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1. A munkaterv jogszabályi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

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

alapprogramjáról 

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

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

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

működéséről 

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény  

Oktatási Hivatal által kiadott dokumentumok 

 ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, 

JAVÍTOTT KIADÁS  

Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által  

2016. december 9-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2017. január 1. napjától  

 TANFELÜGYELETI KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA negyedik, javított 

kiadás 
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Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által  

2016. december 9-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2017. január 1. napjától.  

 ÚTMUTATÓ a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 

Pedagógus II. fokozatba lépéshez - Negyedik, javított változat  

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános 

tájékoztató anyag negyedik, javított változata. 

 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ  

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 

II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz 2017. évi minősítési eljárásoktól 

hatályos 

 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ az önértékelés során használt informatikai 

felületekhez Utolsó frissítés: 2016. december 22. 

 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ a 2017. évi országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzéseket (tanfelügyeleteket) és önértékeléseket megelőzően használandó 

Intézményi dokumentumfeltöltő modulhoz Utolsó frissítés: 2016. december 23. 

 

A működést szabályozó belső dokumentumok 

 Az Arany János Óvoda Pedagógiai Programja 

 SZMSZ 

 Éves munkaterv 

 Önértékelési Program 

 Házirend 
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2. Intézményi adatok 

 

 Kormányzati 

funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

Az intézmény neve: Arany János Óvoda 

Címe: 2800 Tatabánya, Vadász utca 22. 

Az intézmény vezetője: Sztán Józsefné 

Elérhetősége: e-mail cím: aranyjovoda@gmail.com 

  telefon: 34/309-164 

  mobil: 0630 579 3566 

Honlap címe: aranyovi.com 

Engedélyezett gyermeklétszám: 158 fő 

A telephely neve: Arany János Óvoda Jókai Telephely 

Címe: 2800 Tatabánya, Jókai utca 62/A 

A telephely vezetője: Puskásné Kovács Brigitta 

Elérhetősége: e-mail cím: tb.jokaiovi@index.hu  

  telefon: 34/332-470 

mobil: 0630 579 3216 

Engedélyezett gyermeklétszám: 45 fő 

Honlap címe: jokaiovi.freewb.hu 

2.1. Az óvodai csoportok adatai (2018. szeptember 30.) 

Székhely: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportok megnevezése létszáma 

vegyes csoport 

1. Cica 26 

2. Süni  26 

3. Maci  26 

4. Gomba 27 

nagycsoport 

5. Tulipán 26 

középső csoport 

6. Katica 26 

Összesen: 157 

mailto:aranyjovoda@gmail.com
mailto:tb.jokaiovi@index.hu
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Telephely: 

A csoportok megnevezése létszáma 

7. kiscsoport 20 

8. középső-nagy vegyes 24 

Összesen: 44 

 

3. Munkarend 

Az óvoda munkanapokon 5
30

-16
30

-ig tart nyitva, a napi nyitvatartási idő 11 óra. 

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, reggel 5
30

-tól 

6
30

-ig ügyeleti rendszerben. Az óvodapedagógusok kétheti, a dajkák heti váltásban dolgoznak. 

3.1.Munkaidő beosztás a székhelyen 

Óvodapedagógus 

Kötött munkaidő reggeles műszakban 1,3,5 csoport 2,4,6 csoport 

„A” hét 6
30

-13 óráig 7-13
30

 óráig 

„B” hét 7-13
30 

óráig 6
30

-13 óráig 

Állandó reggeli ügyeletes 5
30

-tól Mihalekné Simon Györgyi Hegyi Lászlóné 

Kötött munkaidő délutános műszakban   

„A” hét 10-16
30

-ig 9-15
30

-ig 

„B” hét 9-15
30

-ig 10-16
30

-ig 

Dajka 

Reggeles műszak 
hétfő kedd, szerda, csütörtök péntek 

5
30

-tól-14 óráig 5
30

-tól- 13
30

-ig 5
30

-tól-13 óráig 

Délutános műszak 9-17 óráig 

Pedagógiai asszisztens 

„A” hét 7
30

-15
30

-ig 

„B” hét 8
30

-16
30

-ig 

Óvodatitkár 

Munkanapokon 7
30

-15
30

-ig 

Intézményvezető 

Munkanapokon 8-16-ig 
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3.2. Kötelező órák, munkaidő kedvezmények 

 

 intézményvezető vezető helyettes  óvodapedagógus gyakornok 

Székhely 8  32 - 

Jókai telephely  22 32 - 

3.3. Munkaidő beosztás a telephelyen 

Az óvodapedagógusok és a dajkák is heti váltásban dolgoznak, a munkakezdés 

forgórendszerben, lépcsőzetesen történik a nyitva tartás ideje alatt. Óvodapedagógus 5
30

-tól 

17 óráig van az óvodában, dajka szintén, a pedagógiai asszisztens 8-16 óráig. 

3.4. Csoportbeosztás 

Mindkét feladat ellátási helyen biztosítottak a személyi feltételek. A csoportokban 2 

szakképzett pedagógus és 1 szakképzett dajka foglalkozik a gyerekekkel. A pedagógusok 

megfelelő átfedési idővel vannak jelen. 

Székhely: 

Csoport Pedagógus Pedagógiai asszisztens Dajka 

1. cica 
Heidt Ernőné, (Szűcs 

Orsolya) 
Böcskei Kata Kovács Erika 

2. süni 
Mihalekné Simon 

Györgyi, Fuchs Ildikó, 
 

Gécziné Horváth 

Zsuzsa 

3. maci 
Barnáné Gyovai Tímea, 

Szabián Tamásné 
 Klarisova Annamária  

4. gomba 
Leskóné Sári Judit, 

Ráskyné Ban Eva  
 Csilléné Kardos Piroska 

5. tulipán 
Hegyi Lászlóné, Tóthné 

Veres Anikó 
 Magyar Éva 

6. katica 
Ikóné Marosi Enikő, 

Kochné Jakab Andrea 
 Lévai Éva 

 

Telephely: 

Csoport Pedagógus  Pedagógiai asszisztens Dajka 

7. 
Áts Gáborné, Maczkóné 

Konyor Gyöngyvér,  
Majorosné Seiber Mónika  Grátzer Éva 

8. 

Haraszti Tünde 

Puskásné Kovács 

Brigitta 

 
Horváth Bertalanné 

(Dávid Andrea) 
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3.5. A helyettesítés rendje 

Továbbképzések esetén és a telephelyen megegyezés szerint. 

Betegség esetén, a székhelyen készenléti rendszerben történik az alábbiak szerint: 

Hétfő 1. csoport és 5. csoport 

Kedd 6. csoport 

Szerda 2. csoport 

Csütörtök 3. csoport 

Péntek 4. csoport 

 

4. Humánerőforrás 

 

Székhely: 

Pedagógus  

Intézményvezető 1 fő 

Óvodapedagógus 12 fő 

Összesen: 13 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő  

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Dajka 6 fő 

Óvodatitkár 1 fő 

Összesen: 8 fő 

Telephely: 

Pedagógus  

Intézményvezető helyettes 1 fő 

Óvodapedagógus 3 fő 

Összesen: 4 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő  

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Dajka 2 fő 

Összesen: 3 fő 
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4.1. Képzettségi mutatók 

Másoddiploma – szlovák nemzetiségi óvodapedagógus 1 fő 

Közoktatás vezetői szakvizsga 4 fő 

Fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 fő 

Mozgásfejlesztő szakvizsga 1 fő 

Néptánc oktató 2 fő 

Népi játszóház vezető 1 fő 

Bábművész „C” kategóriás 1 fő 

Tereptanár 1 fő 

Vizuális gyakorlati oktató 3 fő 

Lovas mozgásterapeuta 1 fő 

 

4.2. Pedagógus kompetenciák fejlesztése 

A kompetenciák fejlesztése a továbbképzési programban megfogalmazott szempontok 

alapján, a továbbképzési kötelezettség szem előtt tartásával történik, az intézményi 

sajátosságok, valamint a pedagógusok érdeklődésének figyelembevételével. 

