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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1 
 

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 
 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._
rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_
12_112.pdf         

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

alapprogramjáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 
 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 
 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

 
• 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV 
 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 
 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 
• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 
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• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 
 

• 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 
 

• 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM&timeshift=fffffff4&
txtreferer=00000001.TXT 

  
- Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS  
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kez
ikonyv_ovoda_160127.pdf 
 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT 
KIADÁS  
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_kezikony
v_ovodai_160128.pdf 
 
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 
II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_ped
agogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf 
 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 
 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 
 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ 
MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf 
 

- A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Társulási Tanács vonatkozó 
önkormányzati rendeletei  
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Az intézmény megnevezése: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 

Német nyelven: Regionalkindergarten von Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 

Székhely: Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. 

Telephely: Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4. 

       Csemetekert Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8. 

Tagintézmény: Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23. 

Alaptevékenység:  

1.)  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása – Iskolás kor 
előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Beilleszkedési, 
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése. 

Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. 
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. 
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. 
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23. 
 

2.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása: 
- mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

3.) Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

- Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma 
nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven. 

Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.  

- Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint 
nemzetiségi nevelést (német nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi 
nevelés országos alapprogramjában meghatározottak figyelembe vételével látja 
el a nemzetiséghez tartozók nevelését. 

Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. 

4.) Oktatásban résztvevők étkeztetése 

Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. 
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. 
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. 

Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23. 
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A NEVELÉSI ÉV CÉLJAI, FELADATAI 
 

Elsődleges célok: 
 

 
• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 

óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása → 
Fókuszban a gyermekek 

• Törvényes és színvonalas intézményműködés  
• Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott – a gyermeki 

személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, 
megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba a csoportok és az egyes 
gyermekek szintjein egyaránt: 
1. Az értelem fejlesztése;  

- tanulási motívumok, értelmi képességek fejlesztése 
- a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi értékrend kialakítása, szociális 

képességek fejlesztése 
2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés 

- az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes                       
motívumok kialakítása 

- környezettudatos szemléletmód formálása 
3. A speciális kompetenciák fejlesztése 

- alkotóképesség, tehetség 
4. A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése 

-  különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot 
igénylő gyermekekre. 

 
További céljaink: 

• Az óvoda-család együttműködési formáinak továbbfejlesztése - kapcsolatok 
erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési lehetőségeinek szélesítése  

• A szervezet szakmai színvonalának további erősítése a gyakorlat közeli belső 
továbbképzések (munkaközösségi és munkacsoport foglalkozások) hatékony 
működtetésével, a lehetőség szerinti külső továbbképzéseken történő részvétellel, 
valamint önképzéssel 

• Pedagógus, vezető szinten a jogszabályi elvárások szerinti önértékelés 
lebonyolítása  

• Az óvoda szabályozó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, 
Önértékelési Program, Etikai kódex) beválás és hatékonyság vizsgálata, szükség 
szerint módosítása 

 
A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 
 
1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 
alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása → a 
szakmai színvonal mérhető emelése 

• Az intézményvezetés felelőssége  
- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre, ennek 
érdekében az intézményi önértékelések jogkövető megszervezése 
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- a kialakult és elfogadott intézményi gyakorlat további finomítása, szükség szerinti 
fejlesztése 

- Kompetencia és teljesítményalapú intézményi értékelési rendszer szabályzatának 
kidolgozása 

- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
 

• A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy - mint a napi tevékenységeik során is -  
úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai 
kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről 
alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 
- a dokumentumellenőrzés során  
- az interjú és a portfólióvédés során 

 
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 
milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 
tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 

 
 
1.  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a  megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  
3. A tanulás támogatása  
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség  
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
 

 
Felelős: Kovács Péterné intézményvezető 
Határidő: 2018.06.30. 
 

2. Minőségelvű működésünk garanciájaként 
 

- A pedagógus, vezető önértékelés kijelölt ütemben történő lebonyolítása 
- Részben az önértékelési folyamat részeként intézményünk szabályozó 

dokumentumainak beválás és hatékonyság vizsgálata 
- Óvodánk kulcsfolyamatainak felülvizsgálata (1.sz. Melléklet: Az óvoda 

kulcsfolyamatai) 
- Intézményünk szabályozó dokumentumainak szükség szerinti korrekciója 
- Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás 
- Az önellenőrzés hatékonyságának növelése 
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Felelős: Kovács Péterné intézményvezető 
 Hunya Imréné intézmény-vezető helyettes 
Határidő: 2018.06.30. 
 

3. A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése 
- A mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, eljárások, és az 

eredményességet fokozó minőségjavító technikák tanulása 
- A különböző továbbképzéseken szerzett kompetenciák, valamint a saját ”jó 

gyakorlatok” közösség előtti megosztása csoport, telephely és intézményi szinteken 
- Külső előadók meghívásával új ismeretek, tapasztalatok szerzése 

 
Felelős: Szakmai munkaközösségek vezetői 
Határidő: 2018.06.30. 

 
4. Hatékony együttműködés a családokkal 

- A család elsődleges szerepének hangsúlyozása 
- Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos 

együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától” → a gyermekek 
egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 
bevonásával. 

- A család részvételének minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda 
folyamataiba, saját gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe a 
kompetenciahatárok figyelembe vételével 

- Szülők klubja beindítása 
 
Felelős: Székhely- és telephely vezetők 
Határidő: 2018. 08. 31.  

