejárati folyosórész felelőse 

(Tél-Farsang-január-február) 

11. 

És
ik

 A
ni

ta
 

32+4 

Pályázatfigyelő 

Faliújság felelős 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

weblapszerkesztő 

 

hangszer felelős 

Gyermekpályázatok figyelése, 
megírása 

Folyosó dekoráció 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Bejárati folyosórész díszítése 
(Tél-Adventi időszak-

november-december) 

 

 

12. 

Ba
rá

th
 F

er
en

c J
án

os
né

 

32+4 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

Belső Önértékelést Támogató 
munkacsoport tagja 

 

Léglabdák, udvari játékok 
felelőse (rosszak selejtezésre 
adása) 
Bábok karbantartásának 
felelőse 

Nevelői szoba szépítése, 
dekorálása 

 

Óvodabálban a díszítésben 
aktív segítő 

 

Közös munkadélután 
szervezője 

 

Bejárati folyosórész felelőse 
(Tavasz-március-április) 
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13. 

Ba
rn

án
é 

Sz
ab

ó 
M

iko
r 

M
ár

ta
 

8 

Óvodavezető  
 

Kapcsolattartás a partnerekkel 
Szakmai team tagja 

Pályázatok figyelése, 
pályázatírás 

 

Gyermekvédelmi feladatok  

Portfólió felelős 

 

Csapatépítő nap felelőse 

 

 

Weblap szerkesztés 
felügyelete, segítése, tanügyi 
kiírások 

14. 

N
a

g
y-

C
zi

ro
k

 B
e

tt
in

a
 

26+4 

Könyvtárfelelős 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja  

 

Úszás koordinálása 

 

Gyakornoki kötelezettségek, 
félévente min. öt hospitálás 

 

 

Újságcikk felelős 

 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Bejárati folyosórész felelőse 
(búcsúzó-nyár) 

 

15. 

Dó
zs

a 
Er

ik
a  

24+4 

Intézményvezető helyettes 

 

Önértékelést támogató 
Munkacsoport tagja 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

 

HACCP rendszer felügyelete 

 

Udvari játékok biztonságának 
felügyelete 

 

SZK koordinátor 

 

Néptánc koordinátor 

 

„Toporgók” tehetségműhely 
vezetője 

 

 

Kapcsolattartás más 
intézményekkel 
 

Nyugdíjas dolgozók vendégül 
látásának koordinálása 

 

Éves eseménynaptár felelőse, 

annak feladatainak 

koordinátora 

 

Csapatépítő nap felelőse 

 

Eseti színjátszókör szervezése, 
vezetése 

 

 

Udvari mozgásfejlesztő 
eszközök biztonságának 
felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
feladatvállalás 

 

Bejárati folyosórész felelőse 
(Tél-Farsang-január-február) 
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16. 

Sz
ab

ón
é 

Vé
r É

va
 

32+4 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

 

Óvoda-Szakszolgálat 
kapcsolattartója 

 

Pályázatfigyelő 

„Mocorgók” tehetségműhely 
vezető 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Sportprogramok aktív 
szervezője, tervezője 

 

Kirándulások segítője 
alkalmanként 
 

Úszásoktatás lebonyolításában 
segítő 

17. 

Né
m

et
h 

Dó
ra

 

40 

Beszerzések koordinátora 

 

Személyi nyilvántartások 
vezetése, étkezéssel 
kapcsolatos feladatok (kiírások, 
befizetések lebonyolítása) 
 

Ügyviteli feladatok (levelek 
elküldése, feladása, iktatás) 
 

Határidő felelős 

Pályázatokra árajánlatkérések 
megbízottja 

 

Szakmai napok segítője 

Kiértesítők, meghívók felelőse 

 

Báli támogatók keresője, 
kapcsolattartó 

 

Minősítések, tanfelügyeletek 
technikai lebonyolításának 
segítője 

 

Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

18. 

Fa
dd

in
é 

Ho
rv

át
h 

K
ri

sz
ta

  

32+4 

Gyermekvédelmi felelős 

(Vackor) 

 

Fejlesztő munkaközösség tagja 

„Tudóska” műhelyvezető 
helyettese 

 

Folyosó dekorálása (Ősz és tél) 
 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

19. 

Pa
pr

ik
án

é 
Ki

ss
 A

nd
re

a  32+4 
(KAT elnök-heti 4,8 óra 
munkaidőkedvezmény 
illeti meg igénybevétel 
előtt öt nappal jeleznie 
kell a munkáltatónak 

326/2013.Korm rend és 
MT.260§) 

 

Tornaeszközök és szertár 

felügyelete, szükség esetén 
intézkedés  
 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

KAT elnöke 

 

Alapítványi kuratórium tag 

Alkalmi dekoráció felelőse 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Csapatépítő karácsony 
szervezése 

Bejárati folyosórész felelőse 
(TAVASZ-március-április) 
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20 

Ki
ss

né
 P

ap
p 

Ed
it  

32+4 

Telephely megbízott 
(ellenőrzési feladatok ellátása) 
 

HACCP rendszer felügyelete 

 

Tűz és munkavédelmi felelős 

 

„Tudóska” tehetségműhely 
vezetője 

 

Határidők betartásának 
felelőse 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

 

Önértékelést Támogató 
Munkacsoport tagja 

Folyóirat felelős 

 

Pályázatfigyelő 

 

weblapra cikkek írása, képi 
anyag küldése  
 

Folyosó dekoráció felelőse 
(tavaszi-nyári) 
 

 

Szüli és névnapok 
nyilvántartása 

 

Óvodai programok aktív 
vezetője, felelőse 

 

21. 

Sz
ők

én
é 

Pa
ta

ki
 M

ár
ia

  

32+4 

Gyermekvédelmi felelős 

(Felső) 
 

Önértékelést Támogató 
Munkacsoport tagja 

 

Ének-zene munkaközösség 
tagja 

Pályázatfigyelő, pályázatíró 

 

Weblapra cikkek írása, képi 
anyag küldése 

 

Bejárati folyosórész felelőse 

(NYÁR) 

22. 

K
ra

m
m

e
r 

Ot
tó

né
 

40 

HACCP dokumentumok 

vezetése 

 

Készletnyilvántartás vezetése 

Padlásfeljáró rendben tartása 

 

Úszásoktatás folyamán 
közreműködés Óvodai 
programokban segítségnyújtás 

23. 

G
ye

n
iz

se
 G

a
b

ri
e

ll
a

 

40 

Gyógyszeres láda felügyelete 
(fogyás-pótlás) 
 

Kültéri dézsás, ládás növények 
ápolása 

 

Kültéri szín rendben tartása 

Permetezés koordinálása, 
kapcsolattartás 

 

Mosoda összeállítása 

 

Padlásfeljáró rendben tartása 

 

Úszásoktatás folyamán 
közreműködés 

 

Óvodai programokban aktív 
részvétel 
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24. 

Jó
já

rt
 M

ih
ál

yn
é  

40 

Törési napló naprakész 
vezetése 

 

Kültéri szín rendben tartása 

 

Padlásfeljáró rendben tartása 

 

Mosoda vezetése 

 

Úszásoktatás folyamán 
közreműködés 

 

Óvodai programokban 
segítségnyújtás  

25. 

Du
dá

sn
é 

Ho
lcz

im
m

er
 

A
n

d
re

a
 

40 

Tornaeszközök tisztántartása, 
karbantartása 

 

Kültéri dézsás és ládás 
növények ápolása 

 

Udvari szín tisztántartása, 
mosószeres feltisztítása 
alkalmanként 

Mézes sütésben segítség 

 

Külön foglalkozásra, 

tehetségműhelyekre a 

gyermekek összegyűjtése 

 

Ovibálban aktív segítő 

 

26. 

Sz
ab

ó 
Ist

vá
nn

é  

40 

Adventi vásárra mézes sütés 
koordinálása 

 

Úszásoktatás lebonyolításában  
Segítségnyújtás 

 

Törési napló naprakész 
vezetése 

Óvoda bejáratának, 

növényeinek (virágtartóban) 
ápolása 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Ovibálban aktív segítő 

 

Kávéfelelős (vásárlás, pótlás) 
Tehetségműhelyekre a 
gyermekek összegyűjtése 

 

 

27. 

M
o

rv
a

i 
A

n
it

a
 

20 

Iroda és fejlesztő szoba 
tisztaságának felelőse 

 

A kültéri műanyag játékok 
tisztántartása, fertőtlenítése 

 

Eseti vásárlásokb 

an segítség 

Óvoda életében rugalmas 
felelősségvállalás 

 

Úszásoktatásnál és külön 
tornában kísérő és segítő 

 

28. 

S
za

la
i 

K
ri

sz
ti

n
a

 

40 

Nyugdíjas dolgozók vendégül 
látásában segítségnyújtás 

 

Úszásoktatás lebonyolításában 
segítségnyújtás 

 

Nagy selejtezésben segítség 

Mézes csomagolásban segítség 

 

Külön foglalkozásokra 

műhelyekre, a gyermekek 

összegyűjtése 

 

Adventi vásárra mézes sütés 
koordinálása 

Ovibálban aktív segítő 
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29. 

Ác
s Z

ol
tá

nn
é  

40 
(KAT tag-heti 3,2 óra 

munkaidőkedvezmény 
illeti meg igénybevétel 

előtt öt nappal jeleznie 
kell a munkáltatónak 

326/2013.Korm rend és 
Mt.260§) 

 

HACCP dokumentumok 

vezetése 

KAT-tag 

 

Tisztítószerek rendelése, 
fogyásdokumentálás 

 

Tisztítószer szekrény rendjének 
felelőse  

Adventi vásárra mézes sütés 
koordinálása 

 

Mosdóhelyiségek 
vizesblokkjainak felügyelete, 
törésjelentés 

 

Ovibálban aktív segítő 

30. 

Ro
gá

cs
né

 
Sz

éc
sé

ny
i 

M
ón

ika

20 

Nevelői szoba, iroda rendje és 
tisztaság felelőse 

Nyugdíjasok vendégül 
látásában segítség 

Eseti vásárlásokban segítség 

Gyógyszeres láda felügyelete, 

hiánypótlás jelzése 

 

31. 

Kö
ve

s I
ld

ikó
 

40 

Bejárat tisztántartása, bejárat 
növényeinek gondozása 
ültetése 

 

Külön foglalkozásokra 
gyermekek összegyűjtése 

Tisztítószeres szekrény 
rendbetétele, tisztántartása 

 

Óvodabálban aktív segítő 

 

 

 

 

32. 

Rá
cz

 Is
tv

án
né

 

40 

Törésnapló vezetése 

 

HACCP dokumentum vezetése  
 

Tisztítószer rendelés, 
fogyásdokumentálás 

Óvoda bejáratának 
tisztántartása 

 

Alkalmi varrás és hímzés 

Szertár rend fellelőse 

 

Óvodai programokban aktív 
segítség 

 

kirándulások kísérője, segítője 

33. 

Bá
lin

tn
é 

S
za

lm
a

 

N
ik

o
le

tt
 

40 

Gyógyszeres láda felügyelete 

(hiány jelentése, pótlások) 
Irodai rend és tisztaság felelőse 

Alkalmi varrás és hímzés  
Tisztítószeres szekrény 
felügyelete 

Óvodai programokban aktív 
segítség 

kirándulások kísérője, segítője 
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34. 

K
ir

i 
E

ri
ka

 
40 

(KAT tag-heti 4 óra 
munkaidőkedvezmény 
illeti meg igénybevétel 
előtt öt nappal jeleznie 
kell a munkáltatónak 

326/2013.Korm rend és 
Mt.260§) 

Ebédrendelés, ebédes 
folyamatos vezetése, 
Fényképezéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása 

fényképpénz összeszedése 

KAT tagja 

NOVUM könyvterjesztőkkel 
kapcsolattartó 

Kiszebáb ceremónia felelőse 

Úszás lebonyolításában 
segítségnyújtás 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 

 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 

 

Külön tornával, úszással 
kapcsolatos feladatokban aktív 
segítő 

35. 

Al
m

ás
i I

st
vá

nn
é  

40 

Ebédrendelés, ebédes 
folyamatos vezetése 

 

Fényképezéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása 

 

 

Úszásoktatással kapcsolatos 
feladatokban segítségnyújtás 

 

Könyv és újságrendelés 
koordinálása 

 

Külön tornával kapcsolatos 

feladatokban aktív segítő 

36. 

Sz
ilá

di
 A

ni
kó

 

40 

Textíliák karbantartása, eseti 
varrások a vezetők megbízása 
szerint 

 

Kiszebáb ceremónia felelőse 
Pirtón 

 

Alkalmi vásárlások felelőse 

 

Segítő a tisztítószer 
megrendelésében 

Alkalmi sétákban 
úszásoktatással kapcsolatos 
feladatokban segítségnyújtás 

 

Kirándulások segítője 
alkalmanként 
 

Kreatív ötletek és ajándékok 
készítése, jótékonysági 
ünnepeinkre 

 

Beszerzésekben segítség 

37. 

M
óg

a 
Bé

la
 

40 

Személyes megbízások ellátása 
az óvodák között, ha 

szükséges, hiányzó anyagok, 
szerelvények megvásárlása, 
például festék, 
csavar,virágföld…) 
 

Kamra és környékének 
rendben tartása 

 

 

Zászlófelelős (kihelyezés a 
vezető utasítása szerint, 

elhasználódás jelentése) 

 

Mosodaszállítási feladatok 

Fák, növények állapotának 
figyelése, jelentése 

 

Az udvari játékok  
biztonságosságának 
folyamatos figyelése, 
meghibásodás esetén 
jelentése 

 

Óvodai programokban aktív 
segítségnyújtás 
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38. 

Fa
rk

as
 Jó

zs
ef

 

40 

Személyes megbízások ellátása 
az óvodák között, ha kell 

hiányzó anyagok megvásárlása 
(benzin, szereléshez, 
karbantartáshoz eszközök, 
szerelvények, virágföld.., 
egyéb) 
 

Kisebb karbantartási, felújítási 
munkák végzése 

 

Eseti vásárlások, beszerzési 
feladatok lebonyolítása 

 

Mosodaszállítási feladatok 

 

Zászlófelelős (kihelyezés a 
vezető utasítása szerint, 
elhasználódás jelentése) 

Óvodai programokban aktív 
segítségnyújtás  
 

Fák, növények állapotának 
figyelése, jelentése 

 

Az udvari játékok  
biztonságosságának 
folyamatos figyelése, 
meghibásodás esetén 
jelentése 

 

Épület állagának megóvása, 
romlásakor azonnali jelzés a 
vezető felé 

 

10. Eseménytervek óvodánként 

 

 

VASÚT UTCAI ÓVODA 

H
ón

ap
 Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2
0

2
0

. 
sz

e
p

te
m

b
e

r 

Nevelőtestületi Értekezlet 
 

Tűz és munkavédelmi oktatás 

 

 

 

Szülői értekezlet  

augusztus 31. 16.00 

 

Szeptember 10. 17 óra  

 

 

 

szeptember.16. 

szeptember 21. 

Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

Nagy Czirok Anikó  
Barnáné Szabó M. Márta 

minden dolgozó 

 

Pillangó csoport óvónői 
Tulipán csoport óvónői 
 

Ok
tó

be
r 

Állatok Világnapja (csoportszintű 
projekthét) 
 

Szülői értekezletek 

 

„Mesélő fák, suttogó levelek” projekthét 

(intézményi szintű) 
 

 

 

 Október első hete 

 

 

október 13.  

 

október 19-30-ig 

 

 

Minden csoport 

 

 

Maci Csoport óvónői 
 

Pillangó csoport óvónői 
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N
o

ve
m

b
e

r 
Papírgyűjtés szervezése 

 

 

Anyanyelvi bemutató foglalkozás a 
Tulipán csoportban 

 

 

Kézműves délután 

 

Márton napi projekthetek (csoportszintű) 

 

Jótékonysági kirakodó vásár 

 

 

 

november 05-06-07 

 

 

november 10. 

 

 

november 23. 

 

november 9-13 

 

november utolsó hete 

Rambaláné Kovács Tímea, 

óvónők 

 

Rambaláné Kovács Tímea 

 

 

Tulipán csoport óvónői 
 

Minden csoport óvónője 

 

Minden csoport óvónője 

 

 

 

 

D
e

ce
m

b
e

r 

Nyugdíjasok adventi vendéglátása 

(Bábelőadás) 
 

Mikulás 

 

 

Adventi készülődés ráhangolódás az 

ünnepre 

 

Csoportok karácsonya-kézműves délután 

 

 

 

 

december 3. 

 

 

december 04. 

 

 

december 1-től zárásig 

 

 

december 9. 

 

december 14. 

 

december 15. 

 

 

 

Óvónők, dajkanénik, minden 
dolgozó 

 

Maci csoport 

 

 

 

 

 

Pillangó csoport 
 

Tulipán csoport 
 

Maci csoport 

 

2
0

2
1

. 
Ja

nu
ár

 

Madáretetés 

 

 

Nyílt délelőtt 
 

 

Szülői értekezlet 
 

folyamatosan 

 

 

Január 18-19. 

 

 

Január 25. 
 

 

Minden csoport 

 

 

Tulipán csoport 
 

 

Tulipán csoport 
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Fe
br

uá
r 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 
 

 

Szülő értekezlet 
 

 

Óvodai farsang 

 

 

Kiszeégetés, téltemetés 

 

Tavaszváró versmondó délután 

február 08. 

 

 

február 04. 

 

 

február 12 

 

 

február 22-26 

 

február 22-23 

 

 

Óvodavezető, helyettesek, 

óvónő 

 

Maci csoport 

 

 

minden csoport 

 

 

Pillangó csoport 
 

Minden csoport 

 

 

M
ár

ciu
s 

Szakmai nap 

Nyílt délelőtt 
 

Március 15. megünneplése 

 

 

„Kalózok” 

Víz Világnapját megelőző projekthét 
(óvodaszintű projekthét) 
 

március 08. 
március 09-10. 

 

március 12. 

 

 

 

március 22-26 

 

 

 

Intézményvezető 

Pillangó csoport 
 

Minden csoport óvónői 
 

 

 

Tulipán csoport 

 

Áp
ril

is 

Hivogató Ovileső 

 

Húsvéti előkészületek, hagyományok 

 

Virágültetés Föld Napja 

 

FÖLD NAP-i projekthét csoportszinten 

 

Anyák napi ringató –kézműves játszónap 
Anyával 
 

Szülői értekezlet 
 

 

Anyák napja - Évzáró 

március 29-április 01 

 

március 29-április 1. 
 

április 22. 

 

április 19-23 

 

április 23 

 

 

április 27. 
 

 

április 29. 
 

 

Tulipán csoport 

 

minden csoport 

 

Maci csoport 

 

minden csoport 

 

Maci csoport 

 

 

Pillangó csoport 
 

 

Tulipán csoport 
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M
áj

us
 

Anyák napja, évzáró ünnepség 

 

 

Búcsúzó nap 

 

 

Családi Nap (Gyermeknap) 

 

 

május 14. 

 

 

május 19-20 

 

 

május 28. 
 

Pillangó csoport 

 

 

minden csoport 

óvoda minden dolgozója 

 

óvoda minden dolgozója 

Jú
ni

us
 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

Pedagógus Nap 

 

Szakmai kirándulás 

június.04. 

június 06. 
 

június 17. 

Intézményvezető 

 

minden pedagógus 

Intézményvezető 

 

A tanév során igény szerint, illetve külső tényezők változása esetén előirányzott programoktól a 
nevelőtestületi -, vagy vezetői döntés alapján el lehet térni. 
 

 

 

FELSŐVÁROSI ÓVODA 

H
ón

ap
 Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2
0

2
0

 S
ze

p
te

m
b

e
r 

Gyermekek életének jeles napja 

 

Tanévnyitó értekezlet 
 

Szülői értekezletek 

 

 

 

 

 

Tűz és munkavédelmi Oktatás 

 

 

 

Gyümölcskert látogatások 

 

 

jeles napon 

 

augusztus 31. 

 

szeptember08. 

szeptember 15. 

szeptember 22. 

szeptember 23 

 

 

szeptember 10. 

 

 

 

szeptember utolsó 
hete 

 

Adott csoport óvónői 
 

óvodavezető, helyettesek 

 

Szamóca csoport 

Szőlő csoport óvónői 
Alma csoport óvónői 
Körte csoport óvónői 
 

 

Barnáné Szabó Mikor Márta 

minden dolgozó 

 

 

minden csoport egyénileg 
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Ok
tó

be
r 

Gyermekek életének jeles napja 

 

Állatok világnapja 

Kisállat simogató az iskolában 

 

 

Papírgyűjtés szervezés, tudatos 

vásárlóvá, fogyasztóvá neveléssel 
 

 

Őszi kirándulások, szüret és piacolás 

 

 

Rajzpályázat publikálása 

„Adventi várakozás”-témában 

 

Féléves fogadó órák 

 

Jeles napon 

 

október 05. 

 

 

 

október 1-2 hete 

 

 

 

október hónap 

 

 

október 27. 
 

 

október 3. hete 

 

 

Adott csoport óvónői 
Nagycsoportok 

Minden csoport óvónői, 
dajkanénik 

 

 

Dózsa Erika, minden csoport 
óvónői 
 

 

Csoportok programterve 

szerint 

 

Szamóca csoport 
 

 

Szamóca és Körte csoport 
óvónői 
 

N
o

ve
m

b
e

r 

Gyermekek életének jeles napjai 
 

Féléves fogadó órák 

 

 

Szülői értekezlet 
 

 

Anyanyelvi bemutató foglalkozás a 
Tulipán csoportban 

 

 

Rajzpályázat kiértesítések 

 

Rajzpályázat (Téma: Adventi 
várakozás) díjkiosztó ünnepe 

 

 

Adventi készülődés 

(gyertyagyújtás) 
 

Jeles napon 

 

november hónap 
folyamán 

 

november 04. 

 

 

november 10. 

 

 

 

november 15. 

 

november 27. 

 

 

 

November 30-tól 
 

Adott csoport óvónői 
minden csoport óvónője 

Alma, Szőlő és Szilva 
csoportos óvónők 

 

Szilva csoport 

 

 

Rambaláné Kovács Tímea 

 

 

 

Alma csoport 

 

Szőlő csoport 
 

 

 

Csoportos óvónők, 
dajkanénik, karbantartó 
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D
e

ce
m

b
e

r 
Gyermekek életének jeles napjai 
 

Mikulásvárás  
 

„Luca napi 
hagyományhét”intézményi szintű 
projekthét 
 

Adventi készülődés, gyertyagyújtás 

 

 

„Madarak Karácsonya” (adventi 

projekthét) 
 

Nyugdíjas dolgozóink vendégül látása 

 

Ünnepi karácsonyi vacsora 

 

Jeles napon 

 

december 04. 

 

december 07-11. 

 

 

 

december 7. 14. és 
21. 

 

December 17. 

 

 

december 11. 

 

december 21. 