Prioritást élvez: 

 fejlesztő pedagógusi szakvizsga megszerzése 

 belső tudásmegosztás, házi továbbképzés  

 a pedagógusok egyéni kompetenciáinak fejlesztése, egymás jó 

gyakorlatainak átvétele 

Továbbképzések 

A továbbképzések finanszírozására korlátozottak a lehetőségeink, ebben az évben is igénybe 

kívánjuk venni az ingyenes lehetőségeket. A részt vevő kolléga a képzésben megszerzett 

tudásról, tapasztalatokról beszámolót tart a nevelőtestület részére, melynek célja: 

 a hatékonyság, eredményesség növelése a pedagógiai munkában,   

 korszerű pedagógiai módszerek átadása,   

 módszertani segédanyagok közreadása,   

 hospitálások  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120 órás továbbképzési kötelezettségét teljesítette: 

2018. augusztus 31-ig:  Leskóné Sári Judit 

 Szabián Tamásné 

 Szűcs Orsolya 

 Áts Gáborné 

 Bátky Zsuzsanna 

 Heidt Ernőné 

 Tóthné Veres Anikó 

 Puskásné Kovács Brigitta 

A néphagyomány ápolása kiemelt szerepet kapott az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában, ezért fontosnak tartjuk az ilyen irányú képzéseken való részvételt. Két 

kolléga jelentkezett is az „Igy tedd rá” 30 órás „Népi játék, néptánc módszertan” alap 

képzésére. A képzés finanszírozását a fenntartó engedélyével a költségvetésünk fedezi. 

A képzésre való jelentkezést a nevelőtestület támogatta, a képzés ideje alatt a pedagógus 

helyettesítése a továbbképzési program szerint történik. 

A nevelőtestület három tagja betöltötte az 55. életévét, továbbképzési kötelezettsége nincs. 

5. A nevelési év rendje 

 

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. utolsó napja 2019. augusztus 31. A 

szorgalmi év 2018. szeptember 01-től 2019. május 31-ig tart. Júniusban mindkét feladat 

ellátási helyen nyitva tartunk.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2019. júliusban az 

Arany óvodában, augusztusban a Jókai telephelyen biztosítjuk az ügyeletet. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével – a telephely óvodapedagógusai 

jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi 

értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
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5.1 Értekezletek, szakmai megbeszélések 

Összevont szülői értekezlet leendő óvodások szüleinek 2019. augusztus 23. 

Csoportszintű szülői értekezletek 
2018. szeptember, 2019. január, 

április 

Szülői munkaközösségi megbeszélések 2018.október, 2019. március 

Nevelőtestületi értekezlet – nevelési évet nyitó 

                                          - félévi értékelő 

                                          - nevelési évet záró 

2018. augusztus 29. 

2019. január  

2019. augusztus 

Nevelőtestületi megbeszélések  

                                           Székhely: 
kéthetente hétfőn, illetve szükség 

szerint 

                                           Telephely: 
kéthetente kedden, illetve szükség 

szerint 

Dajkai megbeszélés havonta, illetve szükség szerint 

Alkalmazotti értekezlet 2018. október, 2019. június 

 

5.2. Vezetői értekezletek 

Célja: a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a 

pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása 

Időpontja: minden hónap első hétfője 

Hónap Téma Megjegyzés 

9. 

A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok 

- Munkatervi tartalmak pontosítása, vezetői 

állásfoglalások véglegesítése 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

- Intézményi tanfelügyelethez kapcsolódó feladatok 

megbeszélése, feladatok delegálása 

 

10. 

- Az évindítás tapasztalatai 

- Statisztikai adatok 

- Szakvélemények 

- Pedagógiai bemeneti mérések eredményei 

- Kötelező eszközjegyzék beszerzései 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

óvodavezető 

telephelyvezető 

11. 

Intézményi önértékelés tapasztalatai, aktuális 

feladatai 
- vezetői feladatok, telephelyvezetői feladatok 

- munkaközösség vezetői feladatok 

- ÖTM és az önértékelési kiscsoportok további 

feladatai 

Kibővített vezetői 

értekezlet a szakmai 

munkaközösség 

vezetők bevonásával. 

óvodavezető 

munkaközösségek 

vezetői 
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Hónap Téma Megjegyzés 

12. 

Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos 

szervezési feladatok 

Iskolaérettségi vizsgálatokra való jelentkezés 

dokumentumainak előkészítése 

óvodavezető 

telephelyvezető 

munkaközösség 

vezetők 

óvodapedagógusok 

01. 

Továbbképzési program áttekintése 
 

Szabályozó dokumentumok elfogadásra javasolt, 

módosított tartalmai 

Az I. félév értékelése: Munkaközösség és munkacsoport 

vezetők rövid beszámolója  

Pedagógus önértékelések  

Tapasztalatok összegyűjtése és megvitatása: 

 tervezés 

 erőforrások 

 szervezés 

 irányítás 

 koordinálás 

 egyéb 

 

A feladatok ütemezése szerint a további: 

- vezetői feladatok 

- munkaközösség vezetői feladatok 

- önértékelési csoport és az önértékelési 

kiscsoportok feladatai 

 

Aktuális feladatok 

 

Kibővített vezetői 

értekezlet a szakmai 

munkaközösség 

vezetők bevonásával 

ÖTM vezető 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

Beszámoló 

szempontjai: 

Intézményértékelés  

7 területe: kijelölt 

elvárások szerint. 
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Hónap Téma Megjegyzés 

03. 

Továbbképzési program véglegesítése 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

óvodavezető,  

telephelyvezető  

04. 

Minősítésre történő jelentkezések előkészítése 

Aktuális feladatok 

óvodavezető 

05. 

 Év végi beszámoló előkészítése 
Aktuális feladatok 

óvodavezető,  

telephelyvezető  

munkaközösség 

vezetők 

06. 

 

Az intézmény nyári működésének előkészítése 

Csapatépítő tréning előkészítése 

Aktuális feladatok 

óvodavezető,  

telephelyvezető 

helyettesek 

08. 

Nevelőtestületi értekezlet előkészítése 

Munkatársi értekezlet előkészítése 

Aktuális feladatok 

óvodavezető 

telephelyvezető 

helyettesek 

 

 

 

 

5.3. Nevelésnélküli munkanapok 

2018. október 09. Szakmai nap  

 Vendégünk az óvodában Kádár Annamária, - előadás és konzultáció az érzelmi 

intelligenciával kapcsolatban 

 Felkészülés az intézményi tanfelügyeletre 

2018. október 11. Városi óvodapedagógiai nap 

2018. október 13. (szombat) Csapatépítő tréning 

2019. január 18. Szakmai nap – az elvégzett feladatok értékelése, felkészülés a tanfelügyeleti 

látogatásra 

2019. június 21. Csapatépítő tréning 

A nevelésnélküli munkanapok időpontjáról a szülőket időben értesítjük, ha szükséges 

ügyeletet biztosítunk. 
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5.4. Pedagógiai célú nyitott napok  

Előzetes egyeztetés után a szülők bármikor bent tartózkodhatnak az óvodai 

csoportban, de szervezett nyitott napokat is tartunk. Célja, hogy a szülők közvetlenül 

ismerkedjenek az óvodai élettel, az itt folyó nevelőmunkával. Láthatják, hogy a gyermekeik 

hogyan tevékenykednek, hogyan viszonyulnak a közösséghez, mennyire önállóak, milyen 

problémákkal küzdenek. És nem utolsó sorban az óvodapedagógusokat is jobban 

megismerhetik, javítva ezzel az óvoda és a család kapcsolatát. Megmutatjuk, milyen 

módszerekkel valósítjuk meg nevelési céljainkat, hogyan kezeljük a konfliktusokat. 