 
5. A szakmai munkaközösségek tagjainak éves értékelései és tapasztalatai alapján 

különös gondot fordítunk a munkaközösség tervei és azok megvalósításai során az 
alábbiakra: 
- az Önértékelési, a Környezet- és egészségnevelési szakmai munkaközösségek szakmai 

munkacsoport céljainak újbóli átgondolása 
- Az adminisztrációs feladatok minőségi és mennyiségi elvárásainak felülvizsgálata → 

Adminisztrációs kötelezettségek áttekintése, a törvényi elvárásokkal is kompatibilis 
szükség szerinti korrekciók végrehajtása a kollégák bevonásával 

- Szakmai információ áramlás biztosítása → munkaközösségi tartalmak megosztása a 
kollégákkal 

- Felelős: Szakmai munkaközösség vezetők 
-  Határidő: 2018.08.31. 

 
6. Fokozott figyelem többek között az intézményi környezetre, az infrastruktúrára, a 
személyzeti ellátottságra, és az irányításra 

 
 Felelős: Kovács Péterné intézményvezető 

 Hunya Imréné intézmény-vezető helyettes 
Határidő: 2017.08.31. 
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7. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 
• Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

• Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

•  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

• Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

• Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

• Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 
• A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 
fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 
beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás” 

• Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 
állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

• Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 
meghatározó a gyermek számára 

• Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 
Egészségnevelési program kivitelezése 

• Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

• Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 
alkalmazására 
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HUMÁNERŐFORRÁS 
 

Intézményvezető Kovács Péterné 5500 Gye. Kossuth út 7. gycshkistersegiovoda@gmail.com 66/386-610 
20/405 2596 

Intézményvezető-
helyettes 

Hunya Imréné 5500 Gye. Kossuth út 7. gycshkistersegiovoda@gmail.com 66/386-610 
 

Intézményegység-vezetők Cím E-mail Telefon 
Százszorszép 
Óvoda 

Cserenyecz Éva 5500 Gye. Kossuth út 7. gycshkistersegiovoda@gmail.com 66/386-610 
20/405 2596 

Csemetekert 
Óvoda 

Némethné Bukva Magdolna 
 

5502 Gye. Blaha út 8. kistersegicsemetekertovi@gmail.com 66/787-020 

Margaréta Óvoda Dinya Tünde Gizella 
 

5500 Gye. Jókai M. u. 4. kistersegimargaretaovi@gmail.com 66/610-230 

Napraforgó Óvoda Gulyásné Kádár Anna 
(kapcsolattartó 
óvodapedagógus) 

5621 Csárdaszállás  
Kossuth út 23. 

kadaranna@citromail.hu 66/426-174 

 
DOLGOZÓI LÉTSZÁM ADATOK, MUNKASZERVEZÉS 

 
Óvoda neve Óvoda- 

pedagógus 
 (fő) 

Dajka 
 

(fő) 

Pedagógiai 
asszisztens 

(fő) 

Intézmény-
vezető 

(fő) 

Óvodatitkár 
 

(fő) 

Karbantartó 
 

(fő) 

Összesen 
 

(fő) 
 
Százszorszép Óvoda 

 
9 

 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 

 
Csemetekert Óvoda 

 
6 

 
3 

 
Margaréta Óvoda 

 
2 

 
2 

 
Napraforgó Óvoda 

 
1 

 

 
Összesen 

 
18 

 
9 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
32  
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CSOPORTBEOSZTÁSOK  

 
PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK BESOROLÁSA 

 
ssz. Név Beosztás Fiz. kat. Ped II. 

fokozatba 
lépés 

  

2018.-ban 
minősül 

1. Csapóné Giricz Irén Óvodapedagógus Ped I. 2017.01.01  

2. Cserenyecz Éva Óvodapedagógus 
Fejlesztőpedagógus 

Ped. II. 2015.01.01.  

3. Dajkó Edit Óvodapedagógus Ped I.   

4. Gálné Véha Orsolya Óvodapedagógus GYES   

5. Hornok Ágnes Óvodapedagógus Ped I.   

6. Hunya Imréné Óvodapedagógus 
Fejlesztőpedagógus 

Ped. II. 2015. 01.01  

 
S
s
z. 

 
Csoport neve 

 
Létszá

m 
okt. 

1.+dec. 
31. 
(fő) 

 
Óvodapedagógus 

 
Dajka 

 
Pedagógiai 
asszisztens 

1. Süni csoport 25 Tímárné Bula Edina 
Soczóné Jaszovszki Anikó 

Tariné Somogyi 
Andrea 

 
 
 
Gyebnárné Tóth 
Márta 
 
Dajkó Edit 

2. Breki csoport 24+1 Hunya Imréné 
Vinczéné Nagy Edit 

Hegedűs Anita 

3. Nyuszi csoport 26 Csapóné Giricz Irén 
Látkóczki Éva 

Molnár Mihályné 

4. Maci csoport 24+1 Cserenyecz Éva 
Vaszkó Magdolna 

Barna Klára 

Összesen: 99+2  
1. 

