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Az óvoda éves munkatervének készítésekor figyelembe vettük:
 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
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és
a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 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
 Oktatási Hivatal:
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez. HATODIK, MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT
- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK,
JAVÍTOTT VÁLTOZAT
- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI
ELJÁRÁSHOZ harmadik, javított változat
 Budaörsi Vackor Óvoda működését szabályozó dokumentumok
A nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg:
 Az érvényben lévő közoktatási törvény valamint nemzeti köznevelésről szóló törvény hozzá
kapcsolódó rendelkezések,
 Az óvodai nevelés országos alapprogramja,
 „Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül” pedagógiai programunk,
 Munkaterv,
 Az óvodai belső szabályzatok előírásai.

3

AZ ÓVODA ADATAI:

I.

120 férőhelyes, 5 csoportos óvoda.
A 2013. szeptember 1-jétől elfogadott, „Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül” helyi
pedagógiai program alapján működik.

A gyermekek létszáma

1.

Óvodai férőhely: 120 fő
Beírt létszám 2019. szeptember: 119 fő
2019. októbertől várható létszám: 119 fő

Csoportok összetétele

2.

Csoport neve

Ssz.
1.
2.
3.

4.

5.

Létszám

Méhecske

26

Bárányka

26

Mókus

26

Brumi maci

21

Kippkopp

20

Összesen:

3.

119

Óvodapedagógus

Dajka

Löfler Eszter
Szűcs Erika
Horváth Andrea
Spisák Zsuzsanna
Szomszéd Márta
Horváth Mónika

Szigeti
Tíborné
Katona
Sándorné
Tömösváry
Katalin

Makrainé Vincze
Gyöngyike
Zsíros Magdolna
Révyné Simon
Katalin
Sebestyén Andrea
10

Szűcs
Zoltánné

Horváthné
Lévai
Izabella

Pásztor
Györgyi
5

A pedagógiai munkát és működést segítő további munkatársak

Beosztás

Név

Óvodapszichológus

Hevesi Judit

Logopédus

Ventilla Zsoltné

Fejlesztő pedagógus

Puskás Zsuzsanna

Óvodatitkár

Juhász Anita

Konyhai kisegítő

Safu Sándorné

Takarító

Patályné Varga Angéla

Karbantartó

Pintér Kálmán
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II.

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

II.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Pedagógiai Program
Az év fő célkitűzései:
 Az „Értékmegőrző” helyi pedagógiai program megvalósítása a gyakorlatban.
 Az abban megfogalmazott értékrend beépítése a csoportos tervekbe, megvalósítása a
mindennapi nevelő munkában figyelembevétele a mindennapi nevelésben.
 A munkatervi feladatok megjelenítése a csoport szintű tervezés és gyakorlati megvalósítás
során.
 A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő
munkába.
 Az új alkalmazottak megismerése, értékeik elfogadása, azok tiszteletben tartása
 Mesterségbeli tudás erősítése, továbbképzési rendszer működtetése
 A gyakornok munkájának segítése, nyomon követése, mentor pedagógus támogatása.
 Tehetséggondozás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése
játékban, munkában, tanulásban.
 A család elsődleges szerepének hangsúlyozása mellett, a család és óvoda
együttműködésének mélyítése, a nemzeti és nemzetiségi hagyományok ápolása.
 A törvényi és helyi szabályozások megfelelő alkalmazása.
 Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének
alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása.
 A pedagógusok segítése a portfolió elkészítésében
Nevelésünk célja: hogy a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával az
életkori, egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével:
 elősegítse gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését;
 lehetővé tegye a gyermeki személyiség teljes kibontakozását;
 a családokkal való hatékony együttműködés, az együttnevelés, segítse a helyes szociális
magatartásformák kialakulását,
 megismertesse és ápolja a nemzeti és a német nemzetiség hagyományait, kultúráját,
nyelvét,
 az önazonosság megőrzésével, biztosítsa a multikulturális nevelésen alapuló integráció
lehetőségét.
 közvetetten segítse elő az iskolai beilleszkedést.
 a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének segítése.
Céljaink eléréséhez a helyi pedagógiai programban megfogalmazott feladatok megvalósítását a
munkatervünkbe terveztük.
A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelése irányelvének megfelelően célunk, hogy:
 a gyermekek számára megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó kétnyelvű környezetet
biztosítsunk,
 az óvodai nyelvi neveléssel megalapozzuk a gyermekek iskolai nyelvi nevelésének
megkezdését,
 a gyermekekkel - életkori sajátosságaik és egyéni fejlettségük figyelembevételével megismertessük, megszerettessük a német kisebbség nyelvét és kultúráját,
 a lehetőségeknek megfelelően átörökítsük a kulturális hagyományokat, melyeket
beépítünk óvodai életünkbe is,
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a német nemzetiségi családban nevelkedő gyermekekben mélyítsük a német
nemzetiséghez való tartozás érzését, vagyis segítsük őket önazonosságuk
megerősödésében.