 

Nyitott napok időpontjai mindkét működési területen 

2019. március A bejáró gyermekek szülei számára Felelősei: a csoportok pedagógusai 

2019. március Leendő óvodásaink számára 
Felelőse: intézményvezető, telephely 

vezető 

 

5.5. Fogadó órák rendje  

Óvodavezető 
Arany: A hónap második hétfője 

Jókai: A hónap második keddje 

 

Csoportok 

(Arany) 

1. cica csoport 1. páratlan hét szerda 

2. süni csoport 2. páros hét csütörtök 

3. maci csoport 1. páros hét szerda 

4. gomba csoport 2. páratlan hét szerda 

5. tulipán csoport 1. páros hét kedd 

6. katica csoport 1. páratlan hét kedd 

Csoportok 

(Jókai) 

7. kiscsoport 
A hónap első hétfője 

8. vegyes csoport 

 

5.6. Az óvodában működő munkaközösségek 

 Mentálhigiénés munkaközösség 

Vezetője: Mihalekné Simon Györgyi 

 Fejlesztő munkaközösség 

Vezetője: Barnáné Gyovai Tímea 
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 ÖTM (Önértékelést Támogató Munkacsoport) 

Vezetője: Kochné Jakab Andrea 

A megváltozott feladatok teljesítésének érdekében szükségét éreztük a munkaközösségek 

átszervezésének. Egyre több gyermek küzd valamilyen részképesség problémával, ami 

indokolttá tette a fejlesztő munkaközösség létrehozását. 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás: A tervezés koordinálása, a 

munkafolyamatok szervezése, a végrehajtás ellenőrzése 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a 

munkaközösségben, pontos és precíz feladatellátás. A székhely és telephely szakmai és 

működésbeli „specialitásainak” megjelenítése. Szakmai információ áramlás biztosítása a 

közvetlen munkatársak és a munkaközösség között. Pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése.  

5.7. Az óvodapedagógusok egyéb megbízatása 

 

Arany Óvoda 

1. Kapcsolattartás az intézmény partnereivel Sztán Józsefné 

2. Tűzvédelmi megbízott Hegyi Lászlóné 

3. 
Mentálhigiénés munkaközösség vezető, pályázat 

figyelő 
Mihalekné Simon Györgyi 

4. ÖTM tag Szűcs Orsolya 

5. Vezető helyettes, gyermekvédelmi felelős, ÖTM tag Ikóné Marosi Enikő 

6. ÖTM tag Tóthné Veres Anikó 

7. Fejlesztő munkaközösség vezető Barnáné Gyovai Tímea 

8. Munkavédelmi megbízott Szabián Tamásné 

9. Könyvtár felelős Heidt Ernőné 

10. IKT felelős, ÖTM tag Fuchs Ildikó 

11. Városi szakszervezeti titkár Leskóné Sári Judit 

12. Udvari élet szervezése Böcskei Kata (ped. assz.) 

13. NépmesePont kapcsolattartó, ÖTM tag Ráskyné Ban Eva 

14.  ÖTM vezetője Kochné Jakab Andrea 

Jókai telephely 

1. 
Kapcsolattartás az intézmény partnereivel, ÖTM tag, 

munkavédelmi megbízott 
Puskásné Kovács Brigitta 

2. ÖTM tag, tűzvédelmi megbízott Áts Gáborné 
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6. Óvodai nevelésünk hangsúlyos területei 

 Családias, befogadó, élménygazdag, vidám, kiegyensúlyozott óvodai légkör 

biztosítása 

 Differenciált, a gyerekek egyéni fejlődési üteméhez, képességeihez igazodó fejlesztés 

 A gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése 

 A szabad játék túlsúlyának érvényesülése 

6.1. Kiemelt feladatok a 2018-19-es nevelési évben 

 A DIFER mérés bevezetése az intézményben  

  Felelősei: óvodavezető, telephely vezető 

 Az MSSST és iskolaérettségi vizsgálatok, valamint a saját megfigyeléseink 

eredményeire alapozva indokolt az érzékelés, észlelés fejlesztése 

  Felelősei: óvodapedagógusok 

 A vezetői tanfelügyelet kapcsán készült intézkedési terv időarányos megvalósítása 

- A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő, differenciált fejlesztés 

támogatása a pedagógusok tervező dokumentumának tevékenységterveiben. A 

tehetségfejlesztés és felzárkóztatás lehetőségeinek bővítése 

- Intézményi mérések, eredmények nyilvántartása, rendszeres beszámolás 

- Telephellyel való együttműködés további javítása 

- Szülők bevonása a közösségfejlesztésbe mindkét telephelyen, partnerek 

véleményezési lehetőségeinek felülvizsgálata 

Felelősei: óvodavezető, óvodapedagógusok 

6.2. Tervező munka 

A nevelési feladatok tervezése, megvalósítása az óvodai nevelés alapprogramjára épülő helyi 

pedagógiai programunk szerint történik. 

A tervezéssel kapcsolatos feladatok:  

 Az ONAP és a Pedagógiai Programunk áttekintése, a két dokumentum összhangjának 

vizsgálata.  

Határidő: 2018. szeptember 01. 

Felelősök: Leskóné Sári Judit 

  Puskásné Kovács Brigitta 
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 A csoportok éves terveinek elkészítése 

Határidő: 2018. szeptember 15.  

Felelősök: A csoportok pedagógusai 

 Munkaközösségek éves terveinek elkészítése 

Határidő: 2018. szeptember 15. 

Felelősök: munkaközösség vezetők 

 Vezetői munkaterv elkészítése 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: óvodavezető 

6.3. Óvodai ünnepélyek, jeles napok 

Jeles napok, hagyományok Időpontja Arany János Óvoda 
Jókai 

Telephely 

  Felelős 

Mihály napi vásár az óvodában 2018.09.27. Leskóné Sári Judit 
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Állatok világnapja 2018.10.02-04. Mihalekné Simon Györgyi 

Márton napaz óvodában 2018.11.09. Fuchs Ildikó 

Mikulás az óvodában 2018.12.06. Heidt Ernőné 

Luca napi népszokások 2018.12.13. Mihalekné Simon Györgyi 

Karácsonyi betlehemezés 2018.12.21. Ikóné Marosi Enikő 

Egészséghét 2019.01.16-21 Mihalekné Simon Györgyi 

Farsang 2019.02.13-17 Barnáné Gyovai Tíímea 

Nemzeti ünnep 2019. 03.14. csoportok óvónői 

Víz világnapja 2019.03.22. csoportok óvónői 

Húsvét 2019.04.10-14 csoportok óvónői 

A Föld napja 2019.04.23. csoportok óvónői 

Anyák napja 2019.05.04. csoportok óvónői 

Madarak, fák napja 2019.05.18. Leskóné Sári Judit 

Gyermeknap 2019.05.24. Szabián Tamásné 

Évzáró, nagycsoportosok 

búcsúztatója 
2019.06.04-08. Tóthné Veres Anikó 
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7. Tervezett fejlesztések 

- a 2018. évi költségvetés függvényében, prioritási sorrendben 

A fejlesztés tárgya Arany János Óvoda Jókai Telephely 

Beruházások 

TOP 6.2.1-16 pályázat 

keretében óvodafejlesztés 
X  

Eszközbeszerzés/fejlesztés  

Ütéscsillapító gumi 

burkolatok 
X  

Faház felújítása X  

Füvesítés folytatása X X 

Tisztasági csomag 

beszerzése 
X X 

Korszerű foglalkozást segítő 

eszközök vásárlása 
X X 

Játékok vásárlása X X 

Gyermek öltözőszekrények  X  

KRESZ pálya felújítása X  

 

A felsorolt eszközök beszerzésére, fejlesztésekre a költségvetésben biztosított 

csoportonkénti 200.000 Ft, a „Kéz a kézben” program keretében az óvodánknak felajánlott 

1000.000 Ft, valamint szülői támogatás nyújtja a fedezetet. 

Feladat: Kéz- a kézben program esetleges bővítése, további támogatók keresése 

Felelőse: óvodavezető, telephelyvezető 

 8. A vezetői programban megfogalmazott célok a 2018-19-es nevelési évre 

 Házi bemutatók szervezése a szakmai munka javítása érdekében - középpontban a 

játék, az érzékelés, észlelés fejlesztése az egyes tevékenységek során, valamint az 

anyanyelvi nevelés 

 Telephellyel való együttműködés további javítása 

 Információ áramlás javítása, honlap megfelelő, naprakész működtetése, folyamatos 

frissítése 

 Tanfelügyeletre való felkészítés, a portfólió írás támogatása 

 Az intézmény tárgyi feltételeinek további javítása 
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9. Ellenőrzés 