Mókus csoport 23+2 Losonczi Gabriella 
Dinya Tünde Gizella 

Csentős Andrásné 
Cserenyecz 
Lajosné 

 
Dajkó Edit 

Összesen: 23+2  
1. Napocska 

csoport 
20 Hunyáné Tímár Erika 

Koloh Magdolna 
Németné Tímár 
Anikó 

 
 
 

Véha Fanni 
2. Süni csoport 21 Hornok Ágnes 

Nedróné Kurilla Katalin 
Iványiné Bukva 
Katalin 

3. Szivárvány 
csoport 

26 Kakatiné Sárhegyi Katalin 
Németné Bukva Magdolna 

Salamon Csilla 

Összesen: 67    
1. Zümi csoport 13 Gulyásné Kádár Anna   
Összesen: 13  
 
Intézményi 
létsazám összesen: 

 
202+4 
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7. Hunyáné Tímár Erika Óvodapedagógus Ped I.   

8. Gulyásné Kádár Anna Óvodapedagógus Ped I.   

9. Kakatiné Sárhegyi 
Katalin 

Óvodapedagógus 
Fejlesztőpedagógus 

Ped I. 2016.01.01.  

10. Koloh Magdolna Óvodapedagógus Ped I. 2018. 01. 01.  

11. Kovács Péterné Intézményvezető 
Óvodapedagógus 

Ped I.  x 

12. Látkócki Éva Óvodapedagógus Ped I.   

13. Losonczi Gabriella Óvodapedagógus Ped I.  x 

14. Nedróné Kurilla 
Katalin 

Óvodapedagógus Ped I.   

15. Németné Bukva 
Magdolna 

Óvodapedagógus Ped I.   

16. Soczóné Jaszovszki 
Anikó 

Óvodapedagógus 
Német nemzetiségi 
óvodapedagógus 

Ped I.  x 

17. Tímárné Bula Edina Óvodapedagógus 
Német nemzetiségi 
óvodapedagógus 

Ped I.   

18. Vaszkó Magdolna Óvodapedagógus 
Gyógytestnevelő 

Ped. II. 2015.01.01.  

19. Vinczéné Nagy Edit Óvodapedagógus Ped I.   

 

PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK 
 
ssz. Név Beosztás 

 Barna Klára dajka 

 Bótos Ildikó óvodatitkár 

1 Csentős Andrásné dajka 

2 Cserenyecz Lajosné dajka 

3 Dajkó Edit pedagógiai asszisztens pedagógus szakképesítéssel 

4 Gyebnárné Tóth Márta pedagógiai asszisztens 

5 Gyetvai János karbantartó 

6 Hegedűs Anita dajka 

7 Iványiné Bukva Katalin dajka 

8 Molnár Mihályné dajka 

9 Nagy Lajosné dajka 

10 Németné Tímár Anikó dajka 

11 Salamon Csilla dajka 

12 Tariné Somogyi Andrea dajka 

13 Véha Fanni pedagógiai asszisztens 
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KÜLSŐS MUNKATÁRSAK 
 

Szakirány Név Jogviszony 
 

Gyógypedagógus, SZIT Baráth Ferencné Vállalkozói szerződés 
Szomatopedagógus Hajdú Zoltánné Vállalkozói szerződés 
Logopédus (SNI) Tokainé Tímár Csilla Vállalkozói szerződés 
Logopédus  Tokainé Tímár Csilla Szakszolgálati ellátás 
Fejlesztő pedagógus (BTMN) Szakszolgálati munkatárs Szakszolgálati ellátás 
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GYERMEK LÉTSZÁMADATOK (2017. OKT. 1.) 
 

Óvoda neve Csoport neve 

Csoportba 
osztott létszám 
(fő) 

2-es 
szorzóval 
számítandó 
(fő) 

3-as szorzóval 
számítandó 
(fő) 

Számított 
létszám a 
csoportban 
(fő) 

Százszorszép Óvoda 
Kossuth út 7. 

Süni csoport 25    25 

Breki csoport 24 1   1  27 

Nyuszi csoport 26    26 

Maci csoport 24   1 26 

Összesen   99 1 3 104 

Margaréta Óvoda Mókus csoport 23 1  24 

Összesen:   23 1  26 

Csemetekert Blaha L. út  

Szivárvány 
csoport 26 1  27 

Süni csoport 21 3  24 

Napocska csoport 20 1  21 

Összesen:   67 1   72 
Napraforgó Óvoda 

Csárdaszállás Zümi csoport 13     13 

Összesen:   13   13 

MINDÖSSZESEN:   202  3  3 215 
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2017/18-as nevelési év létszám adatok korosztály szerint 2017. 12.31. állapot szerint 

  kis középső nagy összesen SNI  
Átszámított 
létszám 

Százszorszép Óvoda 

Maci 12 7 6 25 2 27 

Nyuszi 14 4 8 26 0 26 

Breki 6 9 9 24 3 27 

Süni 4 8 13 25 0 25 

Összesen 36 28 36 100 5 105 

Mókus 9 6 10 25 1 26 

Csemetekert Óvoda 

Szivárvány 7 5 14 26 1 27 

Süni 7 5 9 21 2 23 

Napocska 12 6 2 20 1 21 

Összesen 26 16 25 67 4 69 

Zümi 7 1 5 13 0 13 

ÖSSZESEN 78 51 76 205 10 215 
 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - ÓVODAPEDAGÓGUS  
 
A csoportfoglalkozások, a tevékenységek szervezését (az egész óvodai életet magában foglaló) vezetését 
kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb 
négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 
munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 
óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8)) A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása 
óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként 
figyelembe vehető időkeretben. 

 
Munkaidő kedvezmények  
Az intézményvezető és a helyettes órakedvezménye összesen 34 óra/hét. 
 