 

Adott csoport óvónői 
 

minden csoport óvónői 
 

Körte csoport óvónői 
 

 

 

minden csoport 

 

 

Körte csoport 

 

 

Körte Csoport 

 

Dózsa Erika és Kiri Erika 

2
0

2
1

. 
Ja

nu
ár

 

Gyermekek életének jeles napjai 
 

Folyamatos madárgondozás, 
madáretetés 

 

Újévi köszöntők, Vízkereszt, Három 
királyjárás 

 

„Egészség projekthét” intézményi 
szintű 

Szülői értekezlet 
 

Jeles napon 

 

egész hónapban 

 

 

Január 4-8-ig 

 

 

január 25-29 

 

január 26. 

 

Adott csoport óvónői 
 

minden csoport 

 

 

minden csoport 

 

 

Szamóca csoport óvónői 
 

Alma csoport 
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Fe
br

uá
r 

Gyermekek életének jeles napjai 
 

Gyertyaszentelő 

 

Nyílt nap 

 

 

Szülői értekezletek  

 

 

 

 

 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 
 

 

 

Fogadóórák 

 

 

 

Óvodai Farsang (csoportszinten) 

 

Kiszebáb ceremónia 

Jeles napon 

 

Február 02. 

 

Február 05. 
 

 

Február 09. 
Február 10. 
február 11. 

február 17. 
 

 

február 08. 

 

 

 

Február 3. hete 

február 3. hete 

 

 

Február 12. 
 

Február 16. 

 

Adott csoport óvónői 
 

Csoportok óvónői 
 

Körte csoport 

 

 

Szilva csoport 

Szőlő csoport 

Szamóca csoport 

Körte csoport 

 

 

óvodavezető, helyettesek, 
óvónők 

 

 

Szilva csoport 

Szőlő csoport 
 

 

csoportok óvónői 
 

Szamóca csoport 
Kiri Erika, minden csoport 

M
ár

ciu
s 

Gyermekek életének jeles napjai 
 

Szakmai nap 

 

Nyílt nap 

 

 

 

 

 

Március 15. Nemzeti Ünnepünk, 
Petőfi Szoborhoz séta, 

múzeumlátogatás  

 

„Csillagok, bolygók az űrben” 
intézményi szintű projekthét 

 

 

„Húsvéti projekthét”intézményi 
szintű 

jeles napon 

 

Március 08. 
 

Március 11. 
Március 17 

Március 18. 
 

 

 

Március 15-ei hét 
 

 

 

Március 22-26-ig 

 

 

 

Március 29-április 
02. 

 

Adott csoport óvónői 
 

Intézményvezető 

 

Szőlő csoport 
Szamóca csoport 

Alma csoport 

 

 

 

Minden csoport egyénileg 

 

 

 

Szőlő csoport 

 

 

 

Alma csoport óvónői 
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Áp
ril

is 
Gyermekek életének jeles napjai 
 

Ovi-leső a leendő kiscsoportosoknak 

 

 

 

Fogadó órák 

 

 

 

Föld napja-virágültetés 

 

 

Anyák napi köszöntő 

 

Jeles napon 

 

április 12-13-14. 

 

 

 

április 1-2 hét 
április 1-2 hét 
április 3. hét 
 

április 22. 
 

 

április 29. 

 

Adott csoport óvónői 
 

Körte, Szamóca és Alma 

csoportos óvónők, minden 

dolgozó 

 

Szamóca csoport 
Körte csoport 

Szilva csoport 

 

csoportszinten minden 

csoport óvónője 

 

Körte csoport 

M
áj

us
 

Gyermekek életének jeles napjai 
 

Tavaszköszöntő Anyák napja- Ringató 

 

 

 

 

Madarak és Fák Napja 

 

Búcsúzó 

 

Jeles napon 

 

május 05. 

május 05. 

május 06 

május 07. 

 

május 10. 
 

május 28. 

 

Adott csoport óvónői 
 

Szőlő csoport óvónői 
Szőlő csoport óvónői 
Alma csoport 

Szilva csoport óvónői 
 

minden csoport óvónője 

 

Szilva csoport óvónői 
 

Jú
ni

us
 

Gyermekek életének jeles napja 

 

„Fergeteges Gyermeknap”intézményi 
szintű 

 

Záró Nevelési értekezlet 
 

 

Pedagógus Nap 

 

 

 

Szakmai Kirándulás  

Jeles napon 

 

június11.  
 

 

június 04. 

 

 

június 05. 
 

 

 

június 17. 

Adott csoport óvónői 
 

Dózsa Erika 

óvoda valamennyi dolgozója 

 

Barnáné Szabó Mikor Márta, 
helyettesek 

 

minden pedagógus 

Barnáné Szabó Mikor Márta, 
helyettesek 

 

Intézményvezető, 
helyettesek 

 

A tanév során igény szerint, illetve külső tényezők változása esetén előirányzott programoktól a 
nevelőtestületi -, vagy vezetői döntés alapján el lehet térni. 
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VACKOR ÓVODA 

 
H

ón
ap

 Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2
0

2
0

 S
ze

p
te

m
b

e
r 

Szülői értekezlet 
 

Évnyitó nevelőtestületi Értekezlet, Tűz 
és Munkavédelmi Oktatás 

 

Ismerkedés, bemutatkozás, szabályok 
kialakítása felelevenítése, beszoktatás, 
ráhangolódás az óvodai életre 

 

Kiskunhalasi piacolás 

 

 

Kerékpártúra Selymesbe 

 

Szőlőszüret a Vajda Családnál 
 

Kerékpártúra Selymesbe 

 

 

Mihály-napi vásár az óvoda udvarán 

(családi program) 

augusztus 27. 

 

augusztus 31. 

szeptember 10 

 

Szept. 1-11 

 

 

 

Szeptember 

hónapban (14-25) 

 

szeptember 18. 

 

szeptember 22. 

 

szeptember 23 

 

 

Szeptember 30. 

16.00. 

 

 

Napocska csoport óvónői 
 

óvodavezető, helyettesek, 
óvónők 

 

mindkét óvónő 

 

 

 

Napocska Csoport óvónői 
 

Napocska Csoport óvónői 
Faddiné Horváth Krisztina 

 

Kissné Papp Edit 
 

Napocska Csoport óvónői 
 

Faddiné Horváth Krisztina 

 

 

Az óvoda dolgozói 

Ok
tó

be
r 

Erdőjárás 

Termések gyűjtése, dió, gesztenye, 
mogyoró, makk… 

Dóbiás zenekar műsora 

 

„Tök jó napok” kiemelt projekt 

(családi délután) 
 

Helyi gazdálkodó és állattartó 
felkeresése, állatetetés 

 

Családi délután (sportvetélkedő tökkel 
és más őszi termésekkel) 
 

október (5-9) 

 

 

 

 

október 10-16  

 

 

október 3 hete 

 

 

október 16. 
 

Kissné Papp Edit, Faddiné 
Horváth Krisztina 

 

 

 

óvónénik dajkanénik 

 

 

óvónénik, dajkanénik 

 

 

Faddiné Horváth Krisztina 
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N
o

ve
m

b
e

r 
„Gá, gá, gá elmegyünk mi világgá”-

hagyományőrzés az óvodában 

 

Márton napi felvonulás  
 

 

Anyanyelvi bemutató foglalkozás a 
Tulipán csoportban 

 

 

Első félévi fogadóórák 

 

„Késő ősz az erdőben”, erdei állatok 

(vadetetés) kirándulás 

„Késő ősz a háztájiban”-házi állatok 
megfigyelése, kukoricamorzsolás 

 

Készülődünk a télre, búcsú az ősztől, 
adventi készülődés 

 

november 2-6. 

 

 

november 06. 

 

 

november 10. 

 

 

november11-15 

 

november 18-22 

 

 

 

 

november utolsó 
hete 

 

Faddiné Horváth Krisztina 

Kissné Papp Edit 
 

 

 

 

Rambaláné Kovács Tímea 

 

 

Mindkét óvónő 

 

Mindkét óvónő 

 

Mindkét óvónő 

 

 

mindkét óvónő 

 

D
e

ce
m

b
e

r 

„Itt a Mikulás!” (családi délután) 
 

Adventi készülődés 

(Népszokások, meghitt hangulat, 

család fontossága, érzelmek és 
hangulatok kifejezése) 

 

 

Vitalizáló hét (gyógytea, zöldség-

gyümölcs feldolgozás és kóstolás) 
 

Adventi vásár 

 

december 04. 

 

November 30-tól 
téli szünet 
kezdetéig 

 

 

 

december7-11 

 

 

december 

közepétől 
 

Faddiné Horváth Krisztina 

Kissné Papp Edit 
óvoda minden dolgozója 

 

minden dolgozó 

 

 

 

óvónők és a dolgozók 

 

 

Mindkét óvónő, mindkét 
dajka 

 

2
0

2
1

. 
Ja

nu
ár

 

Köszöntjük az új évet!( 
hagyományőrzés) 
 

„Meglessük a téli erdőt” (erdőjárás) 
 

Téli madáretetés (folyamatosan) 
 

Dóbiás Zenekar műsora 

 

 

 

Szülői értekezlet  
 

 

január 4-8. 

 

 

január közepe 

 

januártól 
 

Január 3.hete 

 

 

 

január 28. 

 

Faddiné Horváth Krisztina 

 

 

Kissné Papp Edit 
 

Faddiné Horváth Krisztina 

 

Mindkét óvónő 

 

 

 

Kissné Papp Edit és Faddiné 
Horváth Krisztina 
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Fe
br

uá
r 

Itt a farsang áll a bál” 

Családi Farsangi bál 
 

 

Félévet záró Nevelőtestületi Értekezlet 

 

Fogorvos látogatás 

Erdőjárás 

 

Csipke Múzeum látogatása (kézimunka 
héten) 

február 12. 

 

 

 

február 08. 

 

február közepe 

 

 

február 15-19 

Napocska csoport óvónői, 
dajkái 
 

 

Intézményvezető 

 

mindkét óvónő 

 

 

mindkét óvónő 

 

M
ár

ciu
s 

Szülők nevelők bálj 
Szakmai nap 

 

Március 15. Nemzeti Ünnep 

Kiemelt projekt 

Nemzeti identitás erősítése, 
zászlótűzés a Kossuth szobornál 
 

Nyílt nap a Napocska csoportban 

 

 

„Víz világnapja” kiemelt projekt 

élményszerző kirándulás a Vadkerti 
tóra 

 

 

Fogadóórák megszervezése 

Húsvéti készülődés 

 

március 06. 

március 08. 

 

március 12. 
 

 

 

 

március 24. 
 

 

március 16-19. 

 

 

 

 

március utolsó 
hete 

 

mindkét óvónő 

Intézményvezető 

SZK és mindkét óvónő és 
dajkanéni 
Kissné Papp Edit 
 

 

 

Mindkét óvónő 

 

 

mindkét óvónő 

 

 

 

 

Mindkét óvónő 

 

Áp
ril

is 

 

Húsvét, húsvéti szokások és 
hagyományok 

 

„Utazunk levegőben és vízen” 

terepasztal készítése közösen 

Velünk forog a FÖLD! ( Zöld ünnep) 
 

Buckajárás 

 

Szelektív hulladék gyűjtőhely 
felkeresése 

 

Madarak és Fák hete (erdőjárás) 

 

április első hete 

 

 

április 06-09. 

 

április 19-23 

 

április 20. 
 

április utolsó hete 

 

 

április utolsó hete 

 

 

Mindkét óvónő, dajkák 

 

 

dajkanénik, óvónők 

 

mindkét óvónő 

 

Faddiné Horváth Krisztina 

 

Kissné Papp Edit 
 

 

Faddiné Horváth Krisztina 
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M
áj

us
 

 

Anyák nap 

 

 

 

Kirándulás, erdőjárás („Madarak és 
Fák napja”) 
 

Kertészet látogatása 

 

Gyermeknap 

 

 

 

május 13.(16.30 és 
17.15) 

 

 

május harmadik 
hete 

 

május 10-14.  

 

május utolsó hete 

 

 

 

Faddiné Horváth Krisztina 

Kissné Papp Edit 
 

Mindkét óvónő 

 

Mindkét óvónő 

 

Napocska csoport óvónői, 

dajkái 
 

Jú
ni

us
 

Ballagás és Évzáró Ünnepség 

 

 

Záró Nevelőtestületi Értekezlet 
 

 

 

Tantestületi Kirándulás 

 

 

Erdőjárás 

Fagylaltozás 

 

június 02. 
 

 

június 04. 

 

 

 

június 17. 

 

 

június utolsó hete 

 

mindkét óvónő 

 

 

Intézményvezető, 
helyettesek 

Mindkét óvónő 

 

Intézményvezető, 
helyettesek 

 

Mindkét óvónő 

A tanév során igény szerint, illetve külső tényezők változása esetén előirányzott programoktól a 
nevelőtestületi -, vagy vezetői döntés alapján el lehet térni. 
 

11. Kapcsolatok 

 

Óvodáink szoros kapcsolatot tartanak az iskolákkal, főként a földrajzilag hozzájuk legközelebb 
levőkkel, de alkalmanként a többi intézmény meghívásának is eleget tesznek. Az iskolai beiratkozás 
során külön gondot fordítanak az óvodapedagógusok arra, hogy a szülők minden általános iskoláról 
széleskörű tájékoztatást kapjanak. Az iskolai nyílt napok idejét, azok plakátjait készséggel kitesszük 
a szülőknek, hogy segítsük őket az iskolák megismerésében. Regisztrált tehetségpont lettünk, így 
nem csak az általános iskolákkal, hanem a művészeti alapiskolával is szorosabb kapcsolatot 

ápolunk. A 2019/2020-as nevelési évtől a gyermeki eredmények nyomon követése céljából az alsó 
tagozatos tanító nénik számára kérdőívet küldünk, melyben tudakozódunk gyermekeink iskolai 
beválásáról, képességeikről. A visszaérkezett kérdőívek segítséget nyújtanak további fejlesztő, 
iskolaára előkészítő munkánkhoz, ha szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket. 
 

Felsővárosi Óvoda-Felsővárosi Iskola 

 Óralátogatás az új első osztályokban 

 látogatás a Felsővárosi Iskolába Állatok Világnapján 

 Szüreti forgatag programjaiba bekapcsolódás, mókás feladatok, barkácsolás az óvodásokkal 
 Könyvtárlátogatás az iskolában 

 Tehetségponti megbeszélések,  
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 Iskolások fogadása a Mikulás ünnepen 

 Meghívás óvodai nyílt napokra  

 Kérdőívek eljuttatása a tanító nénik részére 

 Rajzpályázati bírálás a Felsővárosi Iskola tanárainak segítségével 
 Ovitorna az iskolában 

 Óvodások - iskolások közös séta az iskolai évnyitóra 

 

Vasút utcai Óvoda-Központi Református Általános Iskola 

 Ovitorna az iskolában 

 Tehetségponti megbeszélések, fórumokon való közös részvétel 
 Nyíltnap, kézműves délután az iskolásokkal 
 Meghívás ünnepi műsorra az óvodába 

 Kérdőívek eljuttatása a tanító nénik részére 

 Vers és mesemondó délután az iskola tanárainak zsűrizésével 

 Egy délelőtt az iskolában a nagycsoportosokkal 
 

Vackor Óvoda - Pirtói Általános Iskola 

 Ovitorna az iskola tornatermében hetente 1 alkalommal 
 Egymás műsorainak megtekintése, ismerkedés 

 Látogatások az iskolai nyíltnapokra, évnyitóra 

 Kérdőívek eljuttatása a tanító nénik részére 

 Tanítónénik meglátogatják a leendő iskolásokat 

 Közös családi napok a Tájháznál a köznevelési intézményekkel 
 Buckajárás. 

 

Óvodánkban működik a tehetségek felismerését célzó évenkénti rajzpályázat, a vers-mesemondó 
délután, melybe minden társóvodát bevonva kapcsolatainkat kiszélesítjük, közös párbeszédek által 
szakmai eszmecseréket folytatunk. Azok az Óvodák, ahol tehetségműhelyek működnek szoros 
kapcsolatot ápolunk, tapasztalatainkat megosztjuk egymással, segítjük egymás munkáját. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében a helyi Thorma János Múzeummal és a Berki 
Galériával, illetve a Csipkeházzal szoros kapcsolatot ápolunk. 

Minden nagycsoportos gyermekünk lelkes könyvtár látogató. A korai olvasóvá nevelés fontossága 
kiemelt intézményünkben, hiszen nevelésünk alapvető keretei közé tartozik az anyanyelvi nevelés. 

A gyermekek szociális és mentális egészsége, gyermekek védelme elsődleges szempont minden 
dolgozónk számára, ezért a Gyermekjóléti Szolgálattal és Gyermekjóléti Központtal napi 

kapcsolatban vagyunk. Heti rendszerességgel gyermekvédelmi munkatárs tart fogadóórát 
intézményünkben. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 
gyermekekhez szakszolgálati segítséget nyújt számunkra a Pedagógiai Szakszolgálat. Kapcsolatunk 

szoros és folyamatos. 
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Szülői közösség 

 

 Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

S
Z

K
 t

a
g

o
k

 

Magyar Szép Vivien 

Pásztorné Bálint Ildikó 

Réz-Máté Anna Bella 

Zsoldosné Németh Szilvia 

Orbán Györgyi 
Keresztúri Judit 
Sümeghy Borbála 

Tóth Zsuzsanna 

Csorvási Dorottya 

Ancsa-Molnár Adrienn 

Domonkos Ibolya 

Bors Melinda 

Nagy-Biblia Judit 

Ferencz-Vili Marianna 

Polgár-Ónodi Szilvia 

Meggyesi Alíz 

Patyi Tímea 

Martin Imre 

Szabadiné Eke Beáta 

Pastrovics Alíz 

 

Vállalt feladataik: 
 A csoportjuk életének cselekvő segítése, támogatása 

 Betakarítási munkák szervezése, aktív közreműködés 

 Társadalmi munkák szervezése, cselekvő közreműködés 

 Részvétel az óvoda ünnepeinek hangulatteremtésében, lebonyolításában (Mikulás, Adventi 

ünnepség, Nagyok búcsúzója, Szülők Bálja…) 

 

12. Nevelési évünk kiemelt feladatai 
 

Azzal, hogy hangsúlyt adunk egyes területeknek és felfrissítjük ismereteinket, keressük az 
időszerűségnek megfelelő beilleszthetőséget a mindennapi gyakorlatba, pedagógiai eszköztárunk is 

megújul, szakmai ismereteink felfrissülnek. 
 

1.) Feladataink a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre és a minősítési eljárásokra: 
 Az országos tanfelügyeleti ellenőrzések célja, hogy a pedagógusok, vezetők jó gyakorlatát 

megerősítse, a még fejleszthető területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógus 
vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez, a köznevelési rendszer minőségének, az oktatás 
színvonalának javításához. 

 Az ellenőrzések előkészítésére meg kell határoznunk az intézmény helyzetét, állapotát az 
elvárásokhoz képest. Ezt minden nevelési év végén megtesszük. 

 Meg kell terveznünk az adott időszakra vonatkozó intézkedési tervet és le kell bonyolítanunk 
az önértékeléseket a Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport munkaterve szerint. 

 Az önértékelés során azt vizsgáljuk, hogyan tudunk megfelelni saját céljainknak, és azok 
megvalósításában hol tartunk. 

 Az intézményi elvárás rendszert és az önértékelési eredményeket, legkésőbb a látogatások 
előtt 15 nappal fel kell tölteni a felületre 

 A külső ellenőrzésekkel objektív, külső visszajelzést kaphatunk munkánkról. 
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 Éves önértékelési tervünkben meghatározzuk az érintettek körét, a közreműködő partnerek 
bevonásának módját, a feladatok ütemezést. A tanfelügyeleti szabályok 20/2012. EMMI 

rendelete szerint. és a miniszteri rendelet 145.§-a új (2a) és (2b) értelmében az intézményi 
önértékelés keretében ötévente intézményünk teljes körűen értékeli saját pedagógiai 
munkáját, valamint pedagógusaink értékekésére is ötévente kerül sor.  

 Ötéves intézményi intézkedési tervünk megvalósítása az ütemezettség szerint halad, az idei 
évi operatív célok és feladatok a BECS munkatervben olvashatók. (lásd. intézkedési terv). 
Határidő: az intézkedési terv szerint  

 

Felelős: óvodavezető és a Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

2.) A Köznevelési Törvény módosítására és az önértékelési kézikönyv szerinti 9. kompetencia 
beemelésére szakmai munkánkban kiemelt figyelmet szentelünk 

 

3.) Jeles napjaink és projektpedagógia alkalmazása 

 Célunk, hogy a jeles napok, projektek alkalmával a gyermekeket körülvevő felnőttek 
magatartása és a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a kapcsolódó együtt átélt 
közös élmények a gyermekben mély érzelmi nyomot hagynak. 

 Projektpedagógiánk lényege a gyermekek cselekvési kedvét a valós élet valós problémáinak 

megoldására ösztönözzük, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás biztosítsuk, az " 

akkor és ott" tanulás lehetőségének megteremtésével. 
 Éljék át az ünnepnapok „másságát”, a bensőséges összetartozás élményét, alapozódjon 

bennük az ünnepelni tudás képessége. Ezek az élmények hatnak a gyermekek és a családok 
szemléletmódjára és ismét bővíthetjük a családokkal való együttműködés sajátos formáit. 

 Az óvodai nevelésünkben az anyanyelvi nevelés, néphagyományőrzés folyamatosságát a 
mindennapok tevékenységei és a jeles napok tevékenységei adják. 

 A szakmai munkaközösségeink idén megújulnak.  A „Fejlesztőműhely munkaközösség” a 
gyermekek egyéni fejlesztéséhez nyújt segítséget, módszertani-szakmai segédanyagot. 
Az ének-zene területén (Ének-zene munkaközösségben) fő célunk, hogy megújítsuk szakmai 
tudásunkat a hozzánk járó gyermekek még intenzívebb személyiségfejlesztése érdekében. 
Tiszta forrásból igaz értéket átadva, hangszeres tudásunkat felelevenítve, gazdagodni 

kívánunk az új munkaközösség segítségével. 
Mindannyian tudjuk, hogy az óvodáskori zenei nevelés a gyermekek értelmi és érzelmi 
fejlődése szempontjából egyaránt elengedhetetlen, ezért kiemelt fontosságúnak tarjuk a 
játékos megvalósítási lehetőségeket. 
Mindig az ismeretek megszerzésének folyamatára és a kivitelezés módjára helyezzük a 
hangsúlyt, az elsajátításokat egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítjuk 
meg. 

 

Felelős: óvodavezető szakmai munkaközösség vezetők  
 

4.) A szülőkkel való kapcsolattartás 

 A szülőket érdekeltté kell tenni, hogy az óvodai nevelésben igazi partnerként vegyenek 
részt. 

 Évi két alkalommal minden szülőt tájékoztatnak az óvodapedagógusok fogadóóra keretében 
gyermekük fejlődéséről, egyéni kompetenciáiról, azok fejlesztési lehetőségeiről. 
Amennyiben a járványhelyzet ezt nem engedi, úgy online módon történik majd a 
fogadóórák megtartása. 
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 A befogadás anyás beszoktatással történik óvodáinkban, a gyermek mindenkori érdekeit 
szem előtt tartva. E nevelési évben az anyás beszoktatás a járványügyi előírások 
betartásával történik. Maszk használata, lehetőség szerint az udvaron tartózkodás alatt. 