9.1. Önértékelés 

Intézmény vezetés feladata:  

 A szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása 

 A pedagógusok felkészítése a tanfelügyeletre 

 A tevékenységlátogatási, dokumentum ellenőrzési gyakorlatunk további finomítása, 

fejlesztése 

 Önfejlesztési tervek készítése 

 Fejlesztési terv készítése az intézményi tanfelügyeletet követően 

9.2. Az értékelési rendszerben érintett pedagógusok köre 

 

 Arany Jókai 

Önértékelés az éves önértékelési 

terv szerint 
Leskóné Sári Judit 

Puskásné Kovács 

Brigitta 

Intézményi önértékelés   

Tanfelügyeleti ellenőrzés intézményi - 

Minősítő vizsga - - 

Minősítő eljárás - Áts Gáborné 
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9.3. Ellenőrző, értékelő tevékenység 

Ellenőrzés területei Érintettek Időpontok Felelős 

Étkezési befizetések 

dokumentumai 
óvodatitkár havonta óvodavezető 

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok havonta 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Csoportnapló óvodapedagógusok havonta 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Fejlődési naplók óvodapedagógusok havonta 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása  
óvodapedagógusok 

10.01. és 

05.31. 

valamint 

szükség szerint 

óvodavezető 

vezető helyettes 

KIR adatbázis naprakészsége  óvodatitkár folyamatos 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Törzskönyv óvodatitkár 09.01. 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Felvételi, előjegyzési napló vezető helyettes 
nyitás: 09.01 

zárás: 08. 31. 
óvodavezető 

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 02.28. óvodavezető 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15. óvodavezető 

Munkavédelmi szemle 
munkavédelmi 

megbízott 
évente 

óvodavezető 

vezető helyettes 

Tisztasági szemle dajka folyamatos 
óvodavezető 

vezető helyettes 

Személyi anyagok óvodatitkár 11.30. óvodavezető 

Egészségügyi könyvek alkalmazottak 09-30. 
munkavédelmi 

megbízott 

Munkaköri leírások alkalmazottak 11.15. óvodavezető 

Önértékelés, 

teljesítményértékelés záró 

dokumentumai 

értékelt 

munkatársak 
08.31. 

óvodavezető 

munkaközösség 

vezetők 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok 
óvodapedagógusok minden hó 20. vezető helyettes 

Nevelési gyakorlat óvodapedagógusok 

látogatási 

ütemterv 

szerint 

óvodavezető 

vezető helyettes 

szakértő bevonása 

munkaközösség 

vezetők 

Nevelést segítő 

alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

látogatási 

ütemterv 

szerint 

óvodavezető 

vezető helyettes 

Gyermekvédelem óvodapedagógusok 

félévente, 

feladatterv 

szerint 

óvodavezető 

vezető helyettes 

szakértő bevonása 
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Szakmai munkaközösségek 

és munkacsoportok 

tevékenysége 

munkacsoport 

vezető 

félévente, 

feladatterv 

szerint 

óvodavezető 

Kapcsolatok 

- fenntartó 

- bölcsőde 

- iskola 

- kulturális 

intézmények 

kapcsolattartók 
féléves, éves 

értékelés 
óvodavezető 

 

Az értékelés a működés valamennyi területére kiterjed. 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.  

9.4. Pedagógus ellenőrzése 

 

Cél: az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, a helyes gyakorlat megteremtése, a 

pedagógiai munka hatékonyságának fokozása (Nem hibás keresése!)  

A nevelőmunka dokumentumainak ellenőrzése, pedagógus esetében: 

- nevelés tervezése, 

- éves tervek, tematikus tervek, 

- foglalkozások vázlatai 

- gyermek egyéni fejlődésének nyomon követésének dokumentumai, 

- gyermekek produktumai 

 

Az ellenőrzés formái 

 foglalkozások, tervezett tevékenységek ellenőrzése, 

 beszámoltatás, 

 helyszíni ellenőrzés,  

 dokumentumok ellenőrzése (felvételi és mulasztási napló, tervező munka 

dokumentumai, fejlődési napló) 

 tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés, 
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 spontán, alkalomszerű ellenőrzés, az esetleges problémák feltárása, megoldása 

érdekében, illetve a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során:  

 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme,  

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  

 a terem rendezettsége, tisztasága, alkalomhoz illő dekorációja,  

 az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása,  

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége   

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése   

 előzetes felkészülés, tervezés,  

 az alkalmazott módszerek, eszközök  

 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása   

 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége  

 a gyermek fejlődésének mérése 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése.  

 

9.5. Pedagógiai asszisztens ellenőrzése 

Jelenleg nincs, pedagógus végzettségű pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottja az 

intézménynek. 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők a PP céljainak megvalósítása érdekében az 

óvodapedagógussal szorosan együttműködve végzik tevékenységüket.  

Megfigyelés szempontjai: 

- kapcsolata a gyermekekkel,  

- az óvodai csoport fejlesztő munkáját segítő tevékenysége, 

- játékirányító tevékenysége, 

- részvétele a pedagógiai bemeneti és kimeneti mérésekben az óvodapedagógus 

irányításával, 

- a pedagógus által megkezdett fejlesztő tevékenység adott gyermek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó gyakorlása, 



24 
 

- részvétele a tevékenységek szervezésében, lebonyolításában,  

- az évszakoknak, aktualitásoknak megfelelő dekoráció elkészítésében, 

- fejlesztő eszközök készítése, 

- nevelési – gondozási feladatok ellátása, 

- pontos munkakezdés, munkavégzés, megfelelő munkafegyelem.   

 

9.6. Dajka ellenőrzése 

 

A megfigyelés szempontjai: 

- kapcsolata a gyermekekkel,  

- nevelési – gondozási feladatok ellátása, 

- pontos munkakezdés, munkavégzés, megfelelő munkafegyelem,  

- az óvoda külső környezete, virágoskert, utca, udvar, szertárak rendben tartása, 

munkaköri feladatok. 

- a mosókonyha, gyermekmosdók, öltözők, folyosók WC-k higiéniája. 

- munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés 

9.7. Óvodatitkár ellenőrzése 

 

A megfigyelés szempontjai: 

- pontos munkakezdés, munkavégzés, megfelelő munkafegyelem  

- az óvodai nyilvántartások  

- az étkezési analitikák pontos vezetése 

- kedvezményes étkezésre jogosító nyilatkozatok, 

- munkavégzés hatékonysága 

- pénzügyi tevékenység megfelelősége 

- KIR- adatbázis naprakészsége  

- személyi anyagok karbantartása 
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10. MELLÉKLETEK 
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1. melléklet 

 

 

 

 

 

GYERMEKVÉDELMI ÉVES TERV 

2018-2019-ES NEVELÉSI ÉV 
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A gyermekvédelem az oktató-nevelő munka szerves része. Az óvoda biztosítja a 

gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést-oktatást, az étkeztetést. Az óvoda közreműködik a 

gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 

együttműködik a Család és Gyermekjóléti Központtal, a Gyámhivatallal, a gyermekorvossal 

és a védőnőkkel, és szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul.  

Célunk a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése. Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és 

kulturális környezetből érkező gyermekek számára.  