Intézményvezető kötelező óraszáma   8 óra/hét 
Intézményvezető- helyettes kötelező óraszáma 22 óra/hét 
Munkaközösség-vezetők órakedvezménye   2 óra/hét 
Közalkalmazotti Tanács elnök órakedvezménye   2 óra/hét 

 
Az óvodapedagógusok munkarendjének legfontosabb pontjai:  

- A gyerekekkel a nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik.  
- Munkarendjük változhat a nyári szabadságolás ideje alatt, iskolai őszi, tavaszi, téli szünet ideje 

alatt, illetve munkanap áthelyezésekor.  
- Befolyásolja: hiányzások (gyerekek, intézményi dolgozók) egyéni kérések figyelembe vétele, 

továbbképzéseken való részvétel, továbbtanulás 
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MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK  
 
Kötelező óraszám 40 óra.  
Feladataik a munkaköri leírásban találhatók. A dajkák változó munkarendben dolgoznak /heti váltás/, 
illetve az intézmény zavartalan működése érdekében a vezető vagy a helyettes utasítása szerint. 
 

Beosztás Munkaidő Munkavégzés helye 
Dajka de: 6.00-14.00 

du:10.00-18.00 
Minden egységben 

Óvodatitkár hétfőtől-csüt. 7.30-16.00 
péntek: 7.30-13.30 

Százszorszép Óvoda 

Pedagógiai asszisztens 8.00 – 16.00 Minden egységben 
Karbantartó 6.00 – 14.00 Minden egységben 

 

 
TERVEZETT FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS EGYÉB SZAKMAI FEJLESZTÉSEK  
- a 2018. évi költségvetés és a pályázati forrás függvényében –  

 
A fejlesztés tárgya 

 
Százszorszép 
Óvoda 

Margaréta 
Óvoda 

Csemetekert 
Óvoda 

Napraforgó 
Óvoda 

Költségvetési forrás felhasználásával       
Szociális és kiszolgáló 
helységek, csoportszobák festése 

x x részben  

Udvari épületek bontása x     x  
Aknafedők süllyesztése, utcai 
kerékpártároló kialakítása 

x    

Játszó udvar tereprendezése, 
korszerűsítése 

  x  

Bejárat részleges 
akadálymentesítése 

 x    x  

2 csoportszoba burkolatának 
felújítása 

x    

Udvari játékok javítása, 
felújítása 

 x  x 

Szakmai fejlesztések alapítványi, pályázati, egyéb forrás felhasználásával  
Fejlesztő játékok, udvari játékok  

 
Minden intézményben 

 
 
 

Minden intézményben 

Kirándulás szervezése 
Gyermekműsor előadók, 
szolgáltatók meghívása 
Kézműves, játszóházi anyagok 
Napvitorlák  
Szakmai könyvek  
Intézményi környezet fejlesztése 
„Zöld Óvoda” 
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE 
 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó napja 
2018. augusztus 31. (csütörtök). 
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot nevelés nélküli 
munkanapként használhatunk fel. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, 
nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja, továbbá a pedagógiai 
asszisztenseink vesznek részt. A további nevelőmunkát segítő munkatársak (dajka, óvodatitkár, 
karbantartó) részvétele az alkalmazotti kör részére szervezett értekezleteken kötelező. 
 
ISKOLAI SZÜNETEK IDŐTARTAMA - A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS TERVEZETT IDŐPONTJAI 
 

• Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 
(hétfő). 

• A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. 
(szerda). 

• A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 
(szerda). 

 
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
Működési gyakorlatunk tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején, valamint munkanap 
áthelyezéskor a gyermekek létszáma jelentősen lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes 
szülői igényfelmérés alapján az intézményvezető jóváhagyásával - az intézmény egységei 
összevont csoporttal működnek, vagy zárva tartanak. Ez idő alatt az alkalmazottak munkarendje 
módosul, a nevelőmunkával összefüggő feladatokat látják el. 
 
Nyári intézmény bezárás tervezett időpontjai 
 
Székhely és 

telephely 
24. 
hét 
06. 

11-15. 

25. 
hét 
06. 

18-22 

26. 
hét 
06. 

25-29 

27. 
hét 
07. 

02-06 

28. 
hét 
07. 

09-13 

29. 
hét 
07. 

16-20 

30. 
hét 
07. 

23-27 

31. 
hét 

07.30-
08.03. 

32. 
hét 
08. 

06-10 

33. 
hét 
08. 

13-17 

34. 
hét 
08. 

21-24 

Százszorszép 
Óvoda 

NYITVA helyiségek festése, felújítás, karbantartás 
épületbővítés (tornaszoba építés?) 

Margaréta 
Óvoda 

helyiségek festése, felújítás, karbantartás NYITVA 

Csemetekert 
Óvoda 

NYITVA udvarfejlesztés, épületbővítés (tornaszoba építés?)  