Az egészséges életmód alakítása:

Célunk: Az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek
testi fejlődésének elősegítése.
Feladatunk:









A gyermek egészséges testi és szellemi fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és
biztonságos környezet biztosítása.
Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének
elősegítése.
A napi életritmus kialakítása.
A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése.
A gyerekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés, az
egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.
Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, speciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása a környezettudatos
magatartás és megalapozása.



Az érzelmi, közösségi nevelés szocializáció biztosítása:

Célunk: A gyermekek érzelmi biztonságának, az állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes
légkör megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Feladatunk:








Érzelmi biztonságot, bizalmat nyújtó szeretetteljes családias, kiegyensúlyozott, nyugodt légkör
megteremtése a beszoktatástól az óvodáskor végéig.
Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti
kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
Egyszerre segítse a gyermek szociális erkölcsi érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását,
és engedjen teret önkifejező, önkifejező törekvéseinek
Nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet töltsön be.
Német nemzetiségi környezet biztosítása a gyermekek számára.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében az óvoda együttműködik az ágazati
jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.



Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása

Célunk: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző
formáinak differenciált fejlesztése valamennyi tevékenységi forma keretében.
Feladatunk:
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Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel,
helyes minta és szabályközvetítéssel.
A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése.
A gyermek meghallgatása, gyermeki kérdések támogatása.
A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző
tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, valamint az értelmi képességek (érzékelés,
észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a kreativitás) fejlesztése.
A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.
Szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása, folyamatos, összefüggő beszéd kialakítása.
A nyelvi készség fejlesztése. Kommunikációs (verbális és nem verbális) jelzések felismerésének,
használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával.
A sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztése a hátrányok, lemaradások
csökkentése, a kiemelkedő képességű gyermekek magasabb szintre való eljutása a fejlesztő
pedagógus, segítségével.



A német nemzetiségi nevelés

Célunk: Rendszeres visszatérő kommunikációs helyzetek teremtésével biztosítani az utánzáson alapuló
német nemzetiségi nyelv elsajátítását. a gyermekek számára érzelmi biztonság megteremtésével. A német
kisebbség még meglévő hagyományainak megismertetése, ápolása,

Az év kiemelt feladatai
1. Kommunikáció, konfliktuskezelés
Anyanyelvünk sokrétű árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermek a felnőttekkel és a kortársakkal együtt végzett
sokféle tevékenység közben sajátít el. A helyes és szép beszéd megtanulása mélyíti a gyermek érzelmeit,
formálja személyiségét, fejleszti esztétikai érzékét és előkészíti az irodalmi élmények befogadására. A jól
fejlődő beszédkészség tükröződik a gyermek gondolkodásán és visszahat megismerő tevékenységére is Az
anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, átfogja az oktató-nevelő munka minden
területét, jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában.
Célunk: Olyan gyermekre figyelő, jó beszédmintát adó, jól artikuláló, választékosan beszélő környezet
biztosítása, mely a gyermeknyelv fejlődését pozitívan befolyásolja.
Feladatunk:
 a beszédkapcsolatok kialakulásakor az óvónő és a kisgyermek között szeretetteljes viszony, jó
csoportlégkör kialakítása.
 derűs légkör biztosítása, ahol a gyermek megnyílik, és beszédkedvét felkeltve nagymértékben
fejlődik a nyelvi és kommunikációs készsége is
 a verbális és a nonverbális eszközök példaértékű használata az óvodai és a családi környezetben
egyaránt - együttműködés a családokkal
 egyéni bánásmód alkalmazása a nyelvileg hátrányos helyzetű és a nyelvileg kiemelkedően fejlett
gyermeknél
a beszédfejlődés és nyelvi fejlődés zavarainak fiziológiai okainak felismerése – kooperáció a
megfelelő szakemberekkel
 nem fiziológiai okok – a hátrányos környezet, a rossz beszédminta, a beszédhelyzetek hiánya –
kompenzálása
 az óvodai élet minden területén gazdag lehetősége van az óvodapedagógusnak..
Az óvodapedagógus beszédkultúrájának betartandó követelményei:
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A beszédünkben juttassuk felszínre az érzelmeinket az adott témával kapcsolatban.
Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a beszédünkben a tiszta, érthető kifejezésekre, mondatokra.
Kerüljük a hangos beszédet.
A szókincsünk legyen gazdag és változatos.
Kerüljük a parancsoló modalitást.
Ne tűrjük a trágár beszédet.
Fontos, hogy ne legyen távolságtartó a beszédmagatartásunk.
Fontos, hogy ügyeljünk a helyes hangsúlyra, beszédlégzésre és a helyes testtartásra