Ennek érdekében: 

 maximálisan biztosítjuk a gyermekek érzelmi biztonságát. Úgy szervezzük az óvoda 

környezetét - személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az elősegítse minden 

gyermekünk számára az optimális fejlődés lehetőségét 

 az általános elvárások: tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség kiemelten fontosak  

 az óvodába járó gyermekek szociális, mentális, higiénés, anyagi körülményeinek 

feltárása a szülők közreműködésével. Szükség esetén a segítségnyújtás 

megszervezése, szakember tanácsának kérése. Igyekszünk bizalomelvű kapcsolatot 

kiépíteni a családokkal 

 az első szülői értekezleteken, illetve a faliújságokon tájékoztatás az ingyenes étkezési 

lehetőség feltételeiről 

 a hátrányos helyzetű családok felmérése különböző szempontok szerint: anyagilag, 

otthoni környezet miatt, illetve viselkedési- és magatartásproblémák miatt. A 

felméréshez szükséges információkat az anamnézis felvételével, szükség esetén 

családlátogatások alkalmával gyűjtjük össze 

 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, 

fejlesztése. Segítjük őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos 

helyzetükből való felzárkóztatásban. A nevelő-fejlesztő munkánk során mindig 

figyelembe vesszük a gyerekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális hátterét. A csoportokban az egyéni bánásmód kiemelt helyen szerepel 

 családlátogatás szükség esetén bármikor a nevelési év során az aktuális problémák 

megoldása érdekében 

 a gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó 

állapot jelzése a gyermekvédelmi felelősnek 



28 
 

 a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. Az esetlegesen igazolatlanul mulasztó, vagy hosszasan 

hiányzó gyermekek szüleinek megkeresése, a hiányzás okának tisztázása 

 a kollégákkal egymás folyamatos tájékoztatása a változásokról, a segítségnyújtás 

lehetőségeiről 

 ötletbörzék, játszóházak, jeles napok szervezése a szülők és a gyerekek együttes 

részvételével 

 havonta, illetve szükség esetén bármikor fogadóórákat tartunk a szülők minél 

pontosabb tájékoztatása, a gyermek érdekeit szolgáló minél szorosabb együttműködés 

és az esetleges problémák megoldása érdekében 

 a szegénység elleni küzdelem világnapjára (október 17.) gyűjtést szervezünk, hogy 

tisztítószerekkel, tartós élelmiszerekkel, játékokkal, ruhákkal tudjuk segíteni a 

rászoruló családokat 

 karácsony előtt jó állapotban lévő, megkímélt játékok, mesekönyvek, ruhák gyűjtése a 

rászoruló családok számára 

 a tanévet záró kirándulást családi programként szervezzük a közös élmények 

gyarapítása érdekében 

 állandó kapcsolat fenntartása a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársaival, 

szükség esetén a segítségnyújtás közös megszervezése 

 a területi gyermekvédelmi esetmegbeszéléseken, valamint a városi értekezleteken való 

részvétel 

 továbbképzési lehetőségek figyelemmel kísérése, lehetőség szerint ezeken való 

részvétel 

 a családok tájékoztatása a városi gyermekprogramokról a faliújságokon keresztül 

  az egyes szakemberek, szakszolgálatok elérhetőségeinek kifüggesztése az 

intézményben (pszichológus, Nevelési Tanácsadó, Gyámhivatal, stb.) 

 kapcsolattartás a többi intézmény gyermekvédelmi felelősével 

 különböző újságcikkek közzététele a faliújságon, amelyek a gyermekek egészséges, 

harmonikus fejlődésével kapcsolatosan 

 

Ikóné Marosi Enikő 

                        gyermekvédelmi felelős 

 

Tatabánya, 2018. szeptember 15. 
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2. melléklet 

 

 

 
 

 

TELEPHELY VEZETŐ MUNKATERVE 

2018-19 
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Helyzetelemzés 

A 2018/2019-es nevelési év indítására felkészültünk. Az ügyelet mind a két 

intézményben rendben lezajlott. Az óvoda épülete tiszta, rendes, és családias. Nagyon nagy 

öröm számunkra, hogy június hónapban megérkeztek az új öltözőszekrények, amelyek egy 

kicsit meg is változtatták az óvoda hangulatát.  

Nagyon sokat segítettek és segítenek a szülők abban, hogy a gyermekek biztonságos 

és esztétikus környezetben élhessék mindennapjaikat. Ennek köszönhetően udvarunk nagy 

részén, a homokos területen gyeptégla lett lerakva az AGC Glass Hungary Kft.-nek 

köszönhetően, amit nagy örömmel vettek birtokukba óvodásaink.  

Ablonczy Dánielné Területi Önkormányzati Képviselő Asszony képviselői keretéből 

sikerült a fennmaradó 5 ablakunkra is redőnyt feltenni, ezzel is elősegítve a gyermekek 

nyugodt pihenését. Így 2018. július 30-án már egy kicsit megújulva fogadhattuk saját és az 

Arany János Óvoda gyermekeit. 

A személyi feltételek is biztosítottak a nevelési év megkezdésére. 

Iskolába 14 fő ment tőlünk és 7 fő maradt vissza az óvodában.  A szeptemberi hónapot 18 és 

24-es csoportlétszámmal kezdtük. 

Az intézménybe felvételt nyert gyermekek és szüleik általában rendezett családban élnek.  

A gyermekeket érintő statisztikai adatok 

Engedélyezett létszám:  45 fő 

Beírt gyermek létszám  44 fő 

Kihasználtság:     97 % 

Átlagos csoport létszám  22 fő 

Veszélyeztetett gyermek     -              

Hátrányos helyzetű gyermek:   2 fő 

Halmozottan hátrányos:    1 fő 

 

A személyi feltételek 

Óvodavezető helyettes 1 fő 

Óvodapedagógusok  3 fő 

Pedagógiai asszisztens 1 fő  

Dajka    2 fő 

Közalkalmazottak száma 7 fő 
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Az óvodapedagógusok közül 1 fő szlovák nemzetiségi óvodapedagógus és jelenleg 1 fő 

közoktatás vezető képzésen tanul. A pedagógiai asszisztens és mindkét dajka szakképzett, 

hatékonyan és legjobb tudásuk szerint segítik a nevelő munkát. 

Óvodavezető helyettes: Puskásné Kovács Brigitta 

Tűzvédelmi megbízott: Áts Gáborné 

Munkabiztonsági felelős: Áts Gáborné 

Gyermekvédelmi kapcsolattartó: Puskásné Kovács Brigitta 

Kommunikációs kapcsolattartó: Maczkóné Konyor Gyöngyvér 

 

Gazdálkodás 

A szűkös költségvetést takarékossággal, a dolgozók és a szülők külön munkáival, 

pályázatokkal igyekeztünk és igyekszünk pótolni. Külön öröm volt számunka, hogy az idei 

évben 120.000 Ft-ot sikerült nyernünk Környezeti Pályázaton, melyet októberben szeretnénk 

felhasználni kétnapos kirándulásra. 

Nagy segítséget jelent a tárgyi feltételek javításában és egyéb felújítási munkák elvégzésében 

a képviselő asszony Ablonczy Dánielné a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a fenntartó 

támogatása. 

A kiemelt feladatok és a nevelési feladatok megegyeznek a székhely intézmény feladataival. 

Munkarend, működési terv 

Az óvoda nyitva tartása minden munkanap 5.30-16.30-ig. A napi nyitvatartási idő 11 óra. 

Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma 32 óra, az óvodavezető helyettes kötelező óraszáma 

22 óra, a heti munkaidő 40 óra. 

Az óvodapedagógusok és a dajkák is heti váltásban dolgoznak, egy hétig délelőtt, egy hétig 

délután, a munkakezdés forgórendszerben, lépcsőzetesen történik a nyitva tartás ideje alatt.  

Óvodapedagógus 5.30 -tól 17 óráig van az óvodában, dajka szintén, a pedagógiai asszisztens 

8-16 óráig. 

A helyettesítés megegyezés szerint történik. 

Értekezletek, tanulmányutak a székhely óvodával együtt történnek. 

Óvodapedagógusokkal a megbeszélés havonta, illetve szükség szerint történik. A dajkákkal 

évente két alkalom illetve szükség szerint és rendezvények előtt. 

Szülői értekezletet a nevelési év során három alkalommal tartunk, a székhely intézmény által 

kijelölt időpontban.  
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A szülői munkaközösségi értekezletet évente két alkalommal, szeptember és március 

hónapban kerül megtartásra. 