Napraforgó 
Óvoda 

NYITVA (szülői 
igényfelmérés alapján) 

takarítás, karbantartás 
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NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK  
 

Ssz. Felhasználás tárgya 
 

Időpont Érintett 
Felelős 

1.  Évnyitó munkatársi értekezlet 
 

Előző nevelési év értékelése,  
Éves munkaterv javaslat megvitatása,  
Aktuális jogszabályi változások és 
 azok hatásai az éves munkaterv 
tartalmaira. 

 
szeptember 01.  

péntek 
 

8:30 - 15:00 

  
intézm.vezető, 
intézm.vez. hely. 
székhely- és 
telephely vezetők 
 
 

2.  Nevelőtestületi értekezlet 
Téma: Eltérő fejlődési ütem a 
logopédus és a gyógypedagógus 
szemszögéből  
Meghívott előadók:  
Ágostonné Farkas Mária  
Kis Bálint Általános Iskola Igazgatója, 
logopédus 
Czikkely Erika  
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-
helyettes szakvizsgázott pszichopedagógia 
szakos gyógypedagógiai tanár 
 
Pedagógiai program felülvizsgálata 
Aktuális feladatok, kérdések 
 
 

 
október 27. 

péntek 
 
       8:00-14:00 

 
 

 
Intézményvezető 
Intézményvezető-
helyettes 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Nevelőtestületi értekezlet 
Téma: Inklúzió, differenciálás, 
integráció 
Előadó meghívása folyamatban 
Aktuális feladatok, kérdése 

2018. március 10. 
szombat 

 

4.  Szervezetfejlesztő szakmai nap 
Munkatársi értekezlet 
- a nevelési év értékelése 
- kiemelt munkatervi feladataink 
- szakmai munkaközösségek 
eredményei 
Tudásmegosztás:  
A külső továbbképzéseken résztvevő 
kollégák összefoglalói, beszámolói 
 
Sárkányhajózás 

 
2018. június 

15. 
péntek 

8:00-16:00 
 

 
intézm.vezető, 
intézm.vez. hely. 
székhely- és 
telephely vezetők 
munkaközösség-
vezetők 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – egy épületünk nyitvatartásával 
gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI 

FÓRUMOK 
 

Intézményvezetői TEAM értekezletei 
 
Tagjai:  

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 
• székhely- és telephely vezetők 
• kibővített értekezlet esetén KT elnöke, munkaközösségvezetők 

 
Felelős: intézményvezető 
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a 
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.  
A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap utolsó hétfő 13:00 - 16:00- óráig, 
helyszíne a székhely intézmény. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben 
tájékoztatást kapnak.  
 
Székhely- és telephelyszintű értekezletek 
 
Munkatársi értekezlet 
Résztvevők óvodánként a témától függően: 

• intézményvezető, vagy helyettes 
• alkalmazotti közösség  
• nevelőmunkát segítők közössége 

Felelős: székhely- telephely vezetők 
Rendszeresség: havi egy alkalommal és aktualitása szerint 
 
Nevelőtestületi munkaértekezlet 

Résztvevők óvodánként: 
• intézményvezető, vagy helyettes 
• nevelőtestület 

 
Felelős: székhely- telephely vezetők 
Rendszeresség: havi egy alkalommal, és aktualitása szerint 
 

 
ÓVODAKÖZI SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 
Szakmai munkaközösségeink kiemelt célja a „szakmatanuló szervezet” ismérveinek további 
erősítése 

 
Továbbra is alapelv intézményünkben, hogy – a telephelyi szerveződéseken túl – a nevelőtestület 
minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen, 
valamint a folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasoltuk a 
munkaközösség tagjainak stabilitását.  
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Az Önértékelési szakmai munkaközösség és a Módszertani szakmai munkaközösség minden 
második hónapban találkoznak. 
A nevelési év során, pedagógus és vezetői szinten sor kerül önértékelésre, melyekkel 
kapcsolatosan a szakmai munkaközösségi foglalkozásokon is sort kerítünk a tapasztalatok 
megvitatására, az esetleges feladatok elvégzésére. 
A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink/munkacsoportok 
(gyermekvédelmi, dajka és pedagógiai asszisztensi, gyakornoki, portfólió műhely, 
esetmegbeszélő kör) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és 
feladatok indokolnak.  
 
A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a 
pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai 
továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. 
A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

• Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban  

• Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére 

• Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség 
tagjaival 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 

• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra, 
pontos és precíz feladatellátás 

• A székhely és telephelyek szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése 

• Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség 
között 

A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök 
és információk szükségesek:  

• Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési 
Program, Házirend, Munkaterv) 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
- Oktatási Hivatal fentebb már jelzett útmutatói és kézikönyvei 
- Tevékenység/foglalkozáslátogatás előtt közvetlenül minden kolléga kézhez kapja: 

- az útmutató elvárásainak megfelelő tematikus (csoportnaplóban) és két 
tevékenység tervet 

- bepillantást nyerhet az éves tervbe, valamint a csoportnaplójába 

• Tevékenységlátogatás során a Foglalkozás megfigyelési lapot magával hozza, és 
alkalmazza minden megfigyelő.  

- Intézményi gyakorlat ismerete 
- Jegyzetfüzet 
- Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően 
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ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK 
 
A pedagógus és vezetői értékelés az új elvárások tükrében lesz jelen nem csak a 

munkaközösség, de a teljes nevelőtestületi körben is. Az önértékelés kivitelezhetőségének 

érdekében - lehetőség szerint - az önértékelést végző (értékelt) pedagógus kollégáról a szükséges 

információkat az ugyanabban az óvodaépületben/telephelyen dolgozó kollégák gyűjtik össze. 