Előző tanévekről áthúzódó feladatok
1. Környezettudatos magatartás kialakítása
A fenntarthatóságra nevelés jegyében a környezettudatos magatartás kialakítását, megalapozását,
programunk elsődleges feladatként határozza meg. Óvodai környezetünk (külső – belső) kialakítása, a
berendezés, a különféle eszközök és kiemelten a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló
jelenléte, segítőkészsége meghatározó az óvodáskorú gyermekek környezettudatos szemléletmódjának
kialakításában.
Célunk: a környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, és
élményszerzés biztosítása a gyermekeknek.
A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedésiformák kialakítása.
Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása,
a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait
figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
Feladatunk:
Takarékosság:






Takarékosság a mindennapi életben.
Az energiatakarékosság fontossága, lehetőségei a mindennapjainkban és óvodában.
A takarékosabb energiafelhasználás tudatosítása
tisztálkodás során a vízzel való takarékosság
az árammal való takarékosság során az igény kialakítása gyermekeinkben hogy csoporton
belül, illetve az óvoda területén kérje a felnőtt segítségét, hívja fel a felnőtt figyelmét a
villany lekapcsolására
 A környezettudatos viselkedés, ok-okozati összefüggések megláttatása.
Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés:
 A felelős környezeti viselkedésünk formálása, környezetszennyezés - környezetvédelem.
 Hulladék és szemét közötti különbség megértettetése, tudatosítása.
 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.
 Újrahasznosítás fontossága.
Természetvédelem:
 alakuljon ki a természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás,
erősödjön a környezettudatos magatartás
 állatvédelemre nevelés- A körülöttünk élő madarakra való odafigyelés, a velük való
törődés, tehát a napi madárvédelem szemléletének az egyéni élménnyel való
összekapcsolása.
 madártani ösvény megismerése, odúk, madáretetők gondozása
 madáretetés fontossága, haszna
 A környezettudatosság szemléletének mélyítése: a madarakkal a környezetünkre való
odafigyeléssel magunkon is segítünk
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növény és állatgondozással való ismerkedés, a pozitív érzelmi viszony alakítása
(látogatás a Budakeszi Vadasparkba, Állatok gondozása télen)

2. Egészségre nevelés az óvoda mindennapos életben
Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes meglétét kívánja, ezért az
egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja.
Célunk: olyan testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermek nevelése, aki harmóniában
van környezetével és önmagával. Az egészséges személyiség, személyes képességek fejlesztése érdekében
feladatunk:
 az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés,
tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán
 testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek
 az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek fejlesztése
 az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés képességeinek
megalapozásával.
Az egészségre nevelés komplexitásának megfelelően ez érinti a teljes óvodai életet, kiterjed az egészséges
környezet kialakítására, megőrzésére, a helyes életmódszokások megszilárdítására és a
személyiségfejlesztés intellektuális és emocionális területeire.
A 2019/2020-as nevelési évben 3 intézményi szintű projekt indítását tervezzük
1. Őszi termésprojekt
2. Adventi projekt
3. Tavaszi projekt
Jeles zöld napok a projekteken belül:





Október 4. Állatok világnapja
Március 22. Víz világnapja
Április 22. Föld Napja
Május 10. Madarak és fák napja

A projektek és a Zöld Napok tematikája a csoportnaplókban jelenik meg. Ezek tartalmazzák a Zöld és
Madárbarát Óvoda tartalmi elemeit is.