Nyílt napokat az év folyamán bármikor előzetes megbeszélés alapján, szervezetten április 

hónap elején tartunk. 

A nevelésnélküli munkanapok rendje a székhely óvodával megegyezik, csak esetenként fordul 

elő eltérés.  

A nyári ügyeletet a fenntartó meghatározása alapján a székhely óvodával felváltva látjuk el. 

Belső ellenőrzés 

 

Formái:  

 A beilleszkedési és visszaszoktatási feladatok ellenőrzése (kiscsoport, új gyerekek, 

régi gyermekek visszaszoktatása) 

 A munkatervben megjelölt kiemelt feladatok ellenőrzése. 

 Az ünnepekre, hagyományokra, megemlékezésekre való igényes felkészülés 

ellenőrzése. 

 A szülői értekezletekre a felkészülés és a megfelelő témaválasztás ellenőrzése. 

 Az iskolakészültség, az egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára. 

 A különböző foglalkozások, tevékenységek vezetésének az ellenőrzése, (célja, 

tartalma és feladata, alkalmazott módszerek, felépítése, szervezése, az 

óvodapedagógus munkája, egyénisége, magatartása és kommunikációja, a dajka, 

pedagógiai asszisztens munkája, egyénisége). 

 Felkészülés az önértékelésre, a tanfelügyeleti ellenőrzésre, minősítésre. 

 

Tanügy igazgatási ellenőrzés: 

 Naplók ellenőrzése havonta (csoportnaplók, mulasztási naplók). 

 Fejlődés nyomon követésének az ellenőrzése. 

 Bejárási jegyzőkönyv, oktatás (tűzvédelem, munkavédelem). 

Gazdasági ellenőrzés: 

 Leltár 

 Karbantartási munkák ellenőrzése. 

 Az óvoda eszközeinek, rendeltetésszerű használatának az ellenőrzése 

 A munka és a tűzvédelmi bejárás, oktatás ellenőrzése (augusztus). 
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 A beilleszkedési folyamatok ellenőrzése 7. és 8. csoport (szeptember, október) 

 A csoportnaplók, mulasztási naplók és éves tervek elkészítésének ellenőrzése 

(október) 

 A szülői értekezletre való felkészülés, megfelelő témaválasztás ellenőrzése 

(szeptember, január, április). 

 A mulasztási naplók, csoportnaplók ellenőrzése (havonta). 

 A fejlődési lapok ellenőrzése (negyedévente). 

 Difer mérés ellenőrzése 

 Ünnepek, hagyományok, aktuálisan az ünnepek és hagyományok alkalmával. 

 Dajkák ellenőrzése folyamatosan. 

 A munkaidő betartása folyamatosan. 

 

Csoportonkénti ütemezés 

7. csoport: 

A csoport dokumentumainak (csoportnapló, mulasztási napló, éves terv) ellenőrzése. 

                                      óvodavezető helyettes    2018. október 

Általános tájékozódás a nevelőmunkáról. A néphagyományok, népi kultúra megjelenése az 

óvodai nevelésben. A differenciálás, egyénre szabott feladatadás és az egyéni fejlesztés 

megvalósulása a tevékenységek során. 

óvodavezető helyettes  2019. február   

8. csoport 

A csoport dokumentumainak (csoportnapló, mulasztási napló, éves terv) ellenőrzése. Difer 

mérés – bemenet elkészítése 

                                                óvodavezető helyettes  2018. október 

Általános tájékozódás a nevelőmunkáról. A néphagyományok, népi kultúra megjelenése az 

óvodai nevelésben. Az egyénre szabott feladatadás, fejlesztések, mérések és az iskolára való 

felkészítés megvalósulása.   

                                                 óvodavezető helyettes 2019. március 
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ÉVES PROGRAMTERV 

Gyermekvédelem 

Hátrányos helyzetű: 2 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fő 

Nevelő szülő: - 

Veszélyeztetett.  – 

 

Várható feladatok: 

SZEPTEMBER 

Az új gyermekek fogadása 

A szakszolgálat munkatársainak szűrései (logopédus, MSSST). 

Szülői értekezlet (Meghívott vendég Sztán Józsefné óvodavezető,Hortobágyiné Lendvai 

Virág a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója) 

Óvoda születésnapjának megünneplése, segítségnyújtások megköszönése (Meghívott 

vendégek: Smidth Csaba Polgármester Úr, John Katalin Alpolgármester Asszony,  

Bereznai Csaba Alpolgármester Úr, Ablonczy Dánielné Bánhida Képviselő Asszony,  

Szénásiné Somorjai Tímea Humán Irodavezető Asszony, Székely-Dobai Mónika óvodai 

referens Asszony, AGC Glass Hungary Kft.képviselői, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői, a Jókai Iskola képviseletében Maximné Pálfi Enikő, Sztán Józsefné óvodavezető,  

Némethné Müller Julianna, Óvodavezetők 

Adminisztrációs és egyéb ügyviteli tevékenységek 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése 

Egyéb felmérések 

Munkatársi értekezlet 

Szülői értekezlet megtartása - 09.13. 

Pedagógiai Program felülvizsgálata. Csoportnaplók, éves munkatervek elkészítése. 

Születésnapok megünneplése a csoportokban 

Családlátogatások. 

Zene Világnapján vendég előadó meghívása 

Őszi dekoráció elkészítése 

Szülői Munkaközösségi értekezlet megtartása 

Mihály-napi fellépés a Puskin Művelődési Háznál – Bánhidai Bizsergető – 09.29. 
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Rajzpályázat 

Védőnői látogatás - 09.19. 

Vezetői értekezlet - 09.19. 

Néphagyomány ápolása - minden hétfőn  

 

OKTÓBER 

Adminisztrációs és egyéb ügyviteli tevékenység ellenőrzése mindkét csoportban 

Hátrányos helyzetű gyermekek gondozása 

Fogadóórák  

Állatok Világnapja: állatoknak eledel gyűjtése és kisvonattal elvisszük a Tappancs 

állatotthonba - 10.02. 

Őszi kirándulás Síkvölgyre - 10.02. 

Kirándulás pályázati segítséggel Boglártanya Erdei Iskola Csákvár - 10.03. 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás közösen 

Születésnapok megünneplése a csoportokban 

Szegénység elleni világnap (gyűjtés szervezése) 

Vezetői értekezlet 

Október 23. 

Papírgyűjtés, száraz elem és kupak gyűjtése (folyamatos) 

Óvodapedagógiai Nap 2018.10.11., nevelésnélküli munkanap – gyermekek munkájával 

Lépten-nyomon környezetvédelmi program a gyerekeknek, évszakonként egy alkalommal 

Intézményi tanfelügyelet – 10.26. 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Színház 

 

NOVEMBER 

Adminisztrációs feladatok 

November 1. 

Fogadóórák 

Nagycsoportosok fejlettségmérése 

Születésnapok megünneplése 

Gyermekvédelmi munka megbeszélése 

Korcsolyázás a Városi Műjégpályán 
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Színház 

Dajkai nap 11.10. 

Márton nap (szülőkkel együtt) – 11.12. 

Adventi készülődés 

Vezetői értekezlet 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás, szöszmötölés közösen 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

 

DECEMBER 

Készülődés az ünnepekre 

Mikulás várás, Mikulás ünnepség Környebányán – 12.05. 

Bábelőadás a gyerekeknek (óvodapedagógusok)  

Korcsolyázás 

Lépten-nyomon környezetvédelmi program a gyerekeknek, évszakonként egy alkalommal 

Karácsonyi készülődés 

Luca nap 

Karácsonyi ünnep az óvodában 12.18. 

Karácsonyi szöszmötölő szülőkkel együtt 12.18. 

Dekoráció elkészítése 

Játékok vásárlása karácsonyra az 1 %-ból 

Rajzpályázatok 

Születésnapok megünneplése 

Vezetői értekezlet, karácsony 

Munkatársi karácsony 12.18. 