 

Mindhárom típusú önértékelésben 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a 

vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógus maximum 3 önértékelési feladat ellátásába 

vonható be: 

 

Önértékelési kiscsoport 

- Kiscsoport vezető: Önértékelési szakmai munkaközösségi tag, vagy szükség 

szerint telephely vezető 

- Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség 

vezető 

- Csoporttag2: Pedagógus önértékelése esetén a legalább ugyanabban a fokozatban 

lévő pedagógus munkatárs, az óvodavezető és az intézményértékelés 

vonatkozásában a nevelőtestület által delegált pedagógus 

Az adatgyűjtés pontos időpontjait a mindenkori kiscsoport vezetője az önértékelési ütemtervek 

szerint koordinálja:. 

 

Szükséges háttéranyagok: 

- Az intézmény Önértékelési Programja 

- OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

 

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 
 

Tanfelügyeleti ellenőrzés 
2018. 

Kovács Péterné intézményvezető (vezetőértékelés) 
 

Minősítési eljárás: 2018.  Soczóné Jaszovszki Anikó 
Losonczi Gabriella 
Kovács Péterné 

 
Önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában az érdeklődő kollégák 
számára lehetőséget biztosítunk a szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „ A tudásmegosztás 
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és hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon  - előre történő 
egyeztetés szerint  - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport 
tagjain túl további kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik, 
képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.” 

 
 

KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK 
 

Szülői értekezletek  
 
Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente háromszor, illetve 
rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein - lehetőség szerint - 
mindkét óvodapedagógus, esetenként a pedagógiai asszisztens részt vesznek. A csoportok szülői 
értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a 
csoportnaplók tartalmazzák.  
 
Szülői értekezletek a csoportokban 
 
A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 17:00 óra, 
az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik. 
 
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 
- Csoportprofil bemutatása 
- Házirend ismertetése, felelevenítése 
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 
- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 
- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 
- Étkezési térítési díjfizetés módja 
- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 
- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön 

feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az 
együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

 
Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata →Szülő klub 
- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  
- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 
- 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 a tehetségének kibontakoztatásában 
- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 
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A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény, vagy szükség szerint kerül 
sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma csoportonként 2 fő, 
személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.  
 
Témák:  

• Az éves munkaterv céljainak és feladatainak véleményeztetése elektronikus formában. 
• Szabályozó dokumentumok legitimálása elektronikus formában 
• Szóbeli reflektálás a Munkaterv tartalmaira 
• Aktuális feladatok, programok 
• A nevelési év értékelése 

 
Fogadó órák időpontjai 
 

Beosztás Időpont Helyszín 
 

Intézményvezető 
 

Előzetes bejelentkezés 
alapján 

Százszorszép Óvoda  
 

Telephely vezetők  Előzetes bejelentkezés 
alapján 

Telephelyek 

Óvodapedagógusok 
 

Előre egyeztetett időpontban, 
családonként évente legalább 
két alkalommal. 

 
 
 
Székhely és telephelyek Gyermekvédelmi megbízott 

 
Épületenként egyeztetés 
alapján 

Logopédus, gyógypedagógus 
 
Fejlesztő pedagógus 
 
 
Az óvodapedagógusok fogadó órái 
 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.  
 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  
 
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt – a beiratkozás időpontját megelőzően - 2018. április első 
hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a telephelyek kompetenciája) 9:30-12:00 óráig 
várjuk a nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

Felelős: Székhely- telephelyek vezetői 
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A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 
 
A székhely és telephelyek óvodaorvosainak és védőnőinek neveit és az intézményben való 
tartózkodásuk időpontját a központi faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját a 
szakorvosok határozzák meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek 
szüleit. 
Szűrővizsgálatok: 

- ortopédiai 
- tisztasági 
 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 
 
Székhely/telephely Óvodaorvos Védőnő 

 
Százszorszép Óvoda Dr. Katona Piroska Kocsis Andrea 
Margaréta Óvoda Dr. Fekécs Tünde Lánczi Tímea 
Csemetekert Óvoda Dr. Varga Géza Samu Istvánné 
Napraforgó Óvoda Dr. Salai Ildikó Kozma Mária 
 
Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 
Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2017. szeptember 01. 
Egészségügyi vizsgálata: 2017. október 

 
Humán erőforrás fejlesztése 
 
Részvétel külső képzésen  
 
A nevelési év során elsősorban a EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú, Kisgyermekkori 

nevelés támogatása elnevezésű kiemelt Európai Uniós projekt keretében 
megvalósuló óvodapedagógus-továbbképzéseket részesítjük előnyben. 

 

Belső képzések – tudásmegosztás 
 
Az egyes munkakörök kompetencia területeinek figyelembe vételével a külső képzéseken, 
konferenciákon részt vett kollégák bevonásával történik.  
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AZ ITÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 
Alapszolgáltatások 
 
Ssz. Fejlesztési terület 

 
Százszorszép Óvoda Margaréta Óvoda Csemetekert Óvoda Napraforgó Óvoda 

1. Logopédiai ellátás Tokainé T. Cs. 
(Szakszolgálat) 

Tokainé T. Cs. 
(Szakszolgálat) 

Tokainé T. Cs. 
(Szakszolgálat) 

Cserenyecz Csilla 
(Szakszolgálat) 

2. SNI gyermekek logopédiai 
ellátása  

Tokainé T. Cs. 
(vállalkozói szerződés) 

Tokainé T. Cs. 
(vállalkozói szerződés) 

Tokainé T. Cs. 
(vállalkozói szerződés) 

 