 Fontos feladatunk a családlátogatás során annak feltérképezése, hogy a család és az óvoda 
nevelési elképzelései és nevelési módszerei megegyeznek-e. Meg kell keresnünk a 
lehetőséget az egységes nevelésre, melyben sokat segít a család megismerése. 

 A szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A nevelést 
érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, pszichológus 
segítségével. Amennyiben a csoportos összejöveteleket a covid-19 miatt korlátozzák, úgy 
igyekszünk egyéb módon, elektronikus formában tájékoztatni a szülőket. 

 Összevont szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket pedagógiai munkánkról, stratégiai 
terveinkbe beavatjuk őket. Rendszeresen beszámolunk a minőségfejlesztési csoport 
működéséről, a sikerekről, feladatokról. 

 Az éves programnak megfelelően előadókat hívunk meg a családok szemléletformálásának 
segítésére. ( Gyermeknap, kirándulás, családi nap a családokkal közösen, előadók 
meghívása)  

 Nyílt napokon megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak 
az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel. 

 Közös barkácsoló, kézműves délutánokon, meghitt beszélgetésekre is helyet és időt adunk.( 

lásd eseménysor-programtervünk). 
 Bálok, jótékonysági összejövetelek szervezésével a szülők szociális érzékenységére alapozva 

próbáljuk eszközkészletünket gyarapítani, óvodánkat fejleszteni. A közösen átélt 
tevékenységekkel erősítjük a család és az óvoda kapcsolatát. 

 Szülők tájékoztatásának formái: honlapunk, faliújság, személyes beszélgetések, fogadóórák, 
szülői értekezletek. 
Megjegyzés: Mindezen kapcsolattartási formákra törekszünk, figyelembe véve és betartva 
Magyarország Kormánya és Kiskunhalas város Polgármesterének utasításait a pandémiás 
helyzetre vonatkozóan. 
 

Felelős: óvodavezető, csoportok óvodapedagógusai 
 

5.) Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek hátránykompenzációjának biztosítása, a tehetséges 
gyermekek támogatása 

 Célunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk az optimális értelmi és érzelmi fejlődést, 
a kiegyensúlyozott személyiség kialakulását. 

 Kiemelt feladatunk ezért a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés, a befogadó 
környezet kialakítása és az óvodapedagógusok befogadó attitűdje. 

 Egyre nagyobb szerepet kell vállalnunk a családi nevelés támogatásában. A gyerekek eltérő 
ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségletéből fakadó egyéni hátrányok csökkentése és az 
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében a diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló módszerrel felmérjük őket, a szülőket tájékoztatva, őket bevonva történi a 
gyermekek egyéni fejlesztése. 

 A kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben elmaradt 

gyerekekkel gyógy testnevelők foglalkoznak. Speciális, megelőzés-központú, valamint 
mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzik, illetve gyógyítják a már kialakult 
elváltozásokat. 
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 A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképesség zavaros gyermekeket fejlesztése is 
feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori sajátosságuknak megfelelő 
játékos módszerekkel végezzük. 

 A mindenkori cél az iskolaérettség, illetve hogy a tartó és mozgatóapparátus megerősödjön, 
képesek legyenek alkalmazkodni gyermekeink az iskolába kerüléskor a megváltozott 
körülményekhez. A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával 
gyógyítható, ezért van igen nagy jelentősége a prevencióban ennek a tevékenységnek. 

 A tehetséges gyermekek felismerését és tehetséggondozását kordináljuk, fejlődésüket 
előmozdítjuk. A Bozsik programban részt veszünk 10-10 gyermekünkkel, bevonva őket a 
labdajátékokba. A legügyesebbeknek lehetőséget adunk a későbbi egyesületekbe való 
közvetítésükre. Néptánc foglalkozások keretében fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját, 
szorgalmazzuk a táncegyesületekhez való közvetítésüket, művészeti iskolákba irányításukat. 
Évente rajz-pályázatot hirdetünk meg, ahol a korai tehetségeket felismerjük és 
gondozásukat felvállalva tehetségműhelyeket szervezünk számukra a jövőben Minden év 
tavaszán versmondó délutánt szervezünk, ahol a tehetséggyanús gyermekek felismerése 
történik.  

Felelős: fejlesztőpedagógus, gyógy testnevelők, és a szakmai team tagok, 
óvodapedagógusok 

 

13. Tanügy igazgatási feladatok 

 

• Különös közzétételi lista elkészítése erre a nevelési évre is, és nyilvánosságra hozatala az 
intézmény honlapján.  

• A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció folyamatos vezetése, szülők 
tájékoztatásának dokumentálása. 

• Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, HHH-s szülők azonnali értesítése. 
 

14. Gyermekvédelmi feladatok 

 

• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, 
nyilvántartása az új törvényi előírásoknak megfelelően  

• A jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése 

• A szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról  
• Az étkezési kedvezményre jogosultak pontos nyilvántartása 

 

Gyermekvédelmi megbízottak: Szőkéné Pataki Mária, Varga Ferencné és Kissné Papp Edit. 

 

A megbízott pedagógusok a csoportokban tevékenykedő pedagógustársak gyermekvédelmi 
tevékenységét segítik, tervezik, koordinálják, a jelzőrendszeri megbeszéléseken, gyermekvédelmi 
konferenciákon képviselik óvodánkat, a nevelőtestületnek beszámolnak az ott elhangzottakról. 
 

A munkáltató megbízásával, dolgoznak. 
 



Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 46. oldal 

Feladatuk: az összesített adatokkal, az aktuális egyéni feladatokkal az intézmény vezetőjét segítik, 
egyes gyermekvédelmi ügyekben közvetve eljárnak. A hátrányos, veszélyeztetett, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekek ügyeit intézik, óvodáztatási támogatásokban a 
dokumentumok kezelésében segítők. 
 

Együttműködnek az óvodapedagógusokkal, óvodavezetéssel, a városi gyermekvédelemmel, 
Család-Gyermekjóléti Szolgálattal és Központtal, Családsegítő Szolgálattal. 
 

A gyermekvédelem minden óvodapedagógus feladata, melynek legfőbb jellemző jegyei: a 
prevenció, empátia, segítőkészség, támogatás, esélyegyenlőség. Szükség szerint fordulhatnak a 
gyermekvédelmi megbízottakhoz, családsegítő szakemberekhez, a Szakszolgálathoz, az óvoda 
védőnőjéhez, orvosához. Az óvodapedagógus segít, tájékoztat, családot látogat, felzárkóztatást 
segít. Folyamatosan tájékoztatja az intézményegység vezetőit. Esetenként részt vesz a városi 
gyermekvédelmi továbbképzéseken.  

 

Gyermekvédelem kiemelt feladatai: 

• A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségi 
prevenciója, nyilvántartása, a velük kapcsolatos dokumentumok kezelése. 

• Partnerkapcsolatok működtetése a gyermekvédelemben. 

 

(lásd: melléklet - Gyermekvédelmi munkaterv) 

 

15. A nevelőmunkát végzők és a nevelést oktatást közvetlenül segítők munkájának 
ellenőrzése, ütemezése, szempontok 

 

Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott 
munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése.  
 

A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja:  
 segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, 
 jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára,   
 segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket,  
 mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,   
 adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez illetve az eseti 

döntések, problémamegoldások esetében,   
 adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

 

A nevelőmunka ellenőrzésének szempontsora a 2020/2021-es nevelési évben: 
 

2020/2021-es nevelési év szempontsor pontozásának értelmezése (kompetenciák) a swoot 

analízis szerinti gyengeségeink javítása érdekében 

 

Kiemelt terület vizsgálata, célunk: Megújuló mozgás módszereinek hatékony bevezetése a 
mindennapokban, a segédanyag gyakorlati hasznának megismerése megfigyelés módszerével. 
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Módszereink: 
 óralátogatás,  
 dokumentumelemzés,  
 beszélgetés,  
 jó gyakorlat megosztása,  

 hospitálás,  
 munkaközösségi beszélgetések,  
 eszmecserék,  

 

 

Szempontsor: 

1. A nap folyamán a tevékenységeknél mennyire jellemző a differenciálás? 

2. Mozgásfoglalkozásokon, mindennapos mozgásnál megjelenik-e a módszertani megújulás? 

3. Törekszik-e a pedagógus a kooperatív játékok alkalmazására? 

4. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodik-e a feladatadás? 

5. A mozgásfoglalkozás időgazdálkodása, eszközhasználata a gyermekek egyéni képességeit 
figyelembe véve történik-e? 

6. A sokszínű, változatos örömteli játékok mennyire jellemzik a foglalkozást?(élmény-e a 

gyermek számára, nincs tétlenkedő) 
7. Az adott hét témája a mozgásfoglalkozásban is kifejeződik-e? (pld. Állatok hete-

állatmozgások…) 
8. A szabad levegőn való tartózkodás és mozgáskedv fenntartása mennyire jellemzik a 

csoportot?(elég időt töltenek-e a szabadban) 

9.  A csoportban a tehetségcsírák beválogatása időben megtörténik-e a megfelelő tehetség 
műhelyekbe? 

10. IKT használat széleskörű és biztos tudást tükröz a pedagógus részéről, amit 

rendszeresen használ, fejleszt?(mozgás-zene összekapcsolása) 
11. A pedagógus tervei koherensek az ONOAP-al és a Pedagógia Programunkban 

elvártakkal? 

12. A fejlődési naplóban a fejlesztési tervek jól értelmezhetők, kidolgozottak és 
követhetőek? 

13. A hagyományőrzés és ápolás jellemző-e a csoport életében (ünnepeken, jeles 
napokon kifejeződik-e)? 

 

Szempontsor alapján történő pontozás: 
Nem 

értelmezhető 
Nem jellemző 

Kevéssé 
jellemző 

Többnyire 
jellemző 

Jellemző 

N.é. 0 1 2. 3. 

 

Ellenőrzések időrendi ütemezése 

Hónap Óvoda/csoport 

2020. december 

Befogadás-beszoktatás tapasztalatai,  
Pedagógus módszertára kiemelt fejlesztési 
területek szempontsora szerint  

 

Dokumentumok ellenőrzése 

 

Felsővárosi Óvoda Szilva csoport 

Vasút utcai Óvoda Macicsoport 

Vackor Óvoda Napocska csoport 

2021. január 

Pedagógus módszertára pedagógiai munkája 
a fejlesztési területek szempontsora szerint 

Dokumentumok ellenőrzése 

 

Felsővárosi Óvoda Szőlő, Alma csoport 

Vasút utcai Óvoda: Pillangó csoport 
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2021. március 

Iskolába készülő gyermekek iskolaérettsége a 
beiskolázási szempontok szerint 
 

Pedagógus módszertára pedagógiai munkája 
a kiemelt fejlesztési területek szempontsora 

szerint 

 

Dokumentumok ellenőrzése 

 

 

Felsővárosi Óvoda Szamóca és Körte csoport 

Vasút utcai Óvoda Tulipán csoport 

Vackor Óvoda Napocska csoport 

 

Pedagógiai asszisztensek és 
a fejlesztőpedagógus 

ellenőrzése 

Hónap Szempontok 

Sziládi Anikó 2020. október 

Befogadásban való segítség 

Gyermekkekkel és a pedagógusokkal való 
összhang 

Adminisztrációs munkában segítség  

Kiri Erika 2020. október 

Befogadásban való segítség 

Gyermekkekkel és a pedagógusokkal való 
összhang 

Adminisztrációs munkában segítség 

Szabóné Vér Éva 2020. november 

Mikro csoportos fejlesztések 
hatékonysága, szakértői vélemények és a 
felülvizsgálati kérelmek határidőinek 
betartása 

Kapcsolata a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusokkal, Szakszolgálattal. 
Dokumentumellenőrzés, nyilvántartás 
vezetés ellenőrzése 

Almási Istvánné 2021.január 

Pedagógussal való összhang, Gyermek 

higiénés és önkiszolgáló tevékenységének 
segítése, fejlesztése 

Szabadidős programok szervezése 
önállóan 

Felelős: Óvodavezető, helyettesek 

 

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve 

 

Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 

 A saját tervezésű csoportnaplóban: 

o befogadási tervek- értékelése, 
o félévenkénti nevelési terv- félévenkénti értékelés, 
o az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok, 
o korszerűsített napló naprakész vezetése, 
o statisztikai adatok pontos vezetése. 
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 A gyermekek egyéni személyiségfejlődési naplójában: 

o gyermekek fejlődésének nyomon követése 

o minimum félévenkénti bejegyzések minden gyermeknél 
o  szülői tájékoztatás, fogadóórák dokumentálása (konzultációs lapon) 

o egyéni fejlesztési tervek 

o DIFER mérések eredményei, visszamérések eredményei 
o Saját szempontsor alapján elkészített értékelőlap bevezetése, alkalmazása 

(mérhetővé tétel) 
o családlátogatás tapasztalatai 
o a gyermek anamnézis lapja 

o előző tanévben meghatározott szempontsor szerinti fejlődést elemző bejegyzések 

o családrajzok félévente, dátummal ellátva (mutatja a fejlődést, stagnálást) 
A nevelési év végén az összesített DIFER mérések és egyéb mérési, megfigyelési eredmények 
összesített leadása a vezetőnek az év végi beszámolóval együttesen 

 

 szülői értekezletek, fogadó órák megtartása, dokumentálása 

 pedagógiai célú nyílt napok szervezése, 
 ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való 

részvétel, 
 az óvoda hagyományainak összehangolása a szülői igények figyelembevételével, 
 egyéni megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel – a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 
 

Ellenőrzési szempontok, ajánlások 

 

A Pedagógiai program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és 
törekedni kell arra, hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a 
játékosság jellemzői az óvodapedagógusi munkánkban.  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása, 
 A pedagógiai légkör megteremtésekor az otthonosság, a szeretetteljesség, a 

nyitottság, a családias, előítélet-mentesség legyen jellemző, 

 A meghittségre, a gyermekek aktuális és változó szükségleteinek felismerése, 
elfogadása és kielégítésére törekvés domináljon, 

 A gyermek-gyermek kapcsolatban igyekezzünk barátságosságot, udvariasságot, 
elfogadást, empátiát, toleranciát kialakítani, 

 A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek 
a nevelés folyamatában valóban hosszútávon értékesnek mutatkoznak, 

 Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának, 
 A fejlesztő szándék a gyermek tiszteletére és megismerésére épüljön, az önfejlődés 

feltételeinek megteremtésével, a fejlődés inspirálásával, 
 Biztosítsuk a kötetlen, szabadon választott tevékenységeket a feltételek 

megteremtésével, kínálással, invitálással, a meglévő tevékenységekbe való 
bekapcsolódással, a benne lévő tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználással, 

 A gyermekek szabadságának biztosítása a szabad játékválasztásban, tevékenységek 
választásában, részvételben, szemlélésében, a megnyilatkozásban és a kipróbálásban, 

 Az alkotás, felfedezés, az önállóság, az öntevékenység, a próbálkozás és a tévedés 
lehetősége adott –e, 
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 Nyugodt, felfedező, önálló próbálkozást inspiráló légkör biztosítása, 
 A másság, egyediség, a gyermekek sajátos igényei és természetesen a sajátos nevelési 

igények felismerése és fejlesztése, 
 A családok és az óvoda kapcsolatában a kölcsönös együttműködés kialakítására és a jó 

kapcsolat megőrzésére törekvés, 
 Az ünnepek élményszerű megszervezése, 
 A tisztességes, korrekt munkavégzés, a tevékenységek áttekinthetősége, 

elszámoltathatóság és a vezetés és a munkatársak, partnerek közötti kapcsolat, 
 Fő cél a szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés. 

 

A 2020/ 2021-es nevelési évben a dajkai munka ellenőrzése az alábbi szempontok szerint 

valósulnak meg: 
 

1) Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben, 

2) Tálalás, az étkezés segítése, 
3) Higiéniai szabályok betartása és betartatása, 

4) Kapcsolat az óvónőkkel, 
5) Kapcsolat a gyermekekkel, 

6) Munkaidő pontos betartása, 

7) Gyermekszerető magatartás, 

8) Környezetvédő magatartás, 

9) Vagyonvédelem, eszközmegóvás 

10) Váratlan helyzetre való jó reagálás 

11) Udvarias hangnem, megfelelő hangerő 

12) Másik dajkatárssal szolidáris viselkedés, rugalmasság 

 

Karbantartók, udvarosok munkájának ellenőrzése az alábbi szempontok szerint valósulnak 
meg: 
 

1) Az udvar rendje és tisztasága 

2) Az óvoda előtti terület rendje és tisztasága 

3) Kapcsolata a vezetővel  
4) Kapcsolata a telephelyvezetőkkel 
5) Munkaidő pontos betartása 

6) Fűtőberendezések megfelelő üzemeltetése 

7) Homokozók napi szintű felásása (tavasz-nyár, és-ősz elején) 
8) Szerelési, javítási munkák elvégzése 

9) Önállóság 

10) Kertrendezés, rendszeres locsolás 

11) Jelentési kötelezettség betartása üzemzavar, baleset megelőzés esetén 

12) Eszközmegóvás, vagyonvédelem 
 

Szempontsor alapján történő pontozás: 
Nem 

értelmezhető 
Nem jellemző 

Kevéssé 
jellemző 

Többnyire 
jellemző 

Jellemző 

NÉ 0 1 2 3 
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Minősítések 

A jelenlegi jogszabály szerint: 326/2013.Korm rendelet II. fejezete szerint: 

3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az osztatlan 
tanárképzésben végzett pedagógus hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik, saját 
kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A szakmai gyakorlat idejébe nem számít 
be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama. Ha a pedagógus a 
Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a 
minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel 
teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a 
kinevezés, munkaszerződés módosításában. 
 

2021.évi minősítő eljárásra 
jelentkezett 

Jelenlegi fokozat Elérni kívánt fokozat 

Szőkéné Pataki Mária Ped I. Ped II. 

Paprikáné Kiss Andrea Ped I. Ped II. 

 

2022. évi minősítő 
eljárásra jelentkezhet1  

Kötelező jelentkeznie Jelenlegi fokozat  Elérni kívánt fokozat 

Csordás Istvánné  PED I-ben eltöltött 9 
szakmai év után 

Ped I. Ped II. 

Ésik Anita  PED I-ben eltöltött 9 
szakmai év után 

Ped I. Ped II. 

Faddiné Horváth 
Krisztina 

PED I-ben eltöltött 9 
szakmai év után 

PedI. Ped II. 

2022.évi minősítő 
vizsgára kötelező 
jelentkeznie 

 

Nagy-Czirok Bettina 

 

A következő pedagógusoknak még nincs meg a PEDI. fokozatban eltöltött 9 éve: Kissné Papp 
Edit és Rácz Erika. 
 

Pedagógus önértékelések a Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport közreműködésével 
2020/2021-ben: 

 

Pedagógus önértékelések 2020/2021. tanévben 

Első félév Második félév 

Dózsa Erika Rácz Erika 

Nagy Zoltán Károlyné Baráth Ferenc Jánosné 

Barnáné Szabó Mikor Márta  

 

Vezetői önértékelés 2020/2021. tanévben 

                                                 
1 Az oktatásért felelős miniszter az OH javaslatát mérlegelve dönt a következő évre vonatkozó minősítési tervről 
és a keretszámokról (326/2013.Korm.rend.) 
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Első félév Második félév 

Barnáné Szabó Mikor Márta  

  

 

Pedagógus tanfelügyelet a 2020-as nevelési évben az OH tájékoztatása szerint nem lesz 
intézményünkben.2021-es évre vonatkozóan nem kaptam még az Oktatási Hivataltól 
értesítést. 
(BÖCS munkaterve lásd a mellékletben) 
 

 

Mellékletek: 
 

1. Szülői Közösség éves munkaterve 

2. Fejlesztő munkaközösség éves terve 

3. Ének-zene munkaközösség éves munkaterve 

4. Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport éves munkaterve 

5. Gyermekvédelmi munkaterv 

6. Tehetségműhelyek éves tematikái 
7. Munkarendek 

8. Intézkedési Terv 

9. Legitimációs záradék 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 15. 

 

 

Barnáné Szabó Mikor Márta 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkatervet kapják: 
 

1. sz. pld. irattár 

2. sz. pld. Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály 

3. sz. pld. Vasút utcai Óvoda 

4. sz. pld. Felsővárosi Óvoda 

5. sz. pld. Vackor Óvoda 



Százszorszép Óvodák, Munkaterv 2020/2021. tanév 53. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. oldal 

1. számú Melléklet 

Szülői Közösség Munkaterve 
2020/2021-es nevelési évre 

 

A Szülői Közösség vezetőit a szülők önmaguk választják önkéntesség alapján. 

A Közösség vezetői képviselik csoportjukat a különböző rendezvényeken, fórumokon. Segítik az 
óvónők munkáját, tájékoztatják szülőtársaikat, felhívásokat tesznek közzé, különböző megbízásokat 
hajtanak végre. 

Az óvoda éves munkatervében szereplő feladatokban aktívan részt vesznek, javaslataikkal, ötleteikkel 
segítik azok megvalósulását. 

A HOP módosításakor véleményt nyilvánítanak, álláspontjukat kifejtik. 

 

 Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

S
Z

K
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a
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o
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Magyar Szép Vivien 

Pásztorné Bálint Ildikó 

Réz-Máté Anna Bella 

Zsoldosné Németh Szilvia 

Orbán Györgyi 
Keresztúri Judit 
Csorvási Dorottya 

Ancsa-Molnár Adrienn 

Sümeghy Borbála 

Tóth Zsuzsanna 

Domonkos Ibolya 

Bors Melinda 

Nagy-Biblia Judit 

Ferencz-Vili Marianna 

Polgár-Ónodi Szilvia 

Meggyesi Alíz 

Patyi Tímea 

 

 

Martin Imre 

Szabadiné Eke Beáta 

Pastrovics Alíz 

 

Vállalt feladataink: 

 

Felsővárosi Óvoda 

 Részvétel szülői értekezleteken, nyíltnapokon, 
 A csoport életének segítése, 
 Társadalmi munkák szervezése, udvarrendezés növények ültetésében segítség, 

növényfelajánlások…., 
 Betakarítási munkálatokban segítség, szervezés (szüret, alma, diószedés….), 
 Cselekvő részvétel az óvoda jeles ünnepeinek és jeles napjainak lebonyolításában 

(Mikulás, Farsang, Gyermeknap, projektek), 
 Téli madáretetésben segítség, gondoskodás madáreleségről, 
 Részvétel az ünnepek hangulatteremtésében (fenyőág, termések, díszek, virágok 

behozatala, ötletadás…) 
 Tevékeny részvétel a programok szervezésében és lebonyolításában, 
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 Kirándulási lehetőségek teremtése, keresése, 
 Közös családi napon részvétel, lebonyolításban segítség, 
 Néphagyományőrzésben, barkácsolásban, munkadélutánokon aktív segítés, 
 Munkahely látogatási lehetőségek ajánlás az óvónőknek, séták alkalmával 

nevezetességek megtekintése, 
 Óvodabálban aktív támogatás és segítség, 

 Növények felajánlása Föld napjára, udvar esztétikus rendezésében részvétel, 
 Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításában, 
 Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása) 
 Tehetségműhelyek segítése, gyermekek behozatala a műhelynapokra, edzésekre. 