Továbbképzési terv
Célunk az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyermekek számára személyiségük
kibontakoztatásához.
Önértékelési program






Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:
Intézményi önértékelési program működtetése.
Az szükséges pedagógus önértékelések megvalósítása, összegző értékelésének elkészítése
A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre.
A partnerekkel történő hatékony együttműködés fenntartása
Etikai kódex

9

A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatáserkölcsi normáinak rögzítése, a
szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi megbecsültségét erősítő, a közösség tagjaként követendő
etikus emberi magatartások leírása.
 A pedagógus hivatás különlegesen fontos társadalmi szerepéből következő tartalmak:
- A pedagógus hivatás etikai normái: Kapcsolatok
Házirend
A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család
sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
Vezetői pályázat/Vezetési program
Rövid – közép – hosszú távú célok
Pedagógiai célkitűzések és feladatok




Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás és a bizalom erősítése.
Intézményi marketing kidolgozása
A közösségen belüli információáramlás erősítése, a kapcsolattartási formák tartalmi fejlesztése
(programok, tréning).
Házi továbbképzések rendjének beépítése a munkatervbe. Belső hospitálások támogatása.
A szülőkkel való jó partneri együttműködés megőrzése, újabb kapcsolati formák keresése.
A vezetői feladatokat ellátók közötti feladat - megosztás, a jogok és kötelezettségek gyakorlása,
végrehajtása a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint.
Külső értékelési rendszerre, valamint a minősítési rendszerre történő felkészülés; a bevezetésre
került tanfelügyeleti rendszer, Pedagógus Életpálya Modell és szaktanácsadói rendszer
eljárásrendjeinek és eszközrendszerének megismerése..
Udvari játszóeszközök megóvása, balesetmentes környezet biztosítása.



Wi-fi hálózat kiépítése az egész épületben.







A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése


A pedagógus életpálya modell működtetése.



Egyéni portfóliók elkészítésének segítése



Humán erőforrás fejlesztése, a törvényi elvárásoknak megfelelően.

A törvények és rendeletek értelmezése mellett, a törvényes működés feltételeinek megteremtése és
biztosítása,
 Intézményi dokumentumok felülvizsgálata
 Intézményi honlap, bővítése, folyamatos frissítése.
 Az óvoda szabályzó dokumentumainak átdolgozása (SZMSZ, Házirend, Teljesítményértékelés).
 a minőségfejlesztési rendszer célszerű óvodai szintű működtetése és folyamatos javítása; törekvés
a körültekintőbb munkaelosztásra a dolgozók egyenlő terhelésének érdekében.



Intézményi önértékelésre/tanfelügyeletre alapozott önfejlesztési tervek

II.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás
1. A 2018-2019 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
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Kiemelések →
a 2018-2019. nevelési év beszámolójából
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Munkatervi célok, feladatok

Felelős

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - TERVEZÉS
- Az
intézmény
stratégia
- Stratégiai
dokumentumok Szakmai
dokumentumainak
közös
felülvizsgálata
során
a munkaközösség
vezető, nevelőtestület
(nevelőtestületi) tervezése
feladatok felosztása

-

Szemléletmód
váltás,
a
környezettudatos
magatartás
következetes
kialakítása
a
mindennapokban

-

Pedagógiai önértékelés

- A környezettudatos nevelés Óvodavezető,,
továbbfejlesztése: feladatok, nevelőtestület
célok meghatározása
- Pedagógiai önértékeléshez BECS vezető,
kapcsolódó
önfejlesztési önértékelésre kijelölt
pedagógusok
tervek elkészítése
- Az önértékelés folyamán
feltárt
fejlesztési
terv
beépítése
a
pedagógiai
munkába, nyomon követés