3. Fejlesztőpedagógiai ellátás Szakszolgálat munkatársa Szakszolgálat munkatársa Szakszolgálat munkatársa Kakatiné S. K. 
fejlesztőpedagógus 

4. SNI gyermekek 
gyógypedagógiai ellátása 

Baráth Ferencné 
(vállalkozói szerződés) 

Baráth Ferencné 
(vállalkozói szerződés) 

Baráth Ferencné 
(vállalkozói szerződés) 

 

5. TSMT fejlesztés Nedróné Kurilla K. 
TSMT terapeuta, 
óvodapedagógus 

Nedróné Kurilla K. 
TSMT terapeuta, 
óvodapedagógus 

Nedróné Kurilla K. 
TSMT terapeuta, 
óvodapedagógus 

 

 Nevelési időben szervezett óvodai szolgáltatások 

6. Gyógytestnevelés Vaszkó M. 
gyógytestnevelő 
óvodapedagógus 

Vaszkó M. 
gyógytestnevelő 
óvodapedagógus 

Nedróné Kurilla K.  
óvodapedagógus 

 

7. Vízhez szoktatás Vaszkó M. 
gyógytestnevelő 
óvodapedagógus 

Vaszkó M. 
gyógytestnevelő 
óvodapedagógus 

Nedróné Kurilla K.  
óvodapedagógus 

Az  óvodapedagógus 
szervezésében évi 2 
alkalommal történik fürdő 
látogatás 

 Nevelési időn túl szervezett ingyenes óvodai szolgáltatások 

8. Óvodai Bozsik program Cserenyecz É. 
óvodapedagógus 

Cserenyecz É. 
óvodapedagógus 

Hunya Tné 
Óvodapedagógus 

 

9. Zeneóvoda Vinczéné N. E. 
óvodapedagógus 

 Kakatiné S. K.  
óvodapedagógus 

 

10. Gyermek néptánc Csapóné Giricz Irén 
óvodapedagógus 

Csapóné Giricz Irén 
óvodapedagógus 

Hunya Tné 
Óvodapedagógus 

 

11. Hittan felekezet hittan oktatója felekezet hittan oktatója felekezet hittan oktatója felekezet hittan oktatója 
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Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások épületenként – a szülői igények függvényében 
változók.  
 
A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai  
A székhely- telephely óvodák szakmai esemény naptára a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a 
csoportok faliújságjain, közzé teszünk honlapunkon. 
 
 
Ssz. Jeles napok, 

hagyományok, kulturális 
programok 

Százszorszép 
Óvoda 

Margaréta Óvoda Csemetekert Óvoda Napraforgó Óvoda 

1. TeSzedd  hulladékgyűjtő nap 
09.15. 

x x x x 

2. Hulladékgyűjtési akció 
okt. 02. 

x x x x 

3. Állatok világnapja  
10.04. 
Állatkerti séta 

x x x x 

4. Márton nap 
11.10. 

x 
   

5. Víz világnapja (ápr.22.)  
A víz világnapja séták, 
kirándulások,  
Természeti kincseink  - 
interaktív körforgás  

x x x x 

6. A Föld napja 
04.22. 

x x x x 

7. Madarak és fák napja 
05.10. 

x x x x 

8. Mikulás x x x x 

9. Adventi játszóház x x x  

10. Karácsony – gyermekek 
számára 

x x x x 
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Ssz. Jeles napok, 
hagyományok, kulturális 

programok 

Százszorszép 
Óvoda 

Margaréta Óvoda Csemetekert Óvoda Napraforgó Óvoda 

11. Karácsony – családok számára x x x x 

12. Nemzeti ünnep 
Március 15. 

x x x x 

13. Húsvétváró projekt   x  

14. Tavaszi játszóház x x   

15. Anyák napja x x x x 

16. Évzáró- ballagás – búcsú az 
óvodától  

x x x x 

17. Gyermeknap  
 

x x x x 

18. Gyermeknapi autóbuszos 
kirándulás 

x x x x 

19. Farsang x x x x 

20. Szüreti mulatság x    

21. Nagycsoportosok Erdei 
óvodáztatása 

x x x x 

22. Kihívás napja  x x x x 

23. Színház - Báb előadás 
látogatása 

x x x x 

24. Múzeum- kiállítás és 
könyvtárlátogatás  

x x x x 
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 
 
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési 

(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános 
pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - 
nyilvános szempontok alapján történik.  
 

Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Meg-
jegyzés megfelelési 

ellenőrzés 
értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 
 
Gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos 
dokumentumok 
ellenőrzése 

Óvodatitkár Havonta óvodatitkár 
(önellenőrzés) 
óvodavezető 

intézményvez.  

Felvételi és mulasztási 
napló 

óvodapedagógusok 3 havonta székhely- 
telephelyvezető 

intézményvez.  

Statisztikai adatok 
nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 
szükség 
szerint 

óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

intézményvez.  

KIR- adatbázis 
naprakészsége 

óvodatitkár folyamatos óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

intézményvez.  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 
 
Törzskönyv óvodatitkár 10.01. óvodatitkár 

(önellenőrzés) 
intézményvez.  

Jegyző értesítése: óvodai 
felmentés esetén 

intézményvez. alkalmankén
t 

intézményvez. 
(önellenőrzés) 

intézményvez.  

Felvételi, előjegyzési 
napló 

óvodatitkár 
intézményvez. 

Lezárás 
08.31. 
Nyitás 
09.01. 