 

 

Vasút utcai Óvoda 

 Folyamatos kapcsolattartás az óvónénikkel, 
 A család és az óvodai nevelés összhangjának megteremtése érdekében gyakoribb 

megbeszélések kezdeményezése 

 Szülői klubokon aktívabb részvétel, 
 Rendezvények, jótékonysági partykon segítség, támogatás, szponzorok felkeresése, 
 Karácsony, Mikulás, munkadélután, családi napokon segítség, részvétel, 
 Kirándulásokon segítség buszbérlésben, szállításban, egyéb teendőkben, 
 Papírgyűjtésben aktív segítség, 
 Jótékonysági esteken aktív segítségnyújtás, 
 A csoportok anyagi bevételeinek kezelése, arról beszámoló a szülői értekezleteken, 
 Tehetségműhelyek segítése, gyermekek behozatala a műhelynapokra, edzésekre. 
 Az óvoda tárgyi eszközeinek karbantartásához segítségnyújtás (festés, alkalmi 

javítások, ha a szülő rendelkezik szakmai végzettséggel és vállalja azt., 
udvarrendezésben…) 

 Gyermeknapi kirándulások szervezésének segítése, 
 Növények felajánlása a tavaszi Föld napi virágos óvodáért, 
 Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításához. 
 Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása)…. 
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Vackor Óvoda 

 

 Tevékeny részvétel programok szervezésében, lebonyolításában, 
 Családi napok együttes szervezése, lebonyolítása, 
 Aktív segítség a szülők báljában, 
 Kirándulások szervezésének segítése, 
 Folyamatos kapcsolattartás óvónők-szülők között, 

 Társadalmi munkák szervezésében, megvalósításában részvétel, 
 Látogatási lehetőségek biztosítása a községen belül a SZK. segítségével (emberek 

munkája), 
 Önkéntes segítségnyújtások, 

 Tehetségműhelyek segítése, gyermekek behozatala a műhelynapokra, edzésekre. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 1-én 

 

 

Pásztorné Bálint Ildikó  Szabadiné Eke Beáta 

Vackor Óvoda 

 Bors Melinda 

Vasút utcai Óvoda 
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2. számú Melléklet 

 

 

  

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG  

 ÉVES TERVE  
2020-2021  

  

  

  

  

  

  

 

  

Munkaközösség vezető: Nagy-Czirok Anikó  

  

Munkaközösség tagjai:  

Baráthné Szabó Erika  
Ésik Anita  
Faddiné Horváth Krisztina  
Halász Péterné  
Horti Lászlóné  
Mohutné Fenyvesi Erika  
Rácz Erika  
Varga Ferencné  
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Fejlesztő Műhely éves terve  

2020-2021  

  

Óvodánkban kiemelt feladat a differenciált személyiségfejlesztés. Speciális feladata a 
nevelésünknek az esélyegyenlőség megteremtése, mellyel segítjük gyermekeinket az 
óvodából az iskolába történő zökkenőmentes átmenetben.  
A különböző területeken történő lemaradás oka változatos: lehet öröklött, organikus, 
szülés közben szerzett, betegségek szövődményei miatti, stb. Az ilyen problémák miatti 
lemaradás speciális fejlesztési formát igényel, hogy ezek a gyerekek is felzárkózhassanak, 
képességés részképességeik fejlettsége elérje társaikét. A BTMN-es gyermekek 

fejlesztését a  
Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai, illetve óvodánk fejlesztőpedagógusa látja el.   
  

Kihívás nekünk, óvodapedagógusok számára, hogy ezeknek a gyerekeknek fejlesztési 
tervet kell írnunk, melyet a csoportban valósítunk meg. Mivel a tanfelügyeleti 
ellenőrzésen hiányosnak érezték a szakemberek a gyermekek egyéni fejlődési naplójának 
egységességét, ezért szeretnénk a munkaközösség megalakulásával orvosolni ezt a 
hiányosságunkat. A munkaközösség tagjai a műhelymunka során megalkotják óvodánk 
fejlesztési tervének arculatát, és játékgyűjteményeket állítanak össze fejlesztési 
területenként.  
  

Fejlesztő Műhely célja:  
• A képesség-és részképesség fejlesztés elméleti hátterének áttekintése, fogalmak 

felelevenítése.  
• Az óvodai fejlesztő program megírásához szükséges egységes dokumentáció 

kidolgozása, annak megírásához az eljárások megismerése.  
  

Fejlesztő Műhely feladata:  
• A Műhely tagjai megismerkednek a fejlesztéssel kapcsolatos alapvető 

ismeretekkel, a differenciálás lehetőségeivel.   
• Részt vesznek a gyűjtőmunkában, és ötleteikkel gazdagítják a fejlesztő program 

játékgyűjteményét.  
• A fejlesztő programok kidolgozása képesség területenként.  

  

Fejlesztő Műhely foglalkozásai  
  

Helyszín:  
A foglalkozásokat a Vasút utcai Óvoda irodájában tartom keddi napokon.  
  



4. oldal 

1. Október  
Elmélet: BTMN, SNI, mozgásfejlődés-idegrendszer kapcsolata, idegrendszeri érés, korai 
felismerés, TSMT, Alapozó Terápia.  
Gyakorlat:  Játékgyűjtemény  összeállítása  mozgáskoordináció  fejlesztéséhez 
 (12 foglalkozás).  

2. November  

Elmélet: Téri tájékozódás, lateralitás és dominancia, testközépvonal, agyféltekék 
működése.  
Gyakorlat: Keresztcsatornás mozgások felelevenítése, gyakorlása.   
Játékgyűjtemény összeállítása téri tájékozódás fejlesztéséhez (12 foglalkozás).  

3. Január  
Elmélet: Testséma, testkép, testtudat. Fejlesztési terv felépítése.  
Gyakorlat: Ujjtorna felelevenítése a grafomotorika fejlődéséhez.  
Játékgyűjtemény összeállítása testséma fejlesztéséhez (12 foglalkozás).  

4. Február  
Elmélet: Beszédértés, feladatértés, szövegértés, kifejező beszéd, fonológiai tudatosság, 
auditív észlelés, differenciálás fogalma.   
Alapelvek felelevenítése a fejlesztési program megírásához.  
Gyakorlat: Játékgyűjtemény összeállítása auditív észlelés és differenciálás fejlesztéséhez  
(12 foglalkozás).  

5. 5. Március  
Elmélet: A fejlesztési terv arculatának végleges kialakítása.  
Gyakorlat: Játékgyűjtemény összeállítása auditív emlékezet fejlesztéséhez (12 
foglalkozás).  
Záró gondolatok:  
A Fejlesztő Műhely tagjainak zárt Facebook csoportot hozok létre. Ezen a felületen 
kapcsolatban leszünk egymással, az információáramlás folyamatos lesz. A foglalkozások 
előtt otthoni gyűjtőmunkát végeznek a csoporttagok, mellyel segítik a gördülékeny és 
hatékony munkát. A foglalkozások után a játékgyűjteményeket begépelem, sorba 
rendezem, valamint feltöltöm a csoportba, melyeket óvónő társaim tovább bővíthetnek és 
felhasználhatnak a napi munkához.   
 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 8.  

  

Nagy-Czirok Anikó 

munkaközösség 

vezető 
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3. számú Melléklet 

 

 

 

ÉNEK-ZENE MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség vezető: Csordás Istvánné 

 

Munkaközösség tagjai: 

Dózsa Erika 

Szőkéné Pataki Mária 

Nagy-Czirok Bettina 

Nagy Zoltán Károlyné 

Paprikáné Kiss Andrea 

Rambaláné Kovács Tímea 

Kissné Papp Edit 
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Ének-zene munkaközösség éves terve 

2020-2021 

 

 

“Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán) 

 

Az óvodai nevelőmunkánkban népi játékaink fontos szerepet töltenek be. A 
zenei anyanyelv megalapozása során kihangsúlyozódik a közös dallal együtt 
végzett mozgás, amely serkenti az agy működését, mozgásos ingereivel 
aktivitásra késztet. 3-7 éves korban mozgással hozhatók működésbe az 
érzékleteket feldolgozó agyi központok, tehát ebben a korban a leghatékonyabb 
tanulási forma a mozgás, mely nagy hatalom az értelmi épességek 
fejlesztésében. 

 

Kiemelt feladata az óvodapedagógusoknak a zenei nevelés és mozgás fejlesztés 
komplex hatásának érvényesülése az óvodai nevelés területein, népi 
gyermekdalaink, mondókáink, énekes játékaink felhasználásával. 

 

Az együttes mozgás fejleszti a fizikai állóképességet, így számtalan lehetőség 
adódik a nagymozgások fejlesztésére. A táncos játékok forgásai és egyéb 
mozgásai az egyensúlyérzéket fejlesztik, amely szoros kapcsolatban áll a 
ritmuskészség fejlődésével.  

A finommotorika fejlesztéséhez kapcsolódnak a kézfogásos, egymás 
érintésével végzett mozdulatok, a különféle eszközök használata, az utánzó 
mozgások. Az oldaliság ismerete főként a páros mozgásoknál fontos tényező.  

A szem-kéz, szem-láb koordináció az izommozgás tekintetében nagyobb 

területet fejleszt és a testséma fejlesztése is meghatározó, hiszen a saját 
testükről kialakítanak egy térképet a mozgásos tapasztalatok által. A különböző 
visszajelzések révén kialakul a gyermekben egy belső kép a testrészek 
elhelyezkedéséről és más testrészhez való viszonyáról, melynek gyakorlásához 
az ölbéli játékok különösképpen alkalmasak. 
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A népi játékok, a zene, a ritmus, a tánc és a hozzájuk tartozó mozgások 
alkalmazása az egyik legkomplexebb fejlesztőerő, mely által érzelmi világuk 
sokkal gazdagabb lesz, szókincsük, ismeretük gyarapodik, mozgásuk 
koordináltabbá, esztétikusabbá válik. 

 

Munkaközösség vezetője: Csordás Istvánné 

Munkaközösség tagjai: Előlapon 

 

Munkaközösség célja:  

• Módszertani kultúránk fejlesztése a zenei nevelés terén, 
• A továbbképzéseken szerzett új információk hasznosítása, 
• Zenei játékok felhasználása a gyakorlatban, 
• A zene szeretetére nevelés. 
 

További célunk, hogy az óvodás gyermekek megismerjék, megszeressék a 
népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek az élő zene varázsával, hangulatával a 
népi hangszerekkel és ez által ének-zenei kompetenciájuk, mozgásuk, esztétikai 
fogékonyságuk egyben egész személyiségük fejlődjön. 

Sokirányú mozgásos tevékenység biztosítása, komplexitás, az egyéni fejlesztés, 
a tehetséges gyermekek kiemelése, fejlesztése. 

Pillanatnyi alkotókedvük szerint, néhány elemi alaplépés ismeretében egyéni 
variációkat hozzanak létre, szabadon rögtönözzenek. 

A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, 
egymásra figyelés, testi és szellemi képességek fejlesztése. 

 

Munkaközösség feladata: 

• A pedagógusok szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat, melyeket a saját 
csoportjukban hasznosíthatnak, 

• Jeles-és ünnepek alkalmával - “kórust” alakítva - járuljanak hozzá az ünnepi 
hangulat megteremtéséhez. 
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• A helyi tájegységünkre jellemző néprajzkutatók által vagy saját gyűjtéseket 
programunk elvei szerint - évszakok, jeles és ünnepnapok, ringatók- 

felkutassuk és beépítsük az éves tervbe differenciálva. 
• Az értékes népzenei és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb mozgás 

elemekkel, élményszerűen épüljön be a gyermekek mozgás anyagába. 
• Tehetséggondozás keretében néptánc oktatás szakképzett óvónő vezetésével. 
• Népi hangszerek megismertetése a gyermekekkel, hangszerkészítés 

természetes anyagokból, használati tárgyakból. 
• Partnerkapcsolatok kiépítése, szülői kompetenciák felkutatása, együttműködés 

néptánc csoporttal, népi hangszeren játszó emberek felkutatása, felkérése 
óvodai előadásra. 

 

I. alkalom: 

Új népi gyermekjátékok tanulása közösen, az őszi ünnepkörhöz kapcsolódva.  

Bemelegítő játékok, melyek meghozzák a gyermekek kedvét az énekléshez. 

Magyar népdalok gyűjtése közösen, a népdalok elsajátítása, hogy év végére 
kézbe adható legyen a “Népdalgyűjtemény az óvodában” füzet. 

Közös népdaltanulás. 

 

II. alkalom: 

Téli ünnepkör dal anyaga, új téli gyermekjáték tanítása. 

Közös eljátszás, tanulás és gyakorlás. 

“Hogyan bújtathatunk dallamot”, a dallambújtatás menetének felelevenítése. 

Közös népdal tanulás. 

 

III. alkalom: 

Farsangi csúfolódók és az alakoskodás dalai, dalgyűjteménye, gyűjtőmunka. 

Zenélő tárgyak, hangszerkészítés mindennapi tárgyakból, ezek bemutatása. 

Hangszerek használata a hétköznapokban: furulya, és egyéb hangszerek. 

Közös népdaltanulás. 
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IV. alkalom: 

Anyák napja és a Pünkösdi Ünnepkör. Új dalosjáték tanulása erre az ünnepkörre. 

“Tánclépések tanítása az óvodában”, a mozgás és a dallam összekapcsolása. 

Közös népdaltanulás. 

 

V. alkalom: 

A zenehallgatás funkciója, az érzelmi feltöltődés fontossága. 

Zenehallgatási anyaggyűjtés. 

A magyar népdalok gyűjteményének lezárása, nyomtatása. 

Kiskunhalas, 2020. 08. 28. 

 

Csordás Istvánné 

munkaközösség vezető 
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4. számú Melléklet 

 

Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési 
munkaközösség 

Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

Éves tervezete 

 

 

2020-2021 tanév 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkacsoport vezetője: Rambaláné Kovács Tímea 

 

A munkacsoport tagjai: 

• Dózsa Erika 

• Nagy Zoltán Károlyné 

• Szőkéné Pataki Mária 

• Kissné Papp Edit 
• Horti Lászlóné 

• Baráth Ferenc Jánosné 
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Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat az önértékelési 
csoport irányítja. 
A munkacsoport vezetőjét és tagjait az intézményvezető bízza meg. 
 

A csoport célja: 

• A pedagógusok önértékelési folyamatának támogatása az eredményes nevelő-oktató 
munka érdekében. 

• A pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, szakmai fejlődésük segítése. 
• Mélyebb rálátás az intézményi struktúra egészére. 
• Partnerek és munkatársak véleményének megismerése és beépítése az önértékelési 

folyamatba. 

• Intézményvezető önértékelési folyamatának támogatása. 
• Őszinte, nyílt párbeszéd, folyamatos tájékoztatás és csapatmunka. 
 

A csoport feladata: 

• Éves önértékelési terv elkészítése 

• Közreműködik az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában 

• Közreműködik az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában,  
• Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületén és a valóságban is 

nyomon követi a folyamatokat  
• Közreműködik a kiemelt feladatok (szabad játék, udvari játék, szokás-szabályrendszer) 

megfigyelési szempontsorának összeállításában 

• Mentorok-gyakornokok segítése. 
 

Az önértékelés folyamata 

• Nevelőtestület tájékoztatása 

• Szabályzat elfogadása, pontosítása 

• Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 

• Szintenként az önértékelés elvégzése 

• Az összegző értékelések elkészítése 

 

Az önértékelés tervezése 

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezető, intézmény. 

Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az 
értékelési területek és szempontok megegyeznek.  

Az értékelés alapját: 
• a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez,  
• a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások,  
• a pedagógus minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 
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Az önértékelés ütemezése 

 

1. Évente a nevelőtestület egy részének értékelése az alábbi szempontok figyelembe 
vételével: 

• minősítésre jelentkezők, tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelöltek 

• gyakornokok 

• a keret feltöltése egyéb, belső szempontok szerint 

2. Minden év június 30-ig a nevelőtestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt 
vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során 

3. Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, valamint-lehetőség szerint-az 

intézményvezető 

• tevékenység látogatás, interjúk – mesterpedagógus, köznevelési szakértő, kollégák 

• dokumentum elemzés – minőségfejlesztés munkaközösségi tagok 

• kérdőíves felmérések – minőségfejlesztés munkaközösségi tagok 

 

Az értékelők legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt pedagógus 
javaslatot tehet az értékelésben részt vevőkre, amit lehetőség szerint a beosztásnál 
figyelembe veszünk. 

Az értékelést végzők a tanévzáró értekezlet időpontjáig készítik el a maguk területén az 
összegző értékelést, melyről beszámolnak a nevelőtestületnek. 

Az értékelt pedagógus elkészíti a saját önértékelését és a látogatást követő 60. napig 
kidolgozza két évre szóló önfejlesztési tervét. Ehhez segítséget kérhet az intézmény 
vezetőjétől, illetve a BECS tagjaitól. 

 

2020-2021 tanévben önértékeltek lesznek: 
 

Pedagógus neve 2020-2021 tanév 

I. félév 

2020-2021 tanév 

II. félév 

Dózsa Erika X  

Nagy Zoltán Károlyné X  

Barnáné Szabó Mikor Márta X (vezetői-pedagógus)  

Rácz Erika  X 

Baráth Ferenc Jánosné  X 

 

Minősítő eljárás Ped. II. fokozatért : Paprikáné Kiss Andrea, Szőkéné Pataki Mária 

Gyakornok:                       Nagy-Czirok Bettina     Mentora: Mohutné Fenyvesi Erika 
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Összegző értékelések 

 

A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések 
összegzését. Az összegző értékelésnél figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető 
területekre. Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% 
alatti értékelést kapnak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek 
szélsőséges értékeket kapnak (szórásuk nagy). 

Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és a 
fejleszthető területeket. 

 

A dokumentumok tárolása 

 

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a 
személyi anyag részeként elektronikusan és papír alapon is tároljuk  

• az Oktatási Hivatal támogató felületén 

• a személyi anyagban nyomtatott formában 

• digitálisan merevlemezen. 
Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és az irattárban tároljuk. Az összegző 
értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot 

• digitálisan merevlemezen 

• papír alapon az irattárban  
• kivonatát a honlapon megjelenítjük. 
 

Munkacsoporti találkozók időpontjai, feladatok meghatározása 

 

Ütemezési terv 

 

2020. szeptember 

 

 Az önértékelést támogató munkacsoport feladatainak meghatározása, valamint az 
önértékelési folyamat részfeladatainak kiosztása (partnerek tájékoztatása, kérdőíves 
felmérés, elindítása, dokumentumelemzés, interjú, foglalkozás/tevékenység 
látogatás). 

 A kialakult pandémiás helyzet miatt nem sikerült az előző nevelési évben az előre 
meghatározott feladatokat elvégezni. Ennek következtében és a SWOT analízis 
tükrében 2020-2021 nevelési évi fejlesztési feladatunk kiemelt területe a megújuló 
mozgás munkaközösség módszerajánlásainak gyakorlati beválásának ellenőrzése. 
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 Az idei nevelés évben nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy ünnepeinken, jeles 
napjainkon, napi munkánk során érvényesüljön a hagyományőrzés, 
hagyományápolás. 

 Megfigyelési szempontsor összeállítása a kiemelt fejlesztési feladatok megfigyelésére. 

 

2020. október  
 

 A 2020-2021 nevelési év I. félévében önértékelésre kerülő pedagógus önértékelési 
folyamatának elindításával kapcsolatos feladatok meghatározása. 

 Pedagógusi  és vezetői önértékelés megkezdése, kérdőívek, feladatok leosztása, 
határidők megbeszélése. 

 

2020. november  

 

 Intézkedési terv készítése a sikeres/sikertelen iskolai beválásról. 
 Külső partner, fenntartó felé elégedettségi kérdőívek készítése, eljuttatása a 

partnerek felé. 
 

 

2020. december  

 

 A kérdőívek eljuttatása a partnerek felé. 
 Két hét elteltével kérdőívek összegyűjtése. 

 

2021. január  
 

 A  partnerek felé küldött elégedettségi kérdőívek kiértékelése, tanulságok levonása, 
szükség esetén intézkedési terv/korrekciós terv készítése 

 Klímatesztek (szülői) felülvizsgálata, módszerek kidolgozása a tesztek kiértékeléséhez. 
 Klímatesztek (szülői) kiosztása. 
 A 2020-2021. nevelési év II. félévében önértékelésre kerülő pedagógusok 

önértékelési folyamatának elindításával kapcsolatos feladatok meghatározása. 
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2021. február 

 

 Szülői klímatesztek eredményének ismertetése, kiértékelése. 
 Erősségek, gyengeségek meghatározása az eredmények tükrében, javaslatok, 

ajánlások megfogalmazása. 
 Pedagógusi önértékelés megkezdése, kérdőívek, feladatok leosztása, határidők 

megbeszélése. 

 

2021. március  

 Óvodapedagógusok részére klímateszt összeállítása 

 Klímatesztek kiosztása 

 2 hét múlva a tesztek összegyűjtése 

 

2021. április  
 

 Klímatesztek kiértékelése, erősségek, gyengeségek meghatározása az eredmények 
tükrében. 

 A Belső Önértékelési csoport munkájának áttekintése, értékelése. 
 SWOT analízis készítése, gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek 

meghatározása. A következő nevelési év kiemelt feladatai. 
 Távlati célok megfogalmazása. 

 

2021. május 

 

 Ötéves önértékelési ciklus összegzése, táblázat elkészítése, tanulságok levonása. 
Szeptember hónapra az intézkedési terv kiadása. 

 Nevelőtestület részére éves munkánkról beszámoló készítése 

 Nevelőtestületi értekezleten munkatársak tájékoztatása a SWOT analízis 
eredményeiről, a tanév II. félévének munkájáról. 

 

Megjegyzés: 

Sok feladat vár ránk az idei tanévben. Arra kérem a munkacsoport tagjait segítség, 
támogassák egymást, a nevelőtestület tagjai rugalmassággal, nyitottan álljanak a tagok mellé, 
ezzel is segítve egymás munkáját. 
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Óvodapedagógusok önértékelése 2020-2021 nevelési évben 

 

 

Pedagógus 
neve 

 

Kérdőívek 

 

önértékelő, 
munkatársi, 
partneri kör 
bevonása 

online 

kérdőívekkel 

 

Interjúk 

 

pedagógussal, 
tagintézmény-és 

munkaközösség vezetővel 

 

 

Adatgyűjtő 

(jegyzőkönyvfeltöl
tő) 

 

 

Óra/foglalkozás 
látogatás 

 

 

Dokumentumelemzés 

 

éves tervek, óra-és 
foglalkozás tervek, 
naplók, füzetek 

 

 

Önfejlesztési 
terv 

feltöltési 
határidő 

 

Dózsa Erika 

értékelés 
kezdődátuma: 

2020. 

október 06. 

 

Szőkéné 
Pataki Mária 

 

Kezdete: 

2020.okt. 

06. 

Határidő: 
2020. okt. 

15. 

 

Horti Lászlóné 

 

Kezdete: okt.06. 

 

Határidő: okt. 15. 