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK – MEGVALÓSÍTÁS -ELLENŐRZÉS
- Gyakornok és új pedagógus
- Önértékelések eredményeire
kollégák
mentorálása,
alapozott fejleszthetőségek:
mentorok kijelölése
- Kommunikáció erősítése
- IKT eszközök használata
Óvodavezető
- Az érzelmi intelligencia
- Az iskolák elégedettségmérés
Munkaközösség
fejlesztése, szociális
eredményeinek beépítése
vezetők
érzékenység megalapozása
-

A még hiányzó pedagógus
önértékelések tervezése és
lebonyolítása
Gyermeki fejlesztési tervek átgondolása, elkészítése

Önértékelési rendszer
működtetése, tervezett
önértékelések lebonyolítása
Gyermekek fejlesztési
tervének elkészítése,
megvalósítása, értékelése

Óvodavezető
Munkaközösség
vezető

Nevelőtestületi legitimációt
követően a korrigált
Fejlődési napló folyamatos
(felmenő rendszerben)
bevezetése
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK – KORREKCIÓ
Csoportnapló
- Tartalom áttekintése,
hiányzó tartalmak
beillesztése

Óvodavezető
Munkaközösség
vezetők

-

-

Fejlődési naplóval való
elégedettség fokozása

-
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Óvodavezető
Munkaközösség
vezető

Óvodavezető

Kiemelések →
a 2018-2019. nevelési év beszámolójából
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Munkatervi célok, feladatok

Beiskolázási terv

-

Házirend

-

PP

-

Önértékelési program

-

Adatkezelési szabályzat

- GDPR tartalmak
megismerése, értelmezése
- Panaszkezelési
szabályzat
működtetése
- Felülvizsgálat az intézményi
gyakorlat és tapasztalatok
tükrében.
- Az intézmény
kulcsfolyamatainak
áttekintése (GPDR
megfelelőség)

Panaszkezelési szabályzat
Gyakornoki szabályzat
Kulcsfolyamatok áttekintése

A GDPR-hez, EMK-hoz
kapcsolódó képzések
tervezése
Házirend felülvizsgálata,
törvényhez, gyakorlathoz
igazítása.

Felelős

Óvodavezető,
Óvodapedagógusok

Felülvizsgálat: A 137/2018.
(VII. 25.) Korm. rendelet
szerinti ONAP- 363/2012.
(XII. 17.) Korm. rendelet
módosításai
tartalmi
megfelelőségének vizsgálata.
Teljesítményértékelési
rendszer átdolgozása.

II.3. Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés
1. Vezetői ellenőrzés
Az ellenőrzés alapja:


a nevelési program, az éves munkaterv, pedagógus önértékelési program, illetve a minőségi munka, a
kitűzött feladatok megvalósulásának nyomon követése

Az ellenőrzés célja:




az eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése
erősségeink, hiányosságaink feltárása, az ebből adódó további feladatok meghatározása,
a kitűzött feladatok, és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása az
óvoda működési folyamatába
 a korszerű, hatékony módszerek beépülésének, alkalmazásának nyomon követése a nevelőmunka során
Az ellenőrzés feladata:



az intézmény által a nevelési programban megfogalmazottak összevetése a működési gyakorlattal
az elvárások és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása az óvoda
működési folyamatába
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Segítségnyújtás a célkitűzések eléréséhez, a hiányosságok feltárása, korrekció.
A pedagógus kompetenciák nyomon követése a látogatások során

Az ellenőrzés területei:
A szakmai ellenőrzés az óvodavezető által kidolgozott rendszer szerint működik.
Főbb területei:
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagógiai
Tanügy igazgatási
Munkaügyi
Gazdasági
továbbá tárgyi és személyi feltételek, gazdálkodás, ügyvitel, munkavégzés, nevelés-oktatás, óvóvédő feladatok

Időszakos ellenőrzés:
A csoportok dokumentumainak (csoportnapló: éves terv, nevelési terv, napirend, heti rend, fejlesztés
tartalma, felvételi mulasztási napló, egyéni fejlettségi lapok ellenőrzése.
Módszer: dokumentumok vizsgálata.
Folyamatos ellenőrzés:
Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés).
Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés).
Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer visszajelzés gyűjtése).
Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez






A dajka, mint a pedagógiai munkát segítő személy, csoportban végzett feladatai.
A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük helyettesítés esetén végzett feladatok.
Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása.
A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása,
Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új
dolgozókkal hatékony együttműködés a beilleszkedésük segítése a közösségbe.