óvodatitkár 
intézményvez. 
(önellenőrzés) 

intézményvez.  

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 
intézményvez. 

03.15. intézményvez. 
(önellenőrzés) 

intézményvez.  
 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15. intézményvez. 
hely. 

(önellenőrzés) 

intézményvez.  

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 
 
Pedagógiai program 
 

óvodapedagógusok 
szakmai 

munkacsoportok 

01.31. székhely- 
telephelyvezető

k 
 

intézmény
vez. 

részt vesznek a 
szakmai 
munkaközösség
ek  

SZMSZ és Mellékletei 
 
Munka és tűzvédelmi 
szabályzat 
 

megbízott  
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Meg-
jegyzés megfelelési 

ellenőrzés 
értékelés 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 
 
Helyi szintű leltározás székhely- és 

telephelyvezetők 
önkormány-

zat által 
megadott 

időpontban 
 

székhely- 
telephelyvezetők 

intézményvez.  

A működés feltételei – fizikai környezet 
 
Bejárás:  

- munkavédelmi 
szemle 

 
 
 
 
 

munkavédelmi 
megbízott 

karbantartó 
 

havonta telephelyvezetők 
 

intézmény
vez. 

Szükség szerint 
azonnali 
visszacsatolás 

Tisztasági szemle   dajkák Minden hó 
első hétfő 

székhely- 
telephelyvezető 

1 fő dajka 

- Szükség szerint 
azonnali 

visszacsatolás 

A működés feltételei – Személyi feltételek 
 
Személyi anyagok intézmvez. és 

helyettes 
11.30  intézményvez

. 
 

Egészségügyi könyvek minden dolgozó 09.30. óvodatitkár intézményvez
. 

 

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. telephelyvezet
ő 

intézményvez
. 

 

Teljesítményértékelés záró 
dokumentuma 

értékelt 
munkatársak 

08.31. telephelyvezet
ő 

óvodavezető 
munkaközös-
ség vezetők 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 
Tervezési és értékelési 
dokumentumok 
 

óvodapedagógus
ok 

minden hó 
20. 

telephelyvezet
ő 

intézmény-
vezető 

helyettes 
 

Feladatelosztás 
szerint részt 
vesznek: 
Munkaközösség 
vezetők 

Nevelési gyakorlat: 
- szülői értekezletek 
- befogadás 
- foglalkozásvezetés 
- tervezés - értékelés 

óvodapedagógus
ok 

Látogatási és 
önértékelési 

ütemterv 
szerint 

telephelyvez. 
int.vezető 
szakmai 

munkaközössé
g vezetők 

Feladatelosztás 
szerint részt 
vesznek: 
Munkaközösség 
vezetők 

Nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát 
segítő 

alkalmazottak 

Látogatási 
ütemterv 
szerint 

Telephelyveze
tő szakértő 
bevonása 

 

Gyermekvédelem felelős 
óvodapedagógus

ok 

10.30., 
01.20., 
05.20. 

telephelyvezet
ő 

 

Részt vesz: 
Gyermekvédel
mi 
munkacsoport 
vezető 

Szakmai 
Munkaközösségek 
tevékenysége tevékenység 

munkacsoport 
vezető 

Félévente   intézmvez. 
hely. 

 

intézményvez
ető 
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Meg-
jegyzés megfelelési 

ellenőrzés 
értékelés 

Szolgáltatások 
 
Szülők igényeire alapozott 
szolgáltatások 

óvodapedagógus
ok 

10.15. 
 

óvodavezető 
 

intézményvez.  

A szervezet működése 
 
Vezetés színvonala intézmény-

vezetés 
székhely- 

telephelyvezetők 
 

Szóbeli 
értékelés 
vezetői 

értekezleteke
n: 

XI.3. 
   I.5. 
III.2. 
VI.1. 

intézményvez. intézményvez
. 

 

Kapcsolatok: 
 

kapcsolattartók féléves 
éves 

értékelés 

intézményvez. intézményvez
. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
I. Készítette a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nevelőtestülete 
 

 

      …………………………………….. 
              Intézményvezető 
Kelt: ……………………..                                    Ph 
 

 
II. AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉBEN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOSAN MAGASABB 

JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT VÉLEMÉNYEZÉSI JOGÁT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL 

GYAKOROLTA ÉS A DOKUMENTUMRÓL VÉLEMÉNYT ALKOTOTT: 
 
 Az intézmény alkalmazotti közössége: 
 
Kelt: ……………………..         

 …………………….……………………………………… 
      az alkalmazottak közössége nevében névaláírás 

 
 
Az intézményben működő Szülői Szervezet 

 

       ………..…………………………….. 

Kelt: ……………………..  .          Szülői Szervezet elnöke 
 

 

Az intézmény 2017/2018. évre szóló munkaterve nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, mely 
a fenntartóra többletkötelezettség hárul. 
 
a fenntartó a dokumentumot megismerte  a …./2017. (….) számú  határozatával 
egyetértését fejezte ki. 
 
  
Kelt: ……………………..  . 
 
     ……………………………………………… 
      fenntartó képviseletében 
 
Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2017/2018. évre szóló munkatervét 
……………………………. napján tartott határozatképes ülésén a …./2017. (…...) számú 
határozatával, ……….%-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 
tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 
 
Kelt: …………………….. 
  
     ……………………………………. ……………. 
                      a nevelőtestület nevében név, aláírás 
        Ph. 

 