 

 

 

Szőkéné Pataki 
Mária 

Rambaláné 
Kovács Tímea 

Barnáné szabó 
Mikor Márta 

Óralátogatás 
ideje: 

2020. október 
21. 

Rambaláné Kovács 
Tímea 

Barnáné Szabó Mikor 
Márta 

 

Kezdete: okt.06. 

 

Határidő: okt. 15. 

 

2020. 

december 20. 

Barnáné 
Szabó Mikor 

Márta 

Vezetői 
önértékelés 

kezdődátuma: 
2020. 

október 25. 
 

 

Rambaláné 
Kovács 
Tímea 

Kezdete. 

2020.okt.25. 

Határidő: 
2020.novem

ber 3. 

Kissné Papp Edit 
Kezdete: okt.25. 

 

Határidő. november 3. 

Rambaláné Kovács 
Tímea 

Dózsa Erika 

Rambaláné 
Kovács Tímea 

Óralátogatás 
ideje: 

2020. nov.9. 

Dózsa Erika 

Rambaláné Kovács 
Tímea 

Kezdete: okt.25. 

 

Határidő. november 3. 

2021. 

január 08. 
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Barnáné 
Szabó Mikor 

Márta 

Pedagógus 
értékelés 

kezdődátuma: 
2020. 

november11. 

 

 

 

Rambaláné 
Kovács 

Tímea 

Kezdete: 

2020. 

november 

11. 

Határidő: 
2020.nov.20. 

 

Nagy Zoltán Károlyné 

 

Ideje. 2020. november 11. 

 

Határidő:2020.november20. 

 

Rambaláné Kovács 
Tímea 

Dózsa Erika 

Rambaláné 
Kovács Tímea 

Óralátogatás 
ideje:2020. 

november 26. 

 

 

 

Dózsa Erika 

Rambaláné Kovács 
Tímea 

 

Ideje:2020. 

november 11. 

Határidő: 2020.nov 20 

 

 

2021. 

január 25. 

 

 

Nagy Zoltán 
Károlyné 

értékelés 
kezdő 

2020. 

november 16. 

 

 

 

 

Horti 

Lászlóné 

Kezdete: 

2020. 

november 

16. 

Határidő 

2020. 

nov.25. 

Baráth Ferenc Jánosné 

 

Ideje: 2020. nov. 16. 

Határidő: 2020. nov. 25. 

Horti Lászlóné 

Kissné Papp 
Edit 

Szőkéné Pataki 
Mária 

2020. december 

01.  

Kissné Papp Edit 
Szőkéné Pataki Mária 

Kezdete: 2020. 

nov.16. 

Határidő: 2020. nov. 
25. 

2021. január 
31. 

 

Baráth 
Ferenc 

Jánosné 

értékelés 
kezdő 

dátuma: 
2021. 

március 02. 

 

Kissné Papp 
Edit 

Kezdete: 

március 02. 

Határidő: 
márc. 11. 

 

Nagy Zoltán Károlyné 

 

Kezdete: március 02. 

 

Határidő: március 11. 

 

Kissné Papp Edit 

 

Dózsa Erika 

Rambaláné 
Kovács Tímea 

 

Óralátogatás 
ideje: 

2021. március 
17. 

 

Dózsa Erika 

Rambaláné Kovács 

Tímea 

 

Kezdete: március 02. 

 

Határidő: március 11. 

 

2021. 

május 16. 
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5. számú Melléklet 

Százszorszép Óvodák 

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
 

Gyermekvédelmi munkaterv 
2020/2021-es tanévre 

 

Gyermekvédelmi felelősök: 

- Felsővárosi Óvoda: Szőkéné Pataki Mária 

- Vasút u. Óvoda: Varga Ferencné 

- Pirtói Vackor Óvoda: Kissné Papp Edit 

 

Fogadó óra: Minden hónap első kedd 1600 – 1700 

Az óvoda látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények 
nevét, címét, elérhetőségét.  

Cél, hogy minden gyermek (fenntartótól függetlenül) kapjon a saját szükségleteinek 
megfelelően, egységes szakmai keretben megfogalmazott, egységesen magas színvonalú ellátást.  

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Egyik alapköve a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer. A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások; 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások; szakellátások; valamint hatósági intézkedések 
biztosítják. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott 
hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és 
önkormányzati feladat.  

A gyermekvédelmi munka feladatai:  

- Az óvodai élet mindennapjaiban jelentkező, a gyermekek teljes körű ellátását szolgáló 
feladatok minden óvodai dolgozó alapvető feladata.  

- Meghitt, derűs, biztonságot sugárzó légkör megteremtésével elősegíteni a 
biztonságérzet alakulását.  

- A közösségi élet személyiségformáló tényezőinek felhasználása az egyéni személyiség 
alakulásában.  

- A gyermekek napközbeni ellátása, életkorának megfelelő gondozási, nevelési feladatok 
megvalósítása.  

- A gyermekek és a szülők jogainak mindenkori tiszteletben tartása.  



4 

- Az egyéni különbségek figyelembe vételével tolerancia gyakorlása.  
- Nevelési- gondozási eljárások alkalmazása az óvodai élet minden területén.  

Az ellátórendszer tapasztalatai alapján az alapvető szülői kompetenciák hiánya az, amely sok 
esetben a gyermek elhanyagolásához, bántalmazásához, családból történő kiemeléséhez vezet. 

Az óvodapedagógusok további feladatai:  

- A gyermekek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, a fejlődés feltételeinek 
biztosítása (felzárkóztatás, tehetséggondozás).  

- Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése. 
- Folyamatos és őszinte kapcsolattartás a szülőkkel, nevelő hatások összehangolása, a 

rendszeres tájékoztatás formáinak megkeresése.  
- Szükség szerint környezettanulmány végzése. 
- A gyermekek fejlődésében adódó változások rögzítése, dokumentációs feladatok 

ellátása, nyilvántartás vezetése. 
- A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet, valamint a veszélyeztetett helyzet 

jelzése a gyermekvédelmi felelősnek. 
- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése.  
- Az integrált nevelés elősegítése, megvalósítás. 

Céljaink:  

- A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.  
- A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.  
- Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

Figyelembe vesszük: 

- Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját.  
- A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez 

tartozó gyermekek számára. 
-  A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi pedagógiai programban részletezett szerint 

végezzük. 

Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok és elvárások rendje 

Feladat / tevékenység Feladatmegosztásban felelős Határidő 

Kedvezményes étkezési térítésre 
feljogosító dokumentumok begyűjtése az 
érintett szülőktől (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény). 

óvodatitkár 

óvodapedagógusok 
szeptember 

A gyermekvédelmi szempontból 
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 
nehezen nevelhető gyermekek 

óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi felelős 
szeptember 
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feltérképezése, ezekről feljegyzés 
készítése, folyamatos nyomon követésük.  

Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral 
és beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk 
kezdeményezése a Nevelési 
Tanácsadóban. 

Konzultáció a családsegítővel ( szociális 
segítő): az egyes gyermekek helyzete, a 

segítségnyújtás lehetőségei, feladatai. 

 

 

 

 

 

szociális segítő munkatárs 

óvodapedagógusok 

 

Igény szerint részvétel 
családlátogatásokon, hospitálás a 
csoportokban, konzultáció a szülőkkel és 
óvónőkkel. 

óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi felelős 

szeptembertől 
folyamatos 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése és 
elemzése, a szükséges határozatok 
dokumentálása. 

óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi felelős 
október 

Statisztikai adatváltozások nyomon 
követése- félévi beszámoló elkészítése, 
visszacsatolás az óvónők felé. 

gyermekvédelmi felelős február 

Óvónői értekezleten beszámoló a 
gyermekvédelmi tevékenységről. gyermekvédelmi felelős június 

Aktuális feladatok  
feladatfüggő 

óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

 

Folyamatos feladat havi rendszerességgel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakemberivel való rendszeres esetmegbeszélések.  

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 1-én  

 

 

Szőkéné Pataki Mária 

gyermekvédelmi felelős 

 Kissné Papp Edit 
gyermekvédelmi felelős 

 Varga Ferencné 

gyermekvédelmi felelős 
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6. számú Melléklet 

Tudóska Műhely tematikus terve 
Természettudomány iránt érdeklődők csoportja 

2020-2021 

 

Százszorszép Óvodák  
6400 Kiskunhalas, Vasút u.2 

Tel.: 77/422-430 

e-mail: csipkeovi@freemail.hu 

 

Vackor Óvoda, Pirtó telephely 

6414 Pirtó Rákóczi u. 2.  
Tel.: 06 77/440-165 

e-mail: vackorovi@citromail.hu 

OM azonosító: 027914 
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Tehetséggondozás 
 

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 
kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több 
területén az átlagosat túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”  

Harsányi István 

 

A gyerekeknél a legritkább esetben beszélhetünk valóban tehetségről, hanem kizárólag 
„tehetségre irányuló hajlamokról”, tehetségre utaló jelekről, s tehetség gyanújáról.  
A tehetség összetevői:  
Intelligencia  

 átlag feletti képességek 

 intellektuális képességek 

 speciális képességek 

Kreativitás 

 eredetiség, a problémák iránti érzékenység 

 flexibilitás, a gondolkodás eredetisége, szokatlan megoldások képessége 

  fluencia, azaz a gondolkodás könnyedsége, amely a szavak, gondolatok közötti 
kapcsolatok gyors képzésében nyilvánul meg 

Motiváció  
 kíváncsiság 

 kitartás, szorgalom 

  teljesítménymotiváció, becsvágy 

  pozitív énkép 

A kreatív ember jellemzői:  
 változásra törekvés 

  merészség 

  impulzivitás (kevésbé képes kontrollálni magát 
  fegyelmezetlenségre való hajlam, az általuk elért cél érdekében 

 nyitottság az új elképzelések iránt 
 nonkonformizmus 

  tekintély megkérdőjelezése 

  gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre 

A tehetséggondozás célja:  
 tehetségek elkallódásának elhárítása 

 harmonikus fejlesztés – nem kiemelve egy-egy területet, hanem egészben fejlesztünk 



8 

 a tehetség önmagára találása – elfogadja, hogy ő tehetséges, pozitív énképet alakít ki. A 

tehetségirányok, képességek a korai években többnyire nem különülnek el egymástól. 
Leghamarabb a matematikai, zenei és művészetek iránti tehetség mutatkozik meg. 

Feladataink a tehetséggondozásban: 
 Minél korábban észrevesszük a gyermekben a lehetőséget, megfigyelésinket, 

tapasztalatainkat rendszerezzük 

 Tovább fejlesztjük a tehetségígéret erős oldalát 
  Segítsük a szülőt abban, hogy reálisan értékelje gyermeke teljesítményét 
 Tehetséggyanú esetén javasoljuk a szülőnek a gyermek fejlesztését a megfelelő 

tehetségműhelyeinkben, (Bozsik program-mozgás fejlesztése, Néptánc-, 

Természetismeret területein) 
 Segítjük, hogy a gyermek ne csak ismeretek halmazát gyűjtse össze, hanem ezeket 

asszimilálni, elmélyíteni is tudja 

 Felismerjük a gyermekek egyediségét, folyamatos megfigyeléssel 
 Korai felismeréssel segítjük a pozitív énkép kialakítását 
  A teljesítmény alapján mérjük a gyermek képességeit, azoknak megfelelően Százszorszép 

Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 46. oldal differenciáltan 
foglalkozunk a gyermekkel 

 Erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket is 

 A gyermeki kíváncsiság mértékét szem előtt tartva ügyelünk a terhelés mértékére, a 
haladás ütemét e szerint tervezzük 

 Olyan légkört teremtünk a gyermek körül, amely őt elfogadja, személyiségének fejlődését 
segíti 

 Alkalmazzuk az adaptív nevelés-oktatás gyakorlatát 
  Szeretettel, inkluzív megközelítéssel, megértő ráfigyeléssel és nyitottsággal nevelünk 
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Tudóska Műhely 
 Célja 

 Feladata 

 Tematikus terve 

A Százszorszép Óvodák 2017.május 9. óta regisztrált tehetségpont. 
Ennek keretében, három műhely kezdte meg 2017. októberben működést. 

 „Mocorgók” tehetségműhely - Bozsik-program és a Labdamanók 

 „Toporgók” tehetségműhely - Néptánc és népi gyermekjáték 

 „Tudóska” tehetségműhely - Természettudományi érdeklődésűek csoportja 

A pirtói Vackor Óvodában a „Tudóska” műhely működik.  A Vackor Óvoda telephely szívesen 
fogadja a Felsővárosi Óvoda és a Vasút utcai Óvoda gyermekeit.  A kiskunhalasi intézmények is 
lehetőséget biztosítanak a pirtói gyermekek részére, hogy részt vegyenek a „Toporgók” és a 
„Mocorgók” műhelyek munkájában.  
Tevékenységünk a környezeti neveléshez kapcsolódik. A szociális, életviteli és környezeti 
kompetenciák fejlesztésére irányul. Olyan komplex szemlélet megalapozás, mely rávilágít, a 
gyermekekben megerősíti azt a tényt, hogy a természetben mindenre szükség van. A 
hagyományos pedagógiai módszerek mellett előtérbe kerülnek a speciális természettudományos 
módszerek: megfigyelés, vizsgálódás, összehasonlítás. 
A programban résztvevők száma: 9 fő 

A műhelymunkáért felelős pedagógusok: Kissné Papp Edit 
A „Tudóska” műhely célja: 

 Kiemelkedő képességű gyermekek felfedezése 

 Tehetség ígéretek elkallódásának megelőzése 

 Felismerni az alul teljesítő gyermekek képességeit 
 Esélyt adni a rejlő tehetség kibontakozásának  
 Természettudományos ismeretek bővítése 

 Természethez, külső környezethez pozitív viszony kialakítása 

A célok eléréshez vezető feladatok: 
 Feltételek megteremtése 

 A tartalmak minőségének fejlesztése 

 A gyermekeket ösztönözni, motiválni, érdeklődésüket, kíváncsiságukat felkelteni és fenn 
tartani  

 Változatos, színes műhelymunka megvalósítása 

 Pályázatfigyelése 

Távoli célok, jövőkép: 
 Anyagi, erkölcsi, szakmai fenntarthatóság 

 Együttműködés a tehetségsegítésben érintett környezet minden szegmensével 
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Tevékenység tervezet 
 

A 2020-21-es óvoda évben a fő tevékenység a természetjárás, fotózás, természetjáró 
könyvkészítés. 
 

OTÓBER 

 
 időpont, téma tevékenység felelős sikerkritérium a 

tehetségfejlődésben 

1 

 

 

 

2020.10.06. 

Őszi kikerics túra 

(2020.10.07. 

természetjáró 
könyv készítés) 

Erdőjárás, őszi 
kikerics ligetek 

keresése,  őszi 
jelenségek 
megfigyelése, 
fotózása. Tölgyfa 
és a diófa 
termésének 
elültetése  
termésének 
elültetése. 

Kissné 
Papp Edit 

Természet 
megszerettetése, védett 
nővények megismerése, 
védelme, látás érzékelés 
erősödése 

Költségek: - 
Eszközök: nagyító, 
távcső 

 

2 

 

 

2020.10.20 

Erdőjárás 

(2020.10.21. 

természetjáró 
könyvkészítés) 

Erdőjárás, az 
időjárás 
változásának 
megfigyelése, az 
erdő ” hangjának 
megfigyelése. 
Fotózás 

Kissné 
Papp Edit 

Természet 
megszerettetése, 
növények megismerése, 
hallás érzékelés 
erősödése 

Költségek: - 
Eszközök: nagyító, 
távcső. 
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November 

 

 

3 

 

 

2020.11.03. 

Tanyalátogatás  
(2020.11.04 

természetjáró 
könyvkészítés) 

Tanyalátogatás, 
háziállatok 
fotózása, 
megfigyelése 
(Kapás Tanya) 

Kissné 
Papp Edit 

A házi állatok 
felismerése külső jegyek, 
hang és hasznuk alapján; 
viselkedéskultúra jó 
irányú alakulása 

IKT eszköz 
használatának gyakorlása 

 

4 

 

 

2020.11.17 

Tanyalátogatás 

(2020.11.18 

természetjáró 
könyvkészítés) 

Tanyalátogatás, 
háziállatok 

megfigyelése, 
etetése (Huszár 
tanya) 

Kissné 
Papp Edit 

Szociális érzékenység 
fejlődés; látás-tapintás 
érzékelés erősödése. IKT 
eszköz használatának 
gyakorlása 

 

December 

 

 

5 

 

 

2020.12.01. 

Erdőjárás 
(2020.12.02 

természetjáró 
könyvkészítés) 
 

 

Erdőjárás.                            
A természet 
változásának 
megfigyelése, 
fotózása 

Kissné 
Papp Edit 

Felfedezési vágy, 
kíváncsiság, 
együttműködés, 
emlékezet után 
összehasonlítás. IKT 
eszköz használatának 
gyakorlása. 
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2020.12.15. 

Erdőjárás 
(2020.12.16 

természetjáró 
könyvkészítés) 
 

Erdőjárás.                     
A téli erdő 
megfigyelése, 
fotózása 

Kissné 
Papp Edit 

A természet változásának 
megfigyelése. 
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Január 

  

 

7 

 

 

2021.01.05. 

Kísérletek 

Kísérlet a vízzel, 
hóval, jéggel. 
Fagyás olvadás, 
párolgás tevékeny 
megismerése 

Kissné 
Papp Edit 

Tapintás és hőérzet 
erősödése, manuális 
készség erősödése;  ok-

okozati összefüggések 
felfedezése,  
megtapasztalása 

Eszközök: edények, víz 

 

 

8 

 

2021.01.19. 

Csillogó hófestés 

Téli mese 
hallgatás, 
szereplőinek 
ábrázolása 

Kissné 
Papp Edit 

Nyitottság az új 
technikára, kíváncsiság, 
érdeklődés; szem-kéz 
koordinációs 
mozgásának fejlődése. 
Beszélgetés, téli 
szólabda játék 

Költségek: 500.-Ft  

Eszközök: só, liszt, víz, 
papír 
(Forrás:  Sinkó Andrea: 
Szórakoztató kísérletek 
23. o) 

Február 

 

 

9 

 

 

2021.02.02. 

Erdőjárás 
(2021.02.03. 

természetjáró 

könyvkészítés) 

Téli erdőjárás, 
madarak 

megfigyelése, 
madáretetés. 
természetfotózás 

Kissné 
Papp Edit 

 

 

Együttműködés, kíván-

csiság, természetvédelem 
iránt figyelem felkeltés. 
Ikt eszköz használatának 
gyakorlása  
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10 

 

 

2021.02.16 

Erdőjárás 

(201.02.17. 

természetjáró 
könykészítés) 

Sóstó és a 
környéken 
elhelyezkedő erdő 
bejárása, 
megfigyelése, 
fotózása. 

Kissné 
Papp Edit 

Természet 
megszerettetése, 
növények megismerése, 
hallás, látás érzékelés 
erősödése 

Költségek: - 
Eszközök: nagyító, 
távcső, ecset festék papír 

Március 
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2021.03.09. 

Kirándulás a pirtói 
Péteri dombra 

(2021.03.10. 

természetjárókönyv 
készítés) 
 

Visszhang észlelés Kissné 
Papp Edit 

Felfedezés, gyakorlás 
megfigyelés 
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2021.03.23. 

Kirándulás a pirtói 
Ősborókásba 

(2021.03.24. 

természetjárókönyv 
készítés) 

Kirándulás az 
Ősborókásba, 
fotózás. 

Kissné 
Papp Edit 

Információk befogadása, 
pozitív viszony 
kialakítása a természettel 
 

 

Április 

 

 

13 

 

 

2021.04.06. 

Erdőjárás 

(2021.04.07. 

természetjáró 
könyvkészítés) 

Az éledező termé-

szet megfigyelése, 
fotózása, állatok 

lábnyomainak 

keresése, gipsz 
kiöntése 

Kissné 
Papp Edit 

Pozitív viszony 
kialakítása a 
természettel, látás, 
tapintás, hallás, szaglás 
érzékekés erősítése. 
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Ikt eszköz rendeltetés-

szerű használata. 
Eszközök: nagyító, 
távcső 

 

14 

 

 

2021.04.20. 

Erdőjárás, játék a 
levegővel 
(2021.04.21. 

természetjárókönyv 
készítés) 

Szélzsák és 
szélgyűrű készítése 
és kipróbálása. 
Természetfotózás. 

Kissné 
Papp Edit 

Természethez 
kapcsolódó fogalomtár 
bővítése. Érdeklődés, 
kíváncsiság 
kibontakozása, ok-

okozati összefüggések 
észrevétele, kondíció, 
erőnlét erősödése. Ikt 
eszköz rendeltetésszerű 
használata. 
 

Május 

 

 

 

15 

 

 

 

 

2021.05.04. 

Erdőjárás 

(2021.05.05. 

természetjárókönyv 
készítés) 

Erdőjárás, időjárás 
változásának 
megfigyelése, az 
erdő ”hangjának „, 
színének 
megfigyelése. 
Természetfotózás. 
 

Kissné 
Papp Edit 

 

 

 

Természet 
megszerettetése, 
növények megismerése, 
hallás, látás érzékelés 
erősödése 

 

 

 

16 

 

2021.05.18. 

Erdőjárás 

(2021.05.05. 

természetjárókönyv 

készítés) 
 

Tevékeny erdőjárás Kissné 
Papp Edit 

 

Tevékenykedés, 
kíváncsiság érdeklődés 
fenntartása. Természettel 
pozitív viszony 
kialakítása, 
környezettudatos 
magatartás formálás. 
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Június 

 
 

17 

 

 

2021.06.04. 

 Kirándulás Pirtó-

hegyre 

 

Esti piknik a Pirtó-

hegyen 

Kissné 
Papp Edit 

 

Záró kirándulás, közösen 
a szülőkkel 

 

 

Az októbertől júniusig tartó természetjárás folyamatát, fotózás és természetjáró és nővény 
határozó kisokos készítése kíséri. 
 

 

Pirtó, 2020. augusztus 30. 

 

Készítette: 
 

Kissné Papp Edit 
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TOPORGÓ TEHETSÉGMŰHELY ÉVES ÜTEMTERVE 
 

 

Célunk: 
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, 
kulturális örökségünk tovább éltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint 
a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése. 
 

Feladataink: 

 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése. 
 A hagyományos népi játékmód ismertetése. 
 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása. 
 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása. 
 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások 

megismerése. 
 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

 Az esztétikai érzék fejlesztése. 
 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés. 
 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés. 
 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése. 
 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése. 
 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása. 
 A közösségi alkotás öröme iránti fogékonyság kialakítása. 
 A másság elfogadásának képessége. 
 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat- és szerepvállalás. 
 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.  
 A közösségi szemlélet kialakítása. 

 

NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK 

 

A) FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során. 
 A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakítása. 
 Az ugrás és páros forgás technikai előkészítése. 
 A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése. 
 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása. 
 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése. 
 A szocializációs folyamatok fejlesztése. 
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ALKALOM 
ISMERETANYAG, 

TARTALOM 

FEJLESZTÉSI 
TERÜLET 

VÁRHATÓ REDMÉNY, 
GAZDAGÍTÁS 

1-2 

szeptember 

Ismerkedés, csoportalakító 
játékok. 
Dj.: Szervusz kedves barátom… 
Án-tán tition, Mit játszunk mi 
lányok? 