Ellenőrzés:
Vezető és vezető helyettes, minőségért felelős és más munkaközösség vezetők, közalkalmazottak
megbízottjai megosztva végzik.
A vezető látogatásának rendje:
Október:
November:
Január:
Február:
Március:

Méhecske csoport
Bárányka csoport
Mókus csoport
Kippkopp csoport
Brumi maci csoport

A vezető szakmai látogatásainak témája:
Az óvoda helyi nevelési programjában meghatározott nevelési területek feladatainak megvalósítása a
mindennapokban.
A látogatás célja a vezető részéről a segítségadás.
Felelős: Balázsné Miczák Katalin, Révyné Simon Katalin, Horváth Andrea
A pedagógiai ellenőrzés szempontjai az alábbi fő kérdések köré csoportosíthatók:



a tevékenységek célja, tartalma, szándék és megvalósulás,
az óvodapedagógus által alkalmazott módszerek,

13









az óvodapedagógus módszertani kultúrája, a módszerek hatékonysága
a tevékenységek megszervezése, feltételeinek biztosítása,
a gyermekek és az óvodapedagógus kapcsolata,
a gyermekek tevékenysége, aktivitása, képességeik fejlettségi szintje,
a gyermekek egymás közötti kapcsolata, szokásaik- magatartásuk,
az óvodapedagógusok írásbeli munkája (tanügyi dokumentumok), és a gyermekek produktumai
az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége, törekvései.
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2. Belső ellenőrzési terv

AZ ELLENŐRZÉS
IX
X
XI XII
I
II III
TERÜLETEI
PEDAGÓGIAI, TANÜGY-IGAZGATÁSI
Csoportnaplók
V
V
ellenőrzése
Mulasztási
naplók
V
V
V
V
V
V
ellenőrzése
Statisztika
V
Ünnepek,
M
H
M
V
M KT H
hagyományok
Tematikus (nevelési
VM V HM V
V
H
területek)
Kirándulások
H
Szülői értekezletek,
V
V
V
fogadóórák
Kapcsolattartás
V
H
KT
MUNKÁLTATÓI FELADATOK
Új dolgozók segítés
V
M
M M V
Munkaidő betartása
V
H
V
KT V
H
V
Technikai dolgozók
V
H
V
H
V
H
V
munkavégzése
GAZDÁLKODÁS
Beszerzések
V
V
Eszköznyilvántartás
V
V
Leltár
H
H
Karbantartás
V
V
V
Biztonságtechnikai
H
V
H
V
előírások
Helyettesítés, túlóra
H
H
H
H
H H
H
Szabadságolás
H
H
Pedagógus
továbbV
képzés elszámolás
EGYÉB
Munkavédelmi
előírások
betartása, V
H
V
H
V
H
V
Baleset megelőzés
Munkavédelmi
V
V
oktatás
Munkavédelmi
H
H
V
eszközök használata
A konyha higiéniája
V
H
V
H
V
H
V
Az óvoda tisztasága
H KT KT H KT V
H
Az udvar tisztasága
H
V
H
V
H KT H
Dekoráció
H
M
M
Jelmagyarázat:
V
Óvodavezető
H Óvodavezető - helyettes

M
Munkaközösség vezető
KT Közalkalmazotti Tanács
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IV

V

VI

VII VIII

V
V

V

V

H

V

V

M

V

V

V

H
V

V
H

V

V
V

H
V

V
H

V

H

H

V

H

V

H

H

V
V
H
V

V
V
H
H
H
H
H

H

V
H

H

H

H

V

H

V

H

V

H
H
KT
KT

V
V
V
M

H
V
H KT
KT

H
H
H
H
M

II.4. Pedagógiai folyamatok- Mérés értékelés
1. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV - AZ ÖNÉRTÉKELÉSEK ÜTEMEZÉSE

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS
Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a vezetői feladatot
ellátók kivételével - egy pedagógus maximum 1 önértékelési feladat ellátásába vonható be:
Önértékelési kiscsoport
- Kiscsoport vezető: Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösségi vezető, vagy szükség szerint vezető
- Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, vezető helyettes, munkaközösség vezető
- Csoporttag2: Pedagógus önértékelése esetén a legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs.
Az önértékelési kiscsoportok tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és
ki bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést
támogató informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el.
Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit
vizsgálja (szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások
teljesülését, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket.
- Budaörsi Vackor Óvoda Önértékelési Programja
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
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ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS
BÉCS-TERV
2019-2020

Ssz.