Belső ellenőrzés a hetes csoportban 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás, szöszmötölés közösen 

Fogadóórák 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Iskolaérettségi vizsgálatra felmérés 

 

JANUÁR 

Születésnapok megünneplése 

Az éves szabadságok megállapítása 



37 
 

Adminisztrációs munkák 

Szülői értekezlet 

Korcsolyázás 

Készülődés a Farsangra 

Belső ellenőrzés a nyolcas csoportban 

Magyar Kultúra Napja január 22. 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Vezetői értekezlet 

 

FEBRUÁR 

Adminisztrációs munkák. 

Fogadóórák. 

Fél éves értékelés és a tervezés elkészítése (nevelési terv csoportnapló). 

Bábkészítő verseny a szülőknek farsangra – 02.15. 

Farsang (szülőkkel együtt) - 02.15. 

Medve hét szervezése 

Vezetői értekezlet 

Születésnapok megünneplése 

Színház 

Korcsolyázás 

Szülők tájékoztatása a nyári ügyeletről 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás, szöszmötölés közösen 

 

MÁRCIUS 

Adminisztrációs munkák 

Születésnapok megünneplése 

Rajzpályázatokon való részvétel 

Ellátogatunk a gyermekekkel a szabadságharcosok emlékműjéhez a szoborparkba – 03.14. 

Részvétel a Jókai iskola Március 15.-i ünnepélyén 

Március 15. 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás, szöszmötölés közösen 

Készülődés a Húsvétra 
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Vezetői értekezlet. 

Szülői Munkaközösségi értekezlet. 

Víz világnapja március 22. 

Az óvodai szakvélemények átadása a szülőknek 

Fogadóórák 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Lépten-nyomon környezetvédelmi program a gyerekeknek, évszakonként egy alkalommal 

 

ÁPRILIS 

Adminisztrációs munkák 

Óvodai beíratás 

Vezetői értekezlet 

Húsvét  

Tavaszi szöszmötölő, bábozás, táncház (pedagógiai célú nyílt napok a leendő és régi 

óvodásoknak és szüleiknek) 04.04. 

Nyílt napok az óvodában 04.03-04. 

Egészség hét a szülők bevonásával és a védőnő meghívása 

Látogatás a nyitott kapuk rendezvényeire. 

Szlovák (készülődés a Májusfa állítására) 

Színház 

Látogatás a szomszédos Jókai iskolába (nagycsoport) 

Készülődés az Anyák napjára 

Készülődés a Ballagásra 

Születésnapok megünneplése 

Gyakorló tűzriadó megtartása 

Rajzpályázatokon való részvétel 

Arany bál 

Tavaszi udvarrendezés a szülőkkel 

Föld napja április 22. 

Szülői értekezlet. A leendő elsős tanítók meghívása a nyílt napokra 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 
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MÁJUS 

Adminisztrációs munkák 

Határozatok elkészítése a felvételt nyert gyermekekről 

Fogadóórák 

Születésnapok megünneplése 

Madarak és fák napja május 10.-én 

Kihívás napja 

Lépten-nyomon környezetvédelmi program a gyerekeknek, évszakonként egy alkalommal 

Gyermeknapi családi kirándulás – 05.28. 

Szlovák Nemzetiségi Találkozón való részvétel 

Anyák napja – 05.07. 

Ballagás – 05.30. 

Vezetői értekezlet 

Felkészülés a nyári ügyeletre 

A nevelési év értékelésének elkészítése 

Néphagyomány ápolása – minden hétfőn 

Tűzriadó 

Pedagógusnap 

Látogatás az öregek otthonába- együttjátszás, szöszmötölés közösen 

 

JÚNIUS 

Kerti Parti az óvodában szülőkkel közösen – 06.07. 

Nyári terv elkészítése  

Nemzeti összetartozás napja június 14. 

A nyári ügyelet megbeszélése 

Szakmai kirándulás az óvodavezetők munkaközösségével 

Nyári szabadságolások a terv szerint 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés feladatainak átgondolása, 

megújítása 

Fogorvosi vizsgálat 

Gyógytestnevelésre papírok kitöltése 
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JÚLIUS 

Nagytakarítás az intézményben 

Esetleges felújítások, kisebb-nagyobb karbantartási munkák elvégzése 

Szerdai napokon ügyelet ellátása 

 

AUGUSZTUS 

Adminisztrációs munkák 

Ügyelet az óvodában, ekkor fogadjuk a székhely intézmény gyermekeit is 

Tűzvédelmi és munkabiztonsági bejárás 

Vezetői értekezlet 

Mulasztási naplók és csoportnaplók lezárása 

Nevelőtestületi értekezlet a székhely intézményben 

Felkészülés a nevelési évre: csoportok újraszervezése, új névsorok, jelek, előkészítése, 

Házirend aktualizálása 

Tűzvédelmi és munkabiztonsági oktatás. (Barlangi Gergő) 

Nyári beszámoló elkészítése 

 

 

 "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak 

játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven 

eszű és tevékeny ember váljék belőle."    - Varga Domokos - 

 

Tatabánya 2018.09.22. 

 

                                                                Puskásné Kovács Brigitta 

              óvodavezető helyettes 
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3. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 

 

2018-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

A munkaközösség célja: 

 testi-lelki egészség megteremtése 

 test és lélek harmóniájának megteremtése 

 egészséges életmódra nevelés 

 mozgás, sport iránti érdeklődés felkeltése 

A munkaközösség feladatai: 

 mozgásos tevékenységek - 

 kirándulások - 

 színházlátogatás -  

 óvodán kívüli programok megszervezése 

 vidámság, jókedv, pozitív gondolkodás biztosítása 

 

A munkaközösség vezetője: Mihalekné Simon Györgyi 

A munkaközösség tagjai:  

 Leskóné Sári Judit 

 Tóthné Veres Anikó 

 Áts Gáborné 
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TERVEZETT PROGRAMOK 

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER 

 Mozgáskotta 

bemutató 

 Alma szüret 

Szomoron 

 Szülői értekezletek 

 Lépten-nyomon 

programsorozat 

Aczél Gergellyel 

 Őszi kirándulások 

 Mihály nap közösen a 

szülőkkel 

 Családi hétvégi 

kirándulás 

 Látogatás a Szomódi 

állatfarmon 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

 Nevelésnélküli 

munkanap 9-én, 13-án 

 Márton napi 

szöszmötölő  

 Adventi koszorú 

készítése a szülőkkel 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR 

 Ovilimpia a Dózsa 

Gy. Ált. iskolában 

 Télapó várása 

 Bábműsor 

 Betlehemezés 

 Lépten-nyomon 

programsorozat 

Aczél Gergellyel 

 

 Téli túrák, szánkózás 

 Színházlátogatás 

 Egészséghét 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

 

 Korcsolyázás a városi 

műjégpályán 

 Farsang 

 Bábműsor 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

 

 

MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 

 Tavaszi 

kirándulások 

 Bábműsor 

 Nyitott napok régi 

és leendő 

óvodásaink 

szüleinek 

 Lépten-nyomon 

programsorozat 

Aczél Gergellyel 

 

 Megemlékezés a Föld 

napjáról 

 Színházlátogatás 

 Családi hétvégi 

kirándulás 

 Családi sportnap 

 Szülők - nevelők bálja 

 Nyitott kapuk 

rendezvénysorozat 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 

 Nyitott kapuk 

rendezvénysorozat  

 Sport délelőtt a Kihívás 

napján 

 Nagycsoportosok 

közös búcsúztatója 

 Gyermeknapi 

akadályverseny 

 Év végi kirándulások 

 Lépten-nyomon 

programsorozat Aczél 

Gergellyel 
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AZ ÉVES PROGRAMTERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELELŐSEI 

2018/2019 

 

Mihály nap  4. Csoport 

Almaszüret Szomoron Mihalekné Simon Györgyi 

Állatok világnapja 2. csoport 

Márton nap 4. Csoport 3. csoport 

OVILIMPIA Barnáné Gyovai Tímea 

Mikulás ünnepség 5. csoport 

Karácsonyi műsor 6. csoport 

Farsang  1. csoport 

Egészséghét 2. csoport 

Szülők – nevelők bálja Leskóné Sári Judit, Fuchs Ildikó 

Föld napja Minden csoport 

Kihívás napja Mihalekné Simon Györgyi 

Gyermeknap 3. csoport 

  

Tatabánya, 2018. 09. 15.      