Mo.: Elmentem én a szőlőbe… 

Kör – félkör – csigavonal 

Egyensúlygyakorlatok: lassú 
guggolás – gólya állás – békaugrás 

Mozgáskoordinációs gyakorlatok: 
kéz és láb mozgásának 
függetlenítése. 

Egyenletes séta, lüktetés 
érzékeltetése koppantással, 
dobbantással, tapssal, csúfoló 
mozdulatokkal…stb. 
Időjárásról: Ősszel esik…, Elmúlt 
a nyár… 

Névnapjaink: Mihály, lötyög a…, 
Ádám, batyut visz… 

Ismerkedés az ugrós tánc 
zenéjével és mozdulataival 
Az ugrós táncok egyszerűbb 
motívumainak tanulása, és a 
csárdás, mint alapmotívum. 

Szociális 
képességek 
fejlesztése, 
szokás alakítás. 
Ritmusérzék 
fejlesztése. 
Járások, 
köralakítás, 
térbeli játékok. 

Nagymozgások, szociális 
képességek fejlődnek. 
Együttműködni képes 
közösség formálódik. 
Térlátás fejlődik. 

3-4 

október 
Ismétlések 

Dj.: Tányérica, babica, Méz, méz, 
méz, Kiszáradt a diófa… 

Mo.: Elmentem én, Üvegben a 
törpe… 

Ritmusvisszhang kopogással, 
dobogással. 
Egyenletes lüktetés érzékeltetése: 
combon ütögetéssel, játékos 
mozdulatokkal 

Séta tempóváltásokkal. 
Halk és hangos érzékeltetés. 

Daltanulás az adott táncanyaghoz 
kapcsolódóan: Uccudárom, 
madárom (a tanult dalok 

eléneklése hangszeres zenére) 

Lépés, járás, 
gyorsaság 
fejlesztése. 

Figyelem, 

emlékezet, 
szabálytudat 

erősítése. 
Testtudat, 

testséma az 
együttműködő 
képesség 
fejlesztése. 

Előző év dalosjátékainak 
felelevenítésével memória 
fejlődik. Értelmi 
képességek, pszichikus 
funkciók érzékszervi 
funkciók erősödnek. A 
kohéziós erő fejlődik. 
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Népi játék 

Páros szökdelők: An tan ditiom… 
Húz, húz Katica… Borsót 
főztem… 

Játékba hívogató: Kör, kör ki 
játszik… 

Kiszámoló: Án, tán, dó…, 
Egyedem, begyedem… 

Hónapmondóka: Október, ber, ber, 
ber… (tapsolva egyenletes 
lüktetéssel) 
Névnapjaink: Ferkó, szalad 
mint… 

Néptánc 

Cifra, szökdelő, höcögő (körben, 
ugróiskolában és földre helyezett 
eszközök segítségével) 

5-6 

október 
Szüret 
Dj.: Ostoring, Tányérica 
babica,… Ki libámat elviszi… 
Méz, méz, méz. 
Mo.: Mese, mese mátka… 

Táncos mozgásgyakorlatok bottal 
(mezőföldi ugrós) 
Zene hangsúlyos részeinek 
megfigyelése, érzékeltetése: járás 
közben a zenei hangsúlyokra 

dinamikus mozdulatok 

végeztetése (dobbantás, taps, 
csettintés, combütés stb.) 
pányvázás, fogócska 

Ismert játékok ismétlése, kívánság 
szerint 

Egyenletes 

lüktetés 
érzékeltetése 

játékos 
mozdulatokkal. 

Ritmusérzék 
fejlesztése 
csúfolódó 
mozdulatokkal. 

Ütemtartás. 
Pároslábú 
szökdelés. 

Ritmusérzék, 
mozgáskoordináció, 
szándékos figyelem 
fejlődése. Tiszta éneklés 
alakulása, helyes 
artikulációval közepes 
hangerővel. Szem-láb 
koordináció fejlődése. 

7-8 

november 

Márton 

Köralakítás, játékok ismétlése: 
Dj.: Hej poléna… Kék 
selyemkendő…, Sárga a liba 

begye… 

Mo.: Csiteri, csütöri csütörtök 

Ritmusgyakorlatok: tá ti-ti 
Táncos mozgás: lép-érint motívum 
tanulása 

 

Téri irányok 
érzékelése, 
szabálytudat és 
szabálytartás 
fejlesztése. 

Ritmusérzék 
fejlesztés tapssal 

egyenletes járás 
közben. 
Szem-láb 
koordináció 
fejlesztés. 

Dalok rögzítése helyes 
ejtéssel normál hangerővel 
a beszéd tisztasága – 

artikulációbeszédmozgások 
erősödnek. 
Ritmusérzék fejlődik. 
Érintő táncos lépést 
megismerik, gyakorolják. 
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Játékba hívogató: Mit játszunk 
lányok? (negyedes lüktetés 
érzékeltetése járással, lépéssel, 
szökelléssel) 
Kiszámoló: Kicsi csupor… 

Játékok: Jár a papucs, jár… 
Kukoricakása (fogó játék) 
Hónapmondóka: November, ber, 
ber, ber…, November morcos…, 
November közeleg… 

Névnapok, névcsúfolók: Marci 
benn a…, Katica vállán ül…, 
Andriska, megfőtt… 

Néptánc 

Eddig tanultak bővítése (lengető, 
páros lábú szökdelés 
karlengetéssel, forgolódás, 
lecsücsülés tapssal kísérve) 

Közösségtudat 

erősítés. 

 

9-10 

november 

Advent 

Fogócskák különböző 
formákban. 
Dj. Nyisd ki Isten 

kiskapudat…, 
Nagykarácsony éjszakája…, 
Menjünk mi is 
Betlehembe…, Vedd fel Kati 
ködmönkéd… 

Csujogató: Kicsi nekünk ez 
a ház…. 
Szobros-kapus játék futással 
Ritmusképletek bővítése. 

Halkan, egyre hangosabban, 

emelkedő hangfekvésben. 
Halk, hangos érzékeltetése. 
Zenei formaérzék 
fejlesztése. Egyenletes 
lüktetés érzékeltetése 
különböző módon. 
Csapásolást előkészítő 
gyakorlat. 

Téri tájékozódás, 
lateralitás fejlesztése. 
Ritmusérzék mélyítése 
kézmozdulatokkal. Páros 
forgások, improvizációval. 
Tiszta éneklésre szoktatás. 
Együttműködőképesség 
erősítése. 

Térbeni mozgásformákat 
biztonságosan, önállóan 
alakítanak. Jobb-bal 

irányok, 
keresztmozgások 
természetessé válnak. A 
megismert forgásokat 

önállóan variálják. A 
közösségi érzés erősödik. 

11-12 

december 

Szent Miklós – Luca – 

Karácsony 

Dj.: Nagykarácsony 
éjszakája…,  

Értelmi képességek 
fejlesztése népszokások 
megismerésével, 
gyakorlásával.  

Tájegységre jellemző 
népszokásokat ismernek 
meg és gyakorolnak. 
Dalok megismerésével 
memóriájuk mélyül. 
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Érik a meggyfa…, Vedd fel 
Kati ködmönkéd… 

Mo.: Rontom, bontom 

csontom 

Ugróiskola, egyenletes 
lüktetésű tapssal és vonatos 
játék. 
Hónapmondóka: December, 
ber, ber, ber… 

Időjárásról: Varjú károg…, 
Hull a hó, jaj de jó…, Ha-

ha-ha, havazik… 

Névnapok: János, János, 
Jánoska…, János, János a te 
szemed…, Ferke gyerek 

Köszöntés: Kicsi vagyok… 

Játékok: Karácsonynak 
éjszakáján…, Itt van a 
szép… 

Beszélgetések a karácsonyi 
ünnepkörről 

Új dalok elsajátításával 
memória erősítése. 
Szókincsbővítés. Vizuális 
és akusztikus észlelés, 
memória fejlesztése. 

Ritmusérzékük fejlődik, 
mozgásuk 

harmonikusabbá válik. 

13-14 

január 
Vízkereszt 
Ismert mondóka 
mozgáskíséretekkel. 
Újévköszöntő: A hajnali 

harangszónak… (dal), Mit 

játszunk lányok? 

Nem jó erdő mellett lakni… 

Az új esztendőben… 
(mondóka) 
Időjárásról: Január az első 
hónap…, Január jégen jár… 

Névnapok: Sára, füstölög…, 
Ági, Ágnes…, Piroska 
szája… 

Játékba hívogató: Ki játszik 
ilyet… 

Kiszámoló: Kiskertemben… 

Játékok: Erzsébet 
asszony…, Hogy a kakas…, 
Csivirítem… 

 

 

Az ugrások 
különbözőségének, 
hasonlóságának 
megfigyelése, összevetése. 
A fizikai kontaktus 

erősítése, szociális 
kompetenciák mélyítése. 
Játék bátorság 
kezdeményezőkészség 
fejlesztése. 

Fejlődik ritmusérzékük, 
mozgásuk harmonikussá 
válik. Megfigyelő és 
utánzóképességük 
erősödik. zenei hallásuk 
és éneklési készségeik, 
helyes ejtésük fejlődik. 
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Táncos mozgás: mezőföldi 
ugrós zenére ugrástípusok 
zenére illesztése. 
Ismétlés – összegzés, 
gyakorlás, szinten tartás 

Halk-hangos váltakozása 
egy dalon belül. 
Egyenletes lüktetés és 
ritmus érzékeltetése 
mozdulatokkal, tapssal. 

15-16 

január 
Tapsos ritmusgyakorlat 

Dj.: Adjon az Úr Isten…, 
Ásom, vájom az udvarnak… 

Mo.: Héja, héja vaslapát… 

Táncos mozgásgyakorlat 
bottal. 

Táncos mozgás: tanult 
mozgás és ritmusanyag 

megjelenítése. 

Egyenletes lüktetés és 
ritmus érzékeltetése 
mozdulatokkal, tapssal, 

bottal, kilépéssel. 
Tisztán énekeljenek, jó 
szövegkiejtéssel. 
Hangzó ritmusgyakorlatok 
gyakorlása, mélyítése. 
 

Dalosjátékok 
mozgásformái rögzülnek, 

ritmusérzék fejlődik, 
táncos elemek gyakori 
ismétlések által 
mélyülnek, a 
gyermekeket 

improvizatív előadásra 
készíti fel. 

17-18 

február 
Farsang 

Fészekfogó 

Dj.: Ez a kislány várja a…, 
Három csillag…, 
Kiskertem… 

Ugrásgyakorlat gumival. 
Vonatos játék. 
Tanult motívumok ritmusai. 
Ritmus-visszhang. 

Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése kiszámoló 
mozdulatokkal. Ritmus 

tagolása taps-combon 

ütögetéssel, csapást 
előkészítő gyakorlat. 

A népszokás hangulati 
előkészítése. Népszokások 
felelevenítése. Megfigyelő 
és utánzó készség 
erősítése, társra 
koncentrálás, társsal 
történő együttműködés. 
Hallásfejlesztés: magas és 
mély dallamvonalának 
mutatása térben. Bokázó és 
cifra lépések mélyítése. 

Népi kultúrával, 
népszokásokkal 
ismerkednek. Szem-láb 
koordináció, lateralitás, a 
kooperatív 
együttműködés fejlődik 
az eddig tanult 

motívumok párban 
történő megjelenítésével. 
Egyensúlyérzék és 
állóképesség erősödik. 

19-20 

február 
Kiszámoló Ecc-pecc 

kimehetsz 

Ugróiskola 

Dj.: Erre csörög a dió, 
Kácsa, kácsa gúnár kácsa 

Táncos mozgás: tanult 
mozgásformák párban 
történő megjelenítése. Ugrós 
motívumok bővítése. 
 

Kifejezőkészség, 
ritmusérzék, mozgás és 
testtartás fejlesztése. 
Megfigyelő és 
utánzókészség erősítése. 
Akusztikus észlelés és 
memória fejlesztése.  

Az együtt létrehozott 
közös produktum, a 

közös alkotás élményén 
keresztül a kreativitás, a 
gyermekre gyakorolt 

érzelmi hatás erősödik. 
Mezőföldi ugrós 
motívumokat kis 
segítséggel táncolnak. 
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Az eddig tanult motívumok 
párban, egymással szemben, 
kézfogás nélkül. 
Farsang „farka”, nagyböjt, 
böjti szokások („böjt közepi 
csínyek”) 

21-22 

március 

Dj.: Ispirángi rózsa… … 
Kácsa, kácsa… 

Ántán tiliton… A csengeri 
piacon…  
Mo.: Két kiskakas összemén 

Ugróiskola (négyzetes 
forma) Jobb és bal láb 
megkülönböztetése. 
Motívum-zene-ritmus: 

Mélyen, halkan, magasan, 
hangosan. 

Tempóérzék fejlesztése 

Dallamfelismerés, 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetése, ritmustagolás: 
taps-ütés a combon, taps-

ütés a lábszáron (csapásolást 
előkészítő gyakorlat) 

Éneklési készség 
fejlesztése. Zenei memória, 
egyéni éneklés 
bekapcsolódás megfelelő 
hangfekvésben. Egyenletes 
lüktetés érzékeltetése 
lépésekkel, tempótartás. 

Csapásolás előkészítő 
gyakorlat. 

Fejlődik térérzékelésük, 
önállón alakítanak 
térformákat. Auditív 
észlelés, differenciálás és 
memória fejlődik. szem- 

láb koordináció erősödik. 
Figyelem, koncentráció, 
memória fejlődik. 
Egyensúlyérzék és ugró 
mozdulatok fejlődnek. 

23-24 

március 

Színes játék 

Ritmusgyakorlat katicával: 
tá-tá, titi tá, tá titi, 
tá-tá-tá-tá, tá-tá titi tá, titi tá-

tá 

Dj.: Kiskertem…, Nyisd ki 
Isten… 

Eszközadogatós játék. 
Hónapmondóka: 
Márciusban olvad a… 

Időjárásról: Január jégen 
jár…, Süss fel nap…(dal), 
Süss fel nap…(mondóka), 
Süss ki nap… 

Névnapok, névcsúfolók: 
Sándor, József, Benedek…, 
Gergő, tepertő… 

Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése tapssal.  
 

Hallásfejlesztés 
dallamfelismeréssel, 
hangok felismerésével. 
Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése 

kézmozdulatokkal, 
megfelelő 
ütembekapcsolódás. 
Ütemtartás. 
Mozgáskoncentráció 
erősítése. Hangszín, 
hangmagasság, mimika. 

Ritmusérzék, hallás, 
éneklési készség, 
koncentráció és 
improvizációs készség 
fejlődik. 
Mozgásuk harmonikussá 
válik. kinyílnak egymás 
felé. 
Zenéhez igazodó táncos 
mozgásuk fejlődik. 



7 

Tempókülönbségek: lassú, 
gyors, gyorsuló. 
Tavaszköszöntés, 
húsvétvárás. 

25-26 

április 

Ugrásgyakorlat bottal: 
bokázó, oldalugrások egy és 
két lábbal. 
Dj.: Kecske ment a 

kiskertbe…, Bújj, bújj zöld 
ág…, Án-tán tition… 

Ugróiskola: fut-fut ugrik 

tanulása 

Játékba hívogató: Mit 
játszunk… 

Kiszámoló: Héja,héja… 

Ugrós motívumok bővítése. 

Improvizációs gyakorlatok. 

A népviselet – viselet-

viselkedés összefüggései. A 
viselet okozta éneklési 
nehézségek 
megtapasztalása. 

 

Hallás és ritmusérzék 
fejlesztése. Mozgás és 
testérzékelés fejlesztése. 
Ugrástechnikák és ugrás 
táncelemek mélyítése, 
fejlesztése. Ugrós táncok 
előkészítése páros 
formában. 
Térirányok, alakzatok 
alakítása, közösségi érzés 
fejlesztése. 

Fejlődik ritmusérzékük, 
mozgásuk harmonikussá 
válik. Megfigyelő és 
utánzóképességük 
erősödik. Szociális 

kompetenciák fejlődnek. 
Térérzékelés, test-, és 
szabálytudat fejlődik. 

 

27-28 

április 

Mo.: Kip-kop kalapács… 

Dj.: Ispirángi rózsa…, 
Szedem szép virágom…, 
Elvesztettem 

zsebkendőmet… 

Ugrásgyakorlat gumival: 
hármasával, majd fut-fut 

ugrik gyakorlása. 
Zenei formaérzék, belső 
hallás fejlesztése. Ismert dal 

felismerése dúdolásról. 
Éneklési készség 
fejlesztése. Egyöntetű, 
középerős éneklés, jól 
artikulált szép 
szövegkiejtés. 

Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése mozgással 
Hónapmondóka: Áprilisban 
zöld a mező… 

Ritmusérzék, 
megfigyelőképesség, tánc 
szerkezetének megértése, 
követése, improvizatív 
alkalmazásának fejlesztése. 

Egyéni ötletek 
kivitelezésével 
kreativitásuk, 
kifejezőképességük 
fejlődik. 

Szocializációs képességek 
mélyülnek. 
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Névnapok, névcsúfolók: 
Dénes, kákabélű…, Gyuszi, 
Gyuszi… 

Kiszámoló: Árok szélén…, 
An, tan, tesz… 

Játékok: Ki-be bárány…, 
Szarka tánc: Vékony 

vászon…, Ugráló kötelezés 

29-30 

május 

Kiszámoló: Á, bé, cé, dé…. 
Tányérica, babica… 

Nem jó erdő mellett lakni… 

Túl a vízen kicsi ház… 

Dj.: Ásom, vájom…, Szedem 
szép virágom…, Túl a vízen 
kicsi ház… 

Helyzetgyakorlat I. II. 

Páros tapsgyakorlat 
térdelve, tenyérbe, combra. 
Hónapmondóka: Május szép 
virágzós… 

Névnapok, névcsúfolók: 
Jakab…, Zsiga, mászik…, 
Eszter, peszter… 

Játékba hívogató: az ismert 
dalokból 
Kiszámoló: Etyem, petyem 
pitypallóra…, Icce, bice 
cibere… 

Játékok: Elhozta az Isten…, 
Nem anyától…, A 
pünkösdi…, Eresszetek, 
eresszetek…, Pányvázás 

Térformák, téri irányok 
mélyítése, kéz és 
testtartások erősítése, 
rögzítése. Ritmusérzék 
fejlesztés szemkontaktus 
felvételének és tartásának 
alakítása. 
Együttműködőkészség 
szociális kompetenciák 
erősítése. 

 

Ellentétes körben haladás, 
táncos tartás mélyül. 
Megismerik, gyakorolják a 
színpadi irányokat. 
Ritmusérzék 
együttműködő képesség 
fejlődik. 

 

Felhasznált irodalom 
 

 Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propagandairoda, 1996. 
 Pesovár-Lányi: A magyar nép táncművészete. Népművelési Propaganda Iroda, 1996. 
 Kerényi: Gyermekjátékdalok. Bp. 1957. 1975. 
 Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó, Bp. 
 Magyar néprajz VI. Népzene - néptánc. népi játék. Akadémiai Kiadó. Bp. 1990. 
 Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Akadémiai Kiadó. 
 Foltin Jolán - Tarján Katalin: Játék és tánc az óvodában. Néptáncosok Szakmai Háza, Bp. 
 Foltin-Karcagi-Neuwirth-Salamon: Játék és tánc az iskolában I-IV.o. kötetei: 
 Motívumfűzések, Játékok, játékfűzések, Tanmenet. Néptáncosok Szakmai Háza, Bp. 
 Megy a gyűrű vándorútra I-II. Bp. 1982. 
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MOCORGÓK 

TEHETSÉGMŰHELY 
 

Tematikus terv 

 

2020/2021 

tanév 

 

 
 

 

Pedagógus neve: Szabóné Vér Éva 

 

Óvoda neve: Százszorszép Óvodák 

 

Műveltségi terület: mozgásfejlesztés, labdajátékok 

 

Tanulási-tanítási helye : Felsővárosi Óvoda, Csipkeházi Óvoda 29 óra  
 

Foglalkozások tervezett időtartama:2020.10.01. - 2021. 05.31. (szerda- csütörtök) 
Csoport: nagy csoport 

 

Tanulási-tanítási egység témája: A kosárlabda játékkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, elsajátítása. Mozgás tapasztalatok bővítése a kosárlabda 

szabályismeret bővítése, gyakorlatban történő alkalmazása. Labdás játékok, játékeszközök széleskörű alkalmazása. 
 

Tanulási-tanítási egység cél-és feladatrendszere: Érdeklődés felkeltése a kosárlabda játék iránt. A labdás ügyesség fejlesztése, labdajáték 

tömegsportjelleggel. Ismerkedés a sportággal, szabályokkal. Sportszerű viselkedés kialakítása, egymás elleni játék elsajátítása, alkalmazása. 
Játékszabályok elsajátítása, alkalmazása. Rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása. A gyermekek egyéni fejlettségi -fejlődési szintjét szem előtt 
tartva gyakorlás. érdeklődés felkeltése a kosárlabda játék iránt.  
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Tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Felsővárosi Óvoda, Csipkeházi Óvoda 29 óra  
 

5-7 éves korú óvodás gyermekek ismerkedjenek a sportággal, majd fokozatosan sajátítsák el a kosárlabdázás játékelemeit játékos formában, 
tapasztalat- és ismeretszerzés a csapatjáték során. Különböző tudásszint szerint gyakorlás. Végrehajtás a játékban való alkalmazni tudását eredményezi. 

 

Labdagyakorlatok:  

 fogójátékok,  
 futások játékosan, irányváltoztatásokkal,  
 utánzó járások,  
 gimnasztika labdával,  
 labda fogása,  
 egyéni helyben: labda feldobások, elkapások, pattintások,  
 egyéni járásban: labda eldobások, elkapások, pattintások,  
 párokban helyben: labda feldobások, elkapások, gurítások, pattintások,  
 párban járásban: labda feldobások, elkapások, gurítások, pattintások,  
 párok távolságának növelése az előző gyakorlatok alkalmazásával, 
 kidobó játékok, 
 labdavezetések helyben, különböző testhelyzetekben,  
 labdavezetés járásban közbeiktatott feladatok végrehajtásával,  
 akadályok leküzdése labdavezetéses gyakorlatok közben,  
 kidobó játékok,  
 pattintott átadások – helyben, mozgás közben-falhoz-társnak 

 labdavezető fogó, csoportos labdavezető fogó, pontszerző.  
 

Fokozatosságot figyelembe véve, fejlettségi szintet szem előtt tartva végezzük a gyakorlatokat.   
 

Felhasznált források:  
 Nemzeti alaptanterv,  

 Kerettanterv,  

 Pedagógiai program,  
 Páder János: A kosárlabdázás oktatása,  
 Dr. Halmos Imre: Sportjáték elmélet,  

 Kosárlabda mindenkinek (szerkesztette: Hartyáni Zsolt),  
 Bácsalmási G.- Bácsalmási L.(2005):  
 Tanulj meg kosárlabdát tanítani. I. kötet. Budapest, 208. ISBN: 

963 218 688 5  
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A téma órákra 
bontása  

Didaktikai 

feladatok  

Fejlesztési 
területek 
(attitűdök, 
készségek, 
képességek)  

Ismeretanyag  

(fogalmak, 

szabályok, stb.)  

Módszerek  Munkaformák   Eszközök  Várható 
eredmény 

1-2. óra 10 fő 

Labdavezetések 
állóhelyben, 
majd lassú 
haladással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdeklődés 
felkeltése, 
motiválás,  
korábbi isme-

retek 

felelevenítése, 
magasabb szintű  
alkalmazása. 

Ujjbegy kontroll 

gyakorlat, 

nyújtott karral. 

Labdás fogók 

figyelem 

megosztása, 
motoros 

képesség-

fejlesztés,  
együttműködési 
készség 
erősítése  

Magas és mély 
labdavezetés,  
üres helyre 
futás. Átadások 
helyben és 
mozgás közben. 
Kosárlabda 
versenyszabályo
k (labdavezetés, 
átadások 
ismeretének 
elméleti) 
elsajátítása. 

megfigyelés,  
magyarázat,  
bemutatás,  
bemutattatás  
gyakorlás,  
értékelés,  
játék  

egyéni, 
mikro csoportos 

foglalkoztatás,   
feladatok párban  

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, 
jelzőpólók, síp, 
szivacslabdák.   

Gyermekek 

korábbi 
ismereteinek 

feltérképezése. 
Jó hangulat 
megteremtése,  
játékigény ki-
elégítése. 

3-4.óra 10 fő 

A már tanult 
alapelemek 

(megindulás, 
megállás, 
indulócsel, 
fektetett dobás) 
gyakorlása, 
újszerű 
összekapcsolása. 

 

 

Motiválás,  
korábbi isme-

retek 

felelevenítése,  
magasabb szintű 
elsajátítása. 
  

Motoros 

készségfejlesz-

tés,  
koordináció 
fejlesztése. 
Együtt-
működési 
készség 
erősítése.  
 

 

 

 

Megindulás, 
megállás, 
sarkazás, 
indulócsel, 
dobócsel, 
labdavezetés, 
ritmusváltással. 
 

 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos 
tevékenykedteté
s 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

együttes 
foglalkoztatás,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozá
s 

kosárlabda 

pálya, függöny  
kosárlabdák, 
jelzőpólók, síp   

Gyermekek 

korábbi 
ismereteinek 

felelevenítése, 
verbálisan, 
nonverbálisan. 
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5-6. óra 10 fő 

Labdavezetések 
helyben, lassú 
mozgással, futás 
közben. 

Indulások, 
megállások. 
Pontszerző 
játékok. 

  

 

 

 

 

 

Érdeklődés 
felkeltése, 
korábbi 
ismeretek 

felelevenítése. 
Új elem-

kapcsolatok 

elsajátítása. 
Egyéni 
felelősségvállalá
s, csapatszellem 

kialakítása.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoros 

képesség-

fejlesztés  
ritmusérzék,  
koordináció,  
ügyesség,  
mozgástanulás. 
Nyújtó, lazító  
hatású 

gyakorlatok 

önálló 
alkalmazása.  

Labdavezetés 
irány- és ritmus-

váltással. 
Új ismeretek 
elsajátítása 
(védőtávolság, 
szerelés),  
labdavezetésnél. 
 

”Védjék testtel” 
a labdát és a 
védőtől 
távolabbi kézzel 
próbáljanak 
labdát vezetni. 
 

Szerelés, 
kiszorítás legyen 

szabályos 
védekezési 
forma. 

szóban közlés,  
óvónői 
bemutatás,  
gyakorlás, 
hibajavítás, 
játék  

együttes 
csoportfoglalkoz

tatás  
csoportonkénti, 
csapatfoglalkozt

atási feladatok 
párban  

kosárlabda 
pálya, 
függöny,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók  

Védő, támadó 
mozgásának 
tudatosítása,  
differenciált 
feladatokkal.  

 

Magasabb 

fejlettségi szint 
elérése. 
 

Lendületesebben 
végezzék a 
feladatokat.  

7-8.óra 10 fő 

Labdaügyesség 
fejlesztése 
játékos 
formában.  
Különböző, 
változatos 
kiinduló és 
befejező 
helyzetek 

alkalmazása. 

Érdeklődés 
fenntartása, 
korábbi isme-

retek 

felelevenítése. 
Új 
elemkapcsola-

tok elsajátítása. 
 

 

A már tanult 
alapelemek 

összekapcsolása, 
alkalmazása az 
1:1 elleni 

játékban. 
 

 Lepattanó labda 
megszerzése.   
 

Ismeretek a 

helyes 

testtartásról, a 
rendszeres edzés 
és a fizikai 
teljesítmények 
össze-

függéseiről. 
 

 

előzetes 
ismeretek 

felelevenítése 

ismétlés, 
gyakorlás,  
bemutatás  
bemutattatás 

hibajavítás,  
formáló-segítő 
értékelés,  

egyéni 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozt

atás  

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók  

Játékigény ki-
elégítése. 
 

Szerepvállalás a 
csapatban,  

teljesítményre 
törekvés, 
törekedtetés. 
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Ismétlő rend-

szerezés,  
csapatszellem 

kialakítása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küzdőszellem 
és az 
együttműködési 
készség 
erősítése. 
 

Egészségfejleszt
és, prevenció, 
önállóság 
fejlesztése.  

Nyújtó, lazító 
gyakorlatok 

fontosságáról 
ismeretek 

elsajátítása. 

alkotó 
alkalmazás, 
folyamatos 

dicséret 

9-10.óra 10 fő                          

Labdavezetések, 
labdadobások, 
labda elkapások. 

Egyéni és 
csoportos 

versengések. 

Mozgasd a 

labdát szorosan 
a bokád körül 
mindkét 
irányban 15 x! 

Ismétlő rend-

szerezés, el-
lenőrzés, érté-

kelés. 
alkotó 
alkalmazás. 

Önmagához 
képest a legjobb 
teljesítmény 
elérésére 
törekvés, 
fokozatosság 
elvének 
betartása. 

Labdavezetéssel 
haladás a 
büntető felé. 
Várj ki, majd 
dobj ziccert! 

 

Egyéni és a 
sportág specifi-
kus bemelegítés 
jelentősége, 
a kosárlabdázás-

ban. 

Stabilizálási 
(helyzetváltoz-

tató) 
mozgáskészsége
k (ugrások és 
érkezések) 
fejlesztése. 

magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás, 
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés, 
gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

kooperáció 

együttes 
foglalkoztatás,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozás 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók  

Verbális 
képességük 
fejlődjön,  

(előtt- mögött- 
mellett, 

hurokvonal) 

fogalmak 

tudatosítása, 
folyamatos 

cselekvéskor. 
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11-12.óra 10 fő 

Egy-kétkezes 
átadások. 
Indulás- 

megállás, 
átadási cselek, 
labda fogadása, 
kezelése hely-

ben és mozgás 
közben. 
Pontszerző játék 

 

Elemkapcsolato

k elsajátítása, 
differenciálás. 

 

 

 

 

 

Testséma 
fejlesztése:- 
testzónák, előre, 
hátra haladás. 
Labda 

végiggördítése a 
test elülső 
felületén) 
testrészekre 
koncentrálás.  

 

 

Kosárlabda 
versenyszabályok 
(labdavezetés, 
átadások) 
elsajátítása, 
alkalmazása. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
kooperáció, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

csoportonkénti 
csapatfoglalkozt

atás   
feladatok párban 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók 

Páros munka 

élményének 
megtapasztalása, 
érzékenyítés 
egymás 
tevékenysége 
iránt. 

13-14.óra 10 fő 

Labdavezetés 
állóhelyben, 
majd lassú hala-

dással. 
Ujjbegy kontroll 

gyakorlat, 

nyújtott karral. 
 

 

 

Labdavezetés az 
egyszerűbb 
formáktól a 
bonyolultabbak 

felé. 
Fokozatosság 
elvének 
szemelőt 
tartásával. 
 

 

Lepattanó labda 
megszerzése, a 
küzdőszellem, 
együttműködési 
készség erősítése, 
fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Nyújtó, lazító 
gyakorlatok 

fontosságáról 
ismeretek 

elsajátítása. 

Vizuális észlelés, 
figyelem 

fejlesztése. 

együttes 
foglalkoztatás,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozás 

együttes 
foglalkoztatás,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozás 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók 

Levezető 
gyakorlatok 

elsajátítása, 
helyes 

légzéstechnika 
elsajátítása. 
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15-16.óra 10 fő 

Labdavezetések, 
labdadobások 
kombinációja. 
Játékos 
versengések. 
 

 

 

Alkotó 
alkalmazása, az 
elsajátított 
ismereteknek. 

 

 

 

Nyújtó, lazító  
hatású 
gyakorlatok 

önálló 
alkalmazása. 

 

 

 

Kosárlabda 
versenyszabályok 
labdavezetés 
labdaátadás, 

palánkra dobás, 
szabályának 
betartása. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkozt

atás 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók 

Szabálytudatuk, 
feladattudatuk 

erősítése. 

 

 

 

 

17-18.óra 10 fő 

Szlalom 

labdavezetések, 
majd ebből 
dobások 
palánkra. 
Versenyek. 

 

 

Ujjbegy kontroll 

gyakorlat, nyújtott 
karral. 

 

Monotónia 
tűrésére,  
verseny-

helyzetben, 

eredményességre 
törekvés. 

  

 

 

 

 

Kosárlabda 
versenyszabályok 
labdavezetés, 
labdaátadás, 
palánkra dobás, 
szabályának 
betartása. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoztat

ás 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók 

Kompetencia 

érzetük az 
adottságaiktól, 
képességeiktől 
függetlenül, 
kedvezően 
változzon, 
sikerélményben 
részesüljenek. 
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19-20.óra 10 fő 

1:1 elleni játék a 
tanult elemek 

alkalmazásával. 

1:1 elleni játék 

 

 

Ismétlő rend-

szerezés, 
csapatszellem 

kialakítása. 
 

Szabályok   
értelmezése, 
betartásának 
fontosságát 
érzékeljék. 
 

Küzdőszellem és 
az együtt-
működési készség 
erősítése. 

 

 

Pszichomotoros 

funkciók: 

orientáció – 

testséma, téri 
orientáció, időben 
való tájékozódás 
fejlesztése. 

 

 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni – páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoztat

ás 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp, 
jelzőpólók 

Erkölcsi érzékük 
fejlesztése. 

Testi érintkezés, 
ütközés 
lehetséges 
következményei
re érzékenyítés. 

21-22. óra 10 fő 

Átadások, 
passzok álló 
helyzetben, és 
lassú mozgás 
közben.  
                    

Kosárra dobások 
pontszerző 
jelleggel. 

 

Létszámfölényes 
játékhelyzetek 
kihasználása. 
3:3, 4:4 elleni 

játék. 
 

 

 

 

Labda 

végiggördítése a 
test elülső 
felületén) 
testrészekre 
koncentrálás.  

 

 

Testséma 
fejlesztése:- 
testzónák (előre, 
hátra) haladás. 
 

Szerialitás 
fejlesztése, 
személyek- 

tárgyak 
sorrendisége. 
 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos 
tevékenykedteté
s 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni – páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoztat

ás 

 

 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp,  

jelzőpólók 

Erkölcsi érzékük 
fejlődjön. 
Érzékenyítés, 
egymás 
teljesítményének 
elismerése. 
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23-24.óra 10 fő 

Átadások lassú 
és egyre 
gyorsuló 
mozgás közben. 

Kosárra dobások 
időre. 

 

 

Figyelem-

megosztás 
fejlesztése több 
egyidejű 
információ, 
feladattartással. 

Gyorsított, 
lassított, 
szaggatott 

mozdulatok 

alkalmazása, a 
test és végtagok 
egyre jobb 

koordinációját 
alkalmazva. 

Vizuális, auditív 
észlelés, 
emlékezet 
fejlesztése. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni – páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoztat

ás 

 

 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, 

síp,   

jelzőpólók 

Kompetencia-

érzetük, 
adottságaiktól 
függetlenül 
változzon. 

25-26.óra 10 fő 

Labdavezetésből 
kosárra dobás. 

Egyéni 
versengés. 

Keresztező 
labdavezetés láb 
közötti, hát 
mögötti 
feladatokkal. 

Keresztező 
labdavezetés láb 
közötti, hát 
mögötti 
feladatokkal. 

Végezzék 
örömmel a 
mozgásos 
feladatokat. 

Monotónia 
tűrésére,  
versenyhelyzet-

ben, eredmé-

nyességre 
törekvés. 

 

Labdatechnikai 

elemek játékos 
alkalmazásával 
kinesztetikus 

mozgás-

érzékelés, 

dobókészség, 
alapvető 
fogásbiztonság 
fejlesztése. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni – páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglal-

koztatás 

 

 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp,  

jelzőpólók 

 

 

Ritmusváltások 
megtapasztalása, 
versenyszellem 

egészséges 
megtapasztalása. 
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27-28.óra 10 fő 

„mély” 
labdavezetés 
helyben, lassú 
haladással. 
                           

Labdás 
ügyességi 
játékok. 
                                

Vezesd a labdát 
mélyen, Ne 
nézd! 

 

Térpercepció 
fejlesztése során 
a test térben 
elfoglalt 

helyének 
megtapasztalása. 

Együttműködő 
képesség, 
megfigyelőké-

pesség, a 
logikus 

gondolkodásuk 
fejlődjön.  

 

Szem- kéz- láb 
koordináció 
fejlesztése. 

Stabilizálási 
(helyzetváltoz-

tató) 
mozgáskészsé-

gek fejlesztése. 

 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoz-

tatás 

 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp,  

jelzőpólók 

 

Kognitív, 
emocionális, 
szociális 
képességek 
fejlesztése 
integrált, 
mozgásos 
tevékenységben, 
(ének- mozgás). 

 

29-30.óra 10 fő 

Csapatjáték, 
házibajnokság. 

Értékelés, 
összegzés, 

Szülőknek 

bemutató a 
multifunkciós 
sportpályánkon. 

 Közösség 
szokásához, 
normájához való 
igazodás. 
Kapcsolat 

társakkal. 
Érzelmi 
intelligencia 

fejlesztése, 
frusztráció 
kezelése 

 

Térpercepció 
fejlesztése során 
a test térben 
elfoglalt 

helyének 
megtapasztalás. 
Bőr és izom 

érzékelés 
fejlesztése 
feladatvégzés 
közben. 

magyarázat,  
szemléltetés,   
bemutatás,  
megfigyelés, 
differenciálás, 
játékos tevé-

kenykedtetés 

gyakorlás, 
ellenőrzés, 
dicséret,  
értékelés 

 

egyéni – páros 
foglalkoztatás, 
feladatok 

párban,  
csoportonkénti 
csapatfoglalkoztat

ás 

 

kosárlabda 
pálya,  
kosárlabdák, síp,  

 jelzőpólók 

Összetett 
gyakorlatsor 

végzése közben 
kitartásuk, 
bátorságuk 
fejlesztése, 
kompetenciájuk 
növelése. 

 

 

 



1 

 

7.számú Melléklet 

Munkarend 2020/2021 tanévre (óvodapedagógusok) 

Vasút utcai Óvoda 

 
 Pillangó csoport Tulipán csoport Maci csoport Fejlesztő Intézmény vezető 

  A 

hét 
Horti Lászlóné 

 
pedagógus Rambaláné 

K.Tímea  

vez.hely.* 

Nagy Cz. Anikó 

munkak.vez. * 

Csordás Istvánné 

munkaköz. vez.* 
Varga Ferencné Szabóné 

V.Éva 

 

intézmény 

neve 

Barnáné Szabó Mikor 
Márta 

H. 1100–1750=650 73o–1300=530 730 – 1250 = 520 1050–1710=620 700–1320=620 1100–1750=650 63o–1320=650 Felső 10 – 12 = 2 

K. 1100–1750=650 73o–1300=530 730 – 1250 = 520 1050–1710=620 700–1320=620 1100–1750=650 630-1320=650 Felső 10 – 1130 = 130 

Sz. 1100–1750=650 73o–1300=530 730 – 1250 = 520 1050–1710=620 700–1320=620 1100–1750=650 630–1320=650 Felső 10 – 1130 = 130 

Cs. 1100–1750=650 73o–1300=530 730 – 1250 = 520 1050–1710=620 700–1320=620 1100–1750=650 630–1320=650 Csipke 10 – 1130 = 130 

P. 1100–1720=620 730–1310=540 700 – 1120 = 420 920–1540=620 700–1320=620 1100–1720=620 700–1320=620 Vackor  10 – 1130 = 130 

 32+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

24+140 óra 

(ebédidő) 

30+140 óra 
(ebédidő) 

30+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra (ebédidő) 8 óra 

B 

hét 

         

H. 63o–1320=650 1100–1630=530 1120 – 1640 = 520 73o–1350=620 1100–1720=620 63o–1320=650 63o–1320=650 Felső 10 – 12 = 2 

K. 630-1320=650 1100–1630=530 1120 – 1640 = 520 73o–1350=620 1100–1720=620 630-1320=650 630-1320=650 Felső  10 – 1130 = 130 

Sz. 630–1320=650 1100–1630=530 1120 – 1640 = 520 73o–1350=620 1100–1720=620 630–1320=650 630–1320=650 Felső 10 – 1130 = 130 

Cs. 630–1320=650 1100–1630=530 1120 – 1640 = 520 73o–1350=620 1100–1720=620 630–1320=650 630–1320=650 Csipke 10 – 1130 = 130 

P. 700–1320=620 1000–1540=540 1120- 1540 = 420 73o–1350=620 1100–1720=620 700–1320=620 700–1320=620 Vackor 10 – 1130 = 130 

 32+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

24+140 óra 

(ebédidő) 

30+140 óra 
(ebédidő) 

30+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 

(ebédidő) 

32+140 óra (ebédidő) 8 óra 

*munkaidő kedvezmény a 326/2013 KormR.18§ Mt. 260§ szerint 
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Munkarend 2020/2021 tanévre (óvodapedagógusok) 

Felsővárosi Óvoda 

 
 Szamóca csoport Körte csoport Szőlő csoport 

A 

hét 
Dózsa Erika 

tagi. vez. * 

Rácz Erika Ésik Anita Szőkéné Pataki Mária Mohutné Fenyvesi Erika Nagy-Czirok Bettina 

H. 730 – 1250 = 520 1000–1650=650 1100–1750=650 63o–1320=650 1100–1750=650 73o–1300=530 

K. 730 – 1250 = 520 1000–1650=650 1100–1750=650 630-1320=650 1100–1750=650 73o–1300=530 

Sz. 730 – 1250 = 520 1000–1650=650 1100–1750=650 630–1320=650 1100–1750=650 73o–1300=530 

Cs. 730 – 1250 = 520 1000–1650=650 1100–1750=650 630–1320=650 1100–1750=650 73o–1300=530 

P. 700 – 1120 = 420 920–1540=620 1100–1720=620 700–1320=620 1100–1720=620 730–1310=540 

 24+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 26+140 óra (ebédidő) 

B 

hét 

      

H. 1120 – 1640 = 520 63o–1320=650 63o–1320=650 1100–1750=650 63o–1320=650 1100–1630=530 

K. 1120 – 1640 = 520 630-1320=650 630-1320=650 1100–1750=650 630-1320=650 1100–1630=530 

Sz. 1120 – 1640 = 520 630–1320=650 630–1320=650 1100–1750=650 630–1320=650 1100–1630=530 

Cs. 1120 – 1640 = 520 630–1320=650 630–1320=650 1100–1750=650 630–1320=650 1100–1630=530 

P 1120- 1540 = 420 700–1320=620 700–1320=620 1100–1720=620 700–1320=620 1000–1540=540 

 24+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 26+140 óra (ebédidő) 

 

*munkaidő kedvezmény a 326/2013 KormR.18§ Mt. 260§ szerint 
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Munkarend 2020/2021 tanévre (óvodapedagógusok) 

Felsővárosi Óvoda 

 

 

 

*munkaidő kedvezmény a 326/2013 KormR.18§ Mt. 260§ szerint 
 

 

 

 

 Alma csoport Szilva csoport Fejlesztő 

A 

hét 
Halász Péterné Nagy Zoltán Károlyné 

 

Baráth Ferenc 
Jánosné 

Paprikáné  
Kiss Andrea 

Kat.elnök * 

Szabóné V.Éva 

 

intézmény 

neve 

H. 1100–1750=650 63o–1320=650 63o–1320=650 1100–1750=650 63o–1320=650 Felső 

K. 1100–1750=650 630-1320=650 630-1320=650 1100–1750=650 630-1320=650 Felső 

Sz. 1100–1750=650 630–1320=650 630–1320=650 1100–1750=650 630–1320=650 Felső 

Cs. 1100–1750=650 630–1320=650 630–1320=650 1100–1750=650 630–1320=650 Csipke 

P. 1100–1720=620 700–1320=620 700–1320=620 1100–1720=620 700–1320=620 Vackor 

 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 

B 

hét 

      

H. 63o–1320=650 1100–1750=650 1100–1750=650 63o–1320=650 63o–1320=650 Felső 

K. 630-1320=650 1100–1750=650 1100–1750=650 630-1320=650 630-1320=650 Felső 

Sz. 630–1320=650 1100–1750=650 1100–1750=650 630–1320=650 630–1320=650 Felső 

Cs. 630–1320=650 1100–1750=650 1100–1750=650 630–1320=650 630–1320=650 Csipke 

P 700–1320=620 1100–1720=620 1100–1720=620 700–1320=620 700–1320=620 Vackor 

 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 
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Munkarend 2020/2021 évre 

Nevelést segítők, technikai dolgozók 

Vasút utcai Óvoda 

 Krammer Ottóné 

dajka 

Gyenizse Gabriella 

dajka 

Jójárt Mihályné 

dajka 

Morvai Anita 

dajka 

Móga Béla 

udvaros 

Hétfő 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 8-12=4 6 – 1420 = 820 

Kedd 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 8-12=4 6 – 1420 = 820 

Szerda 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 8-12=4 6 – 1420 = 820 

Csütörtök 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 8-12=4 6 – 1420 = 820 

Péntek 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 8-12=4 6 – 1420 = 820 

 40+140óra(ebédidő)  40+140óra(ebédidő) 40+140óra(ebédidő) 20 óra 40+140óra(ebédidő) 
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Munkarend 2020/2021 évre 

Nevelést segítők, technikai dolgozók 

Felsővárosi Óvoda 

 
A hét Ács Zoltánné 

Kat. tag* 

dajka 

Dudásné H. Andrea 

dajka 

Rogácsné Szécsényi 
Mónika 

dajka 

Szilágyi Krisztina 

 

dajka 

Szabó Istvánné 

 

dajka 

Köves Ildikó 

 

dajka 

Farkas József 
 

udvaros 

H.  940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 

K.  940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 

Sz. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 

Cs. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 

P. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 

     40+140 (ebédidő)                     40+140 (ebédidő)                 20 óra 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 

B hét        

H.  6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-14=4 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 

K.  6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-14=4 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 

Sz. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-14=4 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 

Cs. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-14=4 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 

P. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-14=4 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 

         40+140 (ebédidő)     40+140 (ebédidő)                 20 óra 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 

 

*munkaidő kedvezmény a 326/2013 KormR.18§ Mt. 260§ szerint 
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Munkarend 2020/2021 évre 

 
 

 Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens 

 Németh Dóra Almási Istvánné Kiri Erika 

Kat.tag*  

Sziládi Anikó 

Hétfő 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 

Kedd 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 

Szerda 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 

Csütörtök 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 

Péntek 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 

 40 +140óra(ebédidő) 40 +140óra(ebédidő) 40 +140óra(ebédidő) 40 140óra(ebédidő) 

 

 

*munkaidő kedvezmény a 326/2013 KormR.18§ Mt. 260§ szerint 
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Munkarend 2020/2021 tanévre (óvodapedagógusok) 

Pirtói Vackor Óvoda 

  

 
 Napocska csoport Fejlesztő 

A 

hét 
Kissné Papp Edit Faddiné Horváth 

Krisztina 

Bálintné Szalma 
Nikolett 

Rácz Istvánné Szabóné V.Éva 

 

 

intézmény 

neve 

H. 1100–1750=650 63o–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 63o–1320=650 Felső 

K. 1100–1750=650 630-1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 630-1320=650 Felső 

Sz. 1100–1750=650 630–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 630–1320=650 Felső 

Cs. 1100–1750=650 630–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 630–1320=650 Csipke 

P. 1100–1720=620 700–1320=620 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 700–1320=620 Vackor 

 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő)  

B 

hét 

      

H. 63o–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 63o–1320=650 Felső 

K. 630-1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 630-1320=650 Felső 

Sz. 630–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 630–1320=650 Felső 

Cs. 630–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 630–1320=650 Csipke 

P 700–1320=620 1100–1720=620 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 700–1320=620 Vackor 

 32+140 óra (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 40+140 (ebédidő) 32+140 óra (ebédidő) 
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8. számú Melléklet 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek:  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottakkal összhangban áll az intézmény pedagógiai programja. Ez szolgál alapul a 

tagintézmény pedagógiai alapelveinek, értékeinek, céljainak, feladatainak megfogalmazásához. A tagintézmény pedagógiai gyakorlata, az intézmény 
által szervezett valamennyi tevékenység a jogszabályi előírásoknak megfelel. A tagintézmény tervezőmunkájának stratégiai alapja az intézmény 
pedagógiai programja. Az éves munkaterv tartalmazza az óvoda sajátos arculatát erősítő hagyományokat, ünnepeket, egyéb programokat, a feladatok 
konkrét megfogalmazását a felelősök és a határidők rögzítésével. A tervekben megfogalmazott célok és feladatok megvalósíthatók, a gyermekek 

eredményes fejlesztését, az óvodai tanítási folyamatokat támogatják. Az ellenőrzés rendje kidolgozott, a szakmai munka eredményességének záloga a 
visszacsatolás révén. 
 