 

 

 

 

Mihalekné Simon Györgyi 

           munkaközösség vezető  
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4. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 

2018-19 
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A munkaközösség vezetője: Barnáné Gyovai Tímea – mozgásfejlesztés 

Tagok: Szabián Tamásné – finommozgások fejlesztése 

Heidt Ernőné – fejlesztő játékok készítésének  

Haraszti Tünde – beszédfejlesztés felelőse 

 

Célja: A gyermekek és a gyermekközösségek fejlesztése, fejlődésének elősegítése 

egészséges, egyéni és életkori sajátosságokat szem előtt tartó környezetben és módszerekkel. 

 

Feladatok:  

- a gyerekek megfigyelése folyamatosan, nagycsoportosok esetében a fejlettség mérő 

vizsgálatok elvégzése november végéig 

– a gyermekek fejlődésének nyomon követése, fejlődési napló vezetése 

– havonkénti tapasztalatcsere a munkaközösségi tagokkal, a tapasztalatok értékelése 

– kooperáció a kollégákkal, családdal, Szakszolgálattal, gyermekorvossal, védőnővel 

– a munkánkat segítő továbbképzéseken, előadásokon való részvétel, megszerzett 

ismeretek beépítése a fejlesztő munkába 

– fejlesztőjátékok, eszközök bővítése 

 

Módszerek: 

– a gyermekek fejlődésének meghatározott (időszakos) és folyamatos felmérése 

– megfigyelés 

– sokoldalú mozgásos és egyéb érzékelésen – észlelésen alapuló tevékenység biztosítása  

 

I. A fejlődés – fejlesztés feltételeinek biztosítása 

 

Az egészséges fejlődés alapfeltétele az egészséges környezet biztosítása, ami nem csak az 

óvoda valamennyi helyiségére, udvarára és tárgyi eszközeire vonatkozik, hanem az óvodán 

kívül tervezett programokra (pl. kirándulások) is. Óvodánk tárgyi feltételei, műfüves és 

KRESZ-pályánk, zöld udvara sokoldalú fejlesztési lehetőséget nyújt. 

Kiemelten kezeljük az egészséges pszichés tényezők megteremtését: az oldott, szeretetteljes, 

segítő, empatikus, vidám légkör biztosítását. 

Mindez az óvodai dolgozók és szülők együttműködését kívánja meg. 
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II. Együttműködés a családdal 

 

A gyermekek fejlődését, fejlettségét, otthoni körülményeit a szülői anamnézisből, szükség 

szerint családlátogatás tapasztalataiból, fogadó órák beszélgetéseiből és a szülővel való 

mindennapi kommunikációból ismerjük meg. A szülőket tájékoztatjuk a gyermek 

fejlettségéről évente minimum 2 alkalommal fogadó óra keretében a fejlődési napló 

bemutatásával. A szülőket szükség esetén tanácsokkal segítjük a gyermek fejlődését illetően. 

A szülőknek tájékoztató előadásokat szervezünk szeptemberben az iskola érettség témájában, 

a szakszolgálat vezetőjének meghívásával, valamint januárban egészségnapunk keretében 

pszichológus előadásában a gyermekek egészséges lelki fejlődéséről. 

 

III. Kooperáció a Szakszolgálattal 

 

A Szakszolgálat szűrései: szeptemberben logopédiai, MSSST, tavasszal iskolaérettségi 

vizsgálat, melyek támpontok fejlesztő munkánk tervezéséhez. 

 

IV. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőivel 

 

Óvodánk orvosával, védőnőivel pozitív, rendszeres kommunikáció, melynek formái: 

- megfelelő testi fejlettség, egészségi állapot 

- gyógytestnevelés szükségességének megállapítása 

- orvos részvétele szülői fórumon 

 

 

 

Tatabánya, 2018. 09. 01.      

 

   ………………………………… 

         Barnáné Gyovai Tímea 

  



48 
 

5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉST TÁMOGATÓ MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 

2018-19-ES NEVELÉSI ÉV 
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ: Kochné Jakab Andrea 

MUNKAKÖZÖSSÉG TAGOK: 

Ikóné Marosi Enikő 

Fuchs Ildikó 

Ráskyné Bán Eva 

Puskásné Kovács Brigitta 

 

A 2018- 2019 NEVELÉSI ÉV FELADATAI: 

 

 A pedagógus önértékelési program 1 éves tervének meghatározása 

 Az önértékelésre kijelölt óvodapedagógusok ellenőrzésének elvégzése 

A 2018- 2019 nevelési évben a következő óvodapedagógusok önértékelésére kerül sor: 

1. Leskóné Sári Judit 

2. Áts Gáborné 

3. Maczkóné Konyor Gyöngyvér 

4. Ráskyné Bán Éva 

 

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI:  

1. Dokumentumelemzés: 

 Éves terv 

 Csoportprofil 

 Tematikus terv 

 Napló 

 Gyermeki produktumok 

 Fejlődési napló 

 

2. Szabad játék, tevékenység/ projekt (foglalkozás) látogatás 

2 órában a napirend szerinti tevékenység megfigyelését, valamint a látottak 

megbeszélését foglalja magában 

 

3. Interjúk: 

 Az óvodapedagógussal 

 Az intézményvezetővel 
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4. Kérdőíves felmérés 

 óvodapedagógus önértékelő kérdőíve 

 szülői kérdőív 

 munkatársi kérdőív 

 

A pedagógus önértékelésének folyamata 

 Egyeztetés az érintett pedagógussal, az önértékelésbe bevont további partnerek 

körének közös meghatározása (vezető, szülők, kollégák) 

 A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti a 

meghatározott partnereket és az érintett pedagógust 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést 

 A két foglalkozást, tevékenységet érintő látogatás és az ezt követő megbeszélés 

tapasztalatait a megadott szempontok alapján a foglalkozáslátogatásra kijelölt kollégák 

rögzítik a jegyzőkönyvben 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés valamint 

a tevékenység/ projekt (foglalkozás) látogatás eredménye alapján interjúterveket 

készítenek 

 Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített 

tapasztalatok alapján útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését, illetve 

kompetenciaként meghatározza a kiemelkedő és a fejlesztendő területeket 

 A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményeire épülő önfejlesztési 

tervet készít, melyet feltölt az informatikai rendszerbe 

 Dokumentumok feltöltése az informatikai felületre 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

 Az intézményi önértékelés elvárás rendszerének kidolgozása 

 Az intézmény önértékelésének módszerei: 

1. Dokumentumelemzés:  

 Pedagógiai program 

 SZMSZ 

 Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók ( a 

munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 
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 Továbbképzési program- beiskolázási terv 

 

2. Elégedettségmérés: 

 Interjú:  

- vezetővel 

- óvodapedagógusok képviselőivel 

- szülők képviselőivel 

Az intézmény önértékelésének folyamata: 

 A kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az 

értékelésbe bevonandó partnerek körét 

 A tájékoztatással megbízott kolléga felkészíti a partnereket 

 A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják, és jegyzőkönyvben rögzítik a 

dokumentumelemzés eredményét 

 A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 

interjútervet készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a 

válaszok kivonatát jegyzőkönyvben rögzítik 

 A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai rendszerbe, 

amely azt elérhetővé teszi a vezető részére 

 A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, amely eredményt elérhetővé 

teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára 

Az intézményi önértékelés időpontja: 2018. október 26. 

Az pedagógusminősítésben, tanfelügyeleti ellenőrzésben és a pedagógus önértékelésben 

résztvevő pedagógusok segítése, támogatása 

A munkaközösség havonta találkozik – a találkozások száma arányban van az elvégzendő 

feladatokkal, melyről jegyzőkönyv készül. 

 

Tatabánya, 2018. szeptember 25. 

  

                                                                  …………………………………………..                                       

  Kochné Jakab Andrea 

  munkaközösség vezető 

 