Fejleszthető terület: Az önértékelés összegzése, a tanulságok levonása, a feladatok meghatározása írásbeli formában is készüljön el! A 

dokumentumok egységességére törekedjenek az intézmény valamennyi egységében és csoportjában! Ezzel a nevelőmunka nyomon követését, 
átláthatóságát teszik lehetővé. Legyen dokumentálva az a tény, hogy a szülőket a mérési eredményekről tájékoztatták. 
 

1.2.8. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. Az eddig alkalmazott 

csoportnaplót tartalmilag és formailag korszerűsítjük, hogy az egyénekre vonatkozó differenciálás, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
fejlesztésével összefüggő írásos dokumentációk helyet kapjanak, a reflexiók csatolhatók legyenek. 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

Az önértékelés 
összegzése 

Az ötéves önértékelési ciklus végén, 
amikor minden pedagógus átesett az 
önértékelésen, az összegzés elkészítése, 
tanulságok levonása. 
Az összegzést elkészítő, kiértékelő team 
összeállítása. 

Belső Önértékelést 
Támogató 
Munkacsoport. 

2021.09.01. 

Elkészül a papíralapú 
összegzés. A 
nevelőtestület tisztában 
van a szervezete 

erősségeivel és 
gyengeségeivel, fejlődését 
segítik a tanulságok.  

Nevelőtestületi értekezlet 
jegyzőkönyve. 
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A csoportnapló 
korszerűsítése az 
elvárásoknak 
megfelelően. 
Dokumentumok 

egységességére való 
törekvés. 
 

A tanfelügyeleti ellenőrzés 
megállapításainak ismertetése a 
nevelőtestülettel. 
A jelenlegi napló értékelése tartalmi 
szempontból, a fejlesztendő és bővítendő 
tartalmi elemek meghatározása. A 
korszerűsítés indoklása. Hiányok pótlása, 
kiegészítések a dokumentumban. 
A korszerűsítést végrehajtó team 
összeállítása. 

Intézményvezető 
és a megújítást 
végző 
munkacsoport. 

2019.09.01. 

A nevelőtestület elfogadja 
a változtatás 
szükségességét.  
A team felállása. 
A napló tartalmának 
meghatározása. 

Az értekezletről szóló 
jegyzőkönyv, a 
nevelőtestület 
jóváhagyása. 
A team munkájának 
ellenőrzése. 

A csoportnapló egységes 
szerkezetbe foglalása, 
megformázása. 

Az új napló arculatának, formájának 
kialakítása, az új tartalmi elemek 
bedolgozásával.  

Korszerűsítő team 2020.05.31. Az új napló létrejötte. Az új napló ellenőrzése 

A csoportnapló 
bevezetése 

Sokszorosítás. A nevelőtestület tagjainak a 
kitöltés szabályainak ismertetése, a 
bevezetés meghatározása.  

Intézményvezető 2020.09.01. Az új napló bevezetése. 
Vezetői munkafolyamatba 

beépített dokumentum 
ellenőrzés 

Dokumentálása annak a 
ténynek, hogy a szülőket 
a mérési eredményekről 
tájékoztatjuk. 

Konzultációs lap elkészítése, melyet a az 
egyéni fejlődési naplóban a gyermek 
portfóliójában tároljuk, abban leigazoljuk a 

szülőkkel való fogadóóra idejét , tárgyát, 
helyét,amit a pedagógus/szülő is aláír a 
mérési eredmény tájékoztatása után. 

Intézményvezető 
BECS 

2019.09.01. 

A konzultációs lap 
elkészül a 2019/2020-as 

nevelési évre. 

Félévenkénti 
dokumentumellenőrzésko
r az intézményvezető és a 
helyettesek. 
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2.Személyiség és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő területek: A pedagógusok magas szintű módszertani tudása kihat a gyermekek személyes fejlődését meghaladóan a családjaik szociális 
kapcsolatainak fejlődésére is. A közösséget erősítő szokásrendszernek megfelelően az intézmény hagyományos rendezvényei vonzzák a családokat és 
a külső partnereket. A személyre szabott nevelés-tanulás az intézmény legfontosabb feladata. Módszertani kultúrájuk kiterjed a felzárkóztatást célzó 
egyéni foglalkozásokra, melyet a segítő külső szakemberekkel együttműködésben végeznek. Az alkalmazotti közösség a vezető irányítása mellett az 
elhivatott munkakapcsolatra épít. A feladatok vállalása egyéni képességek és érdeklődés szerint történik. A feladatok lelkiismeretes elvégzése, 
megosztása egy-egy projekt keretében jelentős erőforrás. A gyermekek egyéni sajátosságaira figyelemmel a személyre szabott bánásmód megvalósul 

az egységes szemléletű nevelési közegben. A csoportokban a társak szociális érzékenyítésével törekednek a hátrányok enyhítésére, a kulturális 
különbségek az elfogadásra.  
 

 

Fejleszthető terület: A fejlődést nyomon követő dokumentációban a fejlesztendő területekhez rendeljék a felmérések hivatkozását! A fejlesztés 
megvalósulása az egyéni fejlődést nyomonkövető dokumentációban kerüljön pontosan rögzítésre! A fejlesztő pedagógus munkájához kapcsolódó 
dokumentáció igazítása a jogszabályok előírásaihoz és az intézményi dokumentumokhoz. 
 

 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

A fejlődést nyomon követő 
dokumentációban a fejlesztendő 
területekhez rendeljük a felmérések 
hivatkozását. A fejlesztés 
megvalósulása az egyéni fejlődést 
nyomon követő dokumentációban 
pontos rögzítésre kerül. 

A nevelőtestület 
tájékoztatása, a 
dokumentációkban való 
egységességre törekvésről, 
annak szempontjairól, 
elvárásairól.  
A fejlesztőpedagógiai team 
felállítása a feladat 
végrehajtására.  
Megjelenésében is egységes, 
átlátható dokumentáció 
létrehozása. 

Intézményvezető, 
fejlesztő 
munkacsoport 

2020.05.31. 

A gyermekek egyéni fejlődési 
naplója és fejlődésük nyomon 
követése pontosan és egységesen 
vezetett, a fejlesztendő 
területekhez a hivatkozások 
hozzárendelve vannak, jól 
dokumentáltak. 
Formailag és tartalmilag megújult 
dokumentum létrehozása. 

Intézményvezető által 
félévente (január és május 
hónapokban). 
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A fejlesztő pedagógus 
munkájához kapcsolódó 
dokumentáció igazítása a 
jogszabályok előírásaihoz és az 
intézményi dokumentumokhoz. 
 

A fejlesztőpedagógus a munkáját a 
mindenkori jogszabályok és a PP-unkban 

meghatározott elvárások szerint, ahhoz 
igazítva végzi. A Pedagógiai Szakszolgálat, 
a bajai Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 
alapján készíti el a fejlesztési terveit. 
A dokumentáció pontos vezetéséhez, abban 
való jártassághoz szaktanácsadó kérése a 
szegedi POK-tól. 

Fejlesztőpedagógus 

Szaktanácsadó 

Intézményvezető 

2021.09.01. 

A fejlesztőpedagógus 
dokumentációja egységes 
és a jogszabályoknak 
megfelelően vezetett. 

Intézményvezető, 
BECS csoport, 

szaktanácsadó 

A megújult és egységes egyéni 
fejlődési napló bevezetése az 
útmutatóval  

Az új dokumentum és kitöltési útmutató 
átadása a pedagógusoknak 

Intézményvezető 

Fejlesztő 
pedagógiai 
munkacsoport 

fejlesztőpedagógus 

2021.09.01. 

Az egyéni fejlődési naplók 
egységesek, külső 
szemlélő által is jól 
követhetőek a fejlesztésre 
vonatkozó tervek, mérési 
folyamatok. 

Az éves ellenőrzési 
folyamat részeként. 
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3.Eredmények 

Kiemelkedő területek: A kiemelt nevelési cél, a környezettudatos szemléletmód kialakítása eredményes, ennek számos jele tetten érhető az óvoda 
tevékenységeiben. Külső elismerés és mérce a Zöld Óvoda cím, valamint a Legszebb konyhakert elismerés 2. hely. A gyermekek kötődését jelzi az, 
hogy minden lehetséges alkalommal, a jeles napok, nyílt ünnepek, közösségi rendezvények során visszatérnek óvodájukba. A gyermekekre vonatkozó 
megfigyelések eredményeit rögzítik a dokumentációban, melyek alapján egyéni fejlesztésüket megtervezik, nyomon követik. A szülöket tájékoztatják 
szükség esetén szakemberekkel is együttműködnek. A méréseket meghatározott idő elteltével ellenőrzik, ismét elvégzik, így kísérik figyelemmel a 
fejlődést. Az elért eredmény a teljes alkalmazotti közösség összehangolt és elhivatott munkájának eredménye. 
 

 

Fejleszthető terület: Beiskolázást követően a gyermekek eredményeinek nyomon követésére törekedjenek a személyes beszélgetésen túl az iskola 
visszajelzése alapján. Ennek a célnak a teljesülése az iskolák szándékával valósulhat meg. 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

Beiskolázást követően is 
nyomon követjük a 
gyermekek eredményeit. 

Az együttműködési megállapodások szerint 
ellátogatunk egymás intézményeibe és 
konzultálunk a pedagógusokkal, 
tanítónénikkel. 
Kérdőívet állítunk össze az iskolák részére, 
melyben a gyermekek képességeiről, azok 
sikeres/sikertelen iskolai beválásáról is 
kérdezünk, esetleges hiányosságok 
feltárása megtörténik. 

Belső Önértékelést 
támogató 
Munkacsoport 

Intézményvezető 

2021.05.31. 

A kérdőívek elkészülnek 
és kiértékeljük őket. 
A gyermekek iskolába 
való lépése a megfelelő 
időben történik, a 
képességeik optimálisak, 
a visszacsatolások segítik 
az óvodapedagógusok és 
a tanítók munkáját is, a 
tervezésben és a 
megvalósitásában.- 

Belső Önértékelést 
Támogató Munkacsoport 
ellenőrzése 

Kérdőívekből 
információszerzés a 
gyermekek 

eredményeiről, iskolákkal 
való jó kapcsolat ápolása.  

A kérdőívek eljuttatása az iskoláknak 

A kérdőívek kiértékelése 

Egymás nyílt napjaira és ünnepeire, jeles 
napjaira való kölcsönös látogatás. 

Belső Önértékelést 
támogató 
Munkacsoport 

Intézményvezető 

2019.12.15 

2020.01.30. 

 

A kérdőíveket ki tudjuk 
értékelni. 
Jól ismerjük egymás 
pedagógiai célját, 
munkáját. 

Félévi nevelőtestület 
BECS beszámolóban. 



6 

 

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő területek: Szakmai együttműködés jellemzi az intézmény belső kapcsolatrendszerét. A szervezeten belüli információáramlás rendje 
kialakított, hatékony. A z együttműködés fő célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének segítése, fenntartása. Az 
intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az intézmény pedagógusai 
több munkaközösség munkájában vesznek részt. Az itt elhangzott információkat megosztják egymással, közösen tovább gondolják és alkalmazzák az 
új ismereteket, módszertani megoldásokat. Az információk átadására a lehetséges személyes, szóbeli, papír alapú és elektronikus lehetőségeket 
maximálisan kihasználva teremtenek lehetőséget. 
 

 

Fejleszthető terület. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre, valamint a munkaközösségek közti kapcsolatrendszer legyen szabályozott a dokumentumokban! 
Az alkalmazotti közösség együttműködése fejleszthető terület. Házi bemutatók szervezése a szervezeti és működési szabályzat szerint. Hospitálások, 
óralátogatások dokumentálása. A pedagógiai munkát segítők ellenőrzésének dokumentálása. 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

A szakmai közösségek 
vezetőinek hatás- és 
jogköre, valamint a 
munkaközösségek közti 
kapcsolatrendszer 

szabályozott a 
dokumentumokban 

„Intézményen Belüli Szakmai Közösségek 
Szabályzata” belső dokumentum 
elkészítése, melyben a feladatok, a hatás- 

és jogkörök egyértelműen szabályozásra 

kerülnek. 

Intézményvezető 2022.05.31 

A szakmai közösségek 
vezetőinek feladat- és 
hatásköre ismert és 
tisztázott. 

Dokumentum meglétének 
ellenőrzése. 

Házi bemutatók 
szervezése a szervezeti és 
működési szabályzat 
szerint. Hospitálások, 
óralátogatások 
dokumentálása. 

Munkatervben dátum szerint jelenik meg a 
bemutatók ideje és a módja. A hospitálások 
jelölése az új, korszerűsített naplóban 
megjelenik külön rubrikában. 

Intézményvezető 

Korszerűsítő team 
2020.09.01. 

A dokumentálás 
megtörténik. 

Dokumentum meglétének 

ellenőrzése 
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A pedagógiai munkát 
segítők ellenőrzésének 
dokumentálása. 
. 

Az ellenőrzési Napló kibővítése a dajkák és 
az udvarosok munkájának ellenőrzésével, 
szempontsorral minden évben.  

Intézményvezető 2020.09.01. 
A dokumentálás 
megtörténik. 

Év végi beszámolóban, 
éves értékelésben. 

 

5.Intézmény külső kapcsolatai 
Kiemelkedő területek: A külső partnerekkel hagyományosan jól kialakított kapcsolatrendszert működtetnek. Az együttműködés kölcsönös. 
Valamennyi partneri kapcsolat a nevelés, a gyermekek személyiségfejlődésének céljait szolgálja. Rendkívül széles körű az a programkínálat, melybe 
be tudnak kapcsolódni az óvodás gyermekek, illetve azok a programok, melyekbe a családokat várják. 
 

 

Fejleszthető terület: A külső partneri elégedettség mérés és visszacsatolás kidolgozása a kapcsolattartás nyomon követhetősége és fejleszthetősége 
érdekében! 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

A külső partneri 
elégedettség mérés és 
visszacsatolás 
kidolgozása a 
kapcsolattartás nyomon 
követhetősége és 
fejleszthetősége 
érdekében. 
 

Külső partner, fenntartó és társintézmények 
felé elégedettségi kérdőívek elkészítése, 
küldése, majd kiértékelése évenként. 
Szükség esetén intézkedési terv /korrekciós 
terv készítése. 

Intézményvezető 

Belső Önértékelést 
Támogató 
Munkacsoport 

2020.08.31. 

A kérdőívek elkészülnek, 
kiosztásra és kiértékelésre 
kerülnek. 

Év végi beszámolóban, 
éves értékelésben 

BECS munkatervében és 
beszámolójában 
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6.A pedagógiai munka feltételei 
Kiemelkedő területek: A nevelőtestület együttműködési készsége magasszintű, az egyes feladatok megoldásában igényesek, hatékonyak. A 
rendelkezésre álló adottságokat és a tárgyi feltételeket hatékonyan használják fel és folyamatosan törekednek a motiváló szakmai környezet 
kialakítására. Az óvoda épületeinek korszerűsítése, felújítása szükséges, folyamatban van a fenntartó, illetve támogatók részéről. Az alkalmazotti 
közösség minden lehetőséget hatékonyan kihasznál a feltételek javítása érdekében. Munkájuk elismeréseként értékelhető számos felajánlott munka, 
adomány, melyet a szülők, illetve a település hozzáadott a tárgyi, környezeti feltételek javításához. Egyedi ötleteik, innovatív megoldásaik a gyermeki 
személyiségfejlődés támogatására számos lehetőséget kínál. Az alkalmazottak végzettsége megfelelő a kitűzött célok megvalósításához. 
 

 

Fejleszthető terület: Az infrastruktúra és a gyermekek fejlődését biztosító tárgyi környezet fejlesztésére vonatkozó intézkedési terv készítése. Legyen 

pontosan meghatározott a munkaközösségek vezetőinek felelősség és hatásköre! Az információáramlás menete a szervezeti és működési 
szabályzatban részben kidolgozott, a kapcsolattartás formái, fórumai felsorolásra kerültek. Dokumentálása is kerüljön be az alapdokumentumokba! Az 

infokommunikációs eszközök használatának beemelése a napi pedagógiai gyakorlatba. 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

Az infrastruktúra és a 
gyermekek fejlődését 
biztosító tárgyi környezet 
fejlesztésére vonatkozó 
intézkedési terv készítése. 

„Infrastruktúra fejlesztési terv” elkészítése  
az EMMI rendelet kötelező eszközlistája 
alapján. A fenntartó részére a dokumentum 
elküldése. 

Intézményvezető 

Óvodatitkár 
BECS 

 

2022.08.31. 

A terv elkészül, a 

dokumentum e fenntartó 
részére elküldve. 

Iktatószámmal ellátott 
dokumentum. 

BECS beszámoló 

Intézményértékelés 
dokumentuma  

Információáramlás 
dokumentálása  

Az információáramlás több csatornán 
működik, ennek dokumentálása 
csatornánként eltérő módon. Heti 
megbeszélésekről feljegyzések készítése, 
weblapokon történő kétirányú 
kommunikáció önmagán a webes felületen. 
Egyéb formák esetén a megfelelő módon 
feljegyzés készítése.  

Intézményvezető, 
helyettesek, 

óvodatitkár 
2020.09.01. 

Az információáramlás 
dokumentálása. 

Intézményvezető 
félévente. 
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IKT eszközök 
használatának beemelése 
a napi pedagógiai 
gyakorlatba 

A pedagógus kolléganők tárgyi eszközeinek, 
IKT eszközeinek fejlesztése, beruházások 
megvalósítása fenntartói támogatással. 
Kolléganők önképzéssel és célirányos 

továbbképzéseken képzik magukat a 
témakörben. 
Az IKT eszköz alkalmazásának módjainak és 
módszereinek, hatásainak ellenőrzése. 

Intézményvezető 

Szakmai 

munkaközösség 
vezetők 

2024.08.31. 

Eszközvásárlások 
megtörténnek, javulnak a 
feltételek, a kolléganők 
tudásszintje növekszik, 
alkalmazzák az IKT 
eszközöket napi szinten 
csoportjukban. 

Ellenőrzési napló 

Éves értékelések 

 

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 

Kiemelkedő területek: Az intézmény pedagógiai programja szervesen illeszkedik és megfelelő egységet alkot a miniszter által kiadott szabályozó 
dokumentumban foglaltakkal. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. Minden nevelési év 
tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek ütemezése. A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó 
részcélok, felelősök, feladatok, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
 

 

Fejleszthető terület: Az elektronikus nyilvántartási, dokumentációs rendszer bevezetése a szakmai munka dokumentálása területén. 
 

Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/értékelés 
módja/ideje 

Az elektronikus 

nyilvántartási, 
dokumentációs rendszer 
bevezetése a szakmai 
munka dokumentálása 
területén. 
 

Törekvés a rendszer minél korszerűbb 
használatára a lehetőségeink figyelembe-

vételével. 
Célirányos önképzés e területen, más 
intézmények jó gyakorlatának megtekintése. 
Fenntartói támogatás kérése financiálisan. 

Fenntartó 

Intézményvezető 

Gazdasági vezető 

nevelőtestület 
tagjai 

2024.08.31. 

Korszerűbb és 
könnyebben kezelhető 
felületek használata, 
nagyobb jártasság az 
elektronikus 

dokumentálás terén. 

Éves értékelésben 

Fenntartónak elküldött 
intézkedési tervben 

 

 

Barnáné Szabó Mikor Márta intézményvezető 
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9. számú Melléklet 

 

Legitimáció 

 

 
1.) A Százszorszép Óvodák nevelőtestülete 2020 augusztus-31-én megtartott értekezletén az 

intézmény 2020/2021. évi Munkatervét 100%-ban elfogadta. 

 

 

A nevelőtestület képviseletében: 
 

 

 

 

Dózsa Erika  Kissné Papp Edit 
 Rambaláné Kovács Tímea  

 

 

 

2.) A Szülői Közösség a munkatervet megismerte és azzal kapcsolatosan véleményét 
nyilvánította. 

 

 

A Szülői Közösség képviseletében: 
 

 

 

 

Pásztorné Bálint Ildikó  Bors Melinda 

 Szabadiné Eke Beáta  

 

 

 

3.) Véleményezésre Kiskunhalas Város Önkormányzatának benyújtva 2020. szeptember 15-én, 

az abban foglaltakkal a fenntartó egyetért. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. ……………….. hó ….. nap 

 

 

 

A fenntartó képviseletében: 
 

 

   

   

 