Önértékelésre kijelölt
pedagógus

Elnök

Önértékelési kiscsoport tagjai
Csoporttag 1

1.

Spisák Zsuzsanna

2.

Szomszéd Márta

Makrainé Vincze
Gyöngyike
Puskás Zsuzsanna

3.

Sebestyén Andrea

Révyné Simon Katalin

Csoporttag 2

Adatgyűjtés
időszaka

Révyné Simon Katalin

Puskás Zsuzsanna

Makrainé Vincze
Gyöngyike
Puskás Zsuzsanna

Révyné Simon Katalin

Január

Makrainé Vincze
Gyöngyike

Február

November

Megjegyzés

Teljes körű
önértékelés
Teljes körű
önértékelés
Teljes körű
önértékelés

A pedagógusok önértékelése során - az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában - az érdeklődő kollégák számára lehetőséget biztosítunk a szakmai
tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon - előre történő egyeztetés szerint
- az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és
mentoraik, képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.”
Vezetői és intézményi önértékelésre ebben a nevelési évben nem kerül sor.
Az önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott elvárások szerint kell eljárnunk annak érdekében, hogy markánsan meg tudjuk jeleníteni
mindhárom szinten az erősségeinket és fejleszthetőségeinket, valamint, hogy az elvégzett önértékelésünk a tanfelügyeleti ellenőrzés számára jól használható
kiinduló helyzet legyen.
Elvárás, hogy az önértékelések lebonyolítása során a hétköznapokban megszokott valós helyzetekben, a gyermeki és felnőtt közösség zavarása nélkül, a lehető
leghatékonyabban járjunk el.
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2. Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint)
Teljesítményértékeléssel
Időpont
Határidő
Felelős
Megjegyzés
érintett
(tól- ig)
Óvodavezető
Óvodavezető
A teljesítményértékelés eszközét (értékelő lap)
Pedagógusok, pedagógiai
elektronikus formában kérjük minden dolgozó
2020.04.20.
részérre 04.30- ig.
munkát segítők, egyéb
részéről kitölteni és eljuttatni a óvodavezető
04. 30.
alkalmazottak írásban történő
részére.
„ön”értékelésének (értékelő
lap kitöltése) elkészítése
Értékelő beszélgetések – Az értékelő beszélgetéseket az óvodavezető vezeti le, melyek egyeztetés szerint egyéni vagy csoportos (egy csoportban
dolgozók) formában történhetnek.

3. Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre
Ellenőrzés jellege
Tanfelügyeleti ellenőrzés

Érintettek
Spisák Zsuzsanna

Időpont
2020

Intézményi delegált
Balázsné Miczák Katalin

Minősítő vizsga

Szűcs Erika

2019.11.28.

Balázsné Miczák Katalin

Minősítési eljárás

Löfler Eszter
Makrainé Vincze Gyöngyike

2020
2020

Balázsné Miczák Katalin
Balázsné Miczák Katalin
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4. Mérés-értékelés - Tervezett mérések

Érintettek köre

Ssz.
Mérés területe

1.

2.
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A gyermekek fejlettség
állapota:
- értelmi
- beszéd
- hallás
- látás
- mozgás
- nyelvi
Kiscsoportos gyerekek
bemenő neveltségi szint

Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Felelős

Ki?

Kit?

Egyéb érintett

Óvodapedagógus

Minden
gyermek

Visszacsatolás:
Szülő

Fejlődési napló;
folyamatos
megfigyelés

Évi 2 alkalom:
október 31.
április 31.

Óvodavezető

Óvodapedagógus
ok

Kiscsoportosok:

Visszacsatolás:
Szülő
Szakmai
munkaközösségek

Neveltségi
szintmérő eszköz;
célzott
megfigyelés

Beosztás szerint
2019. október
31.

Önértékelési
munkaközösség
vezető

Visszacsatolás:
Szülő
Szakmai
munkaközösségek

Neveltségi
szintmérő eszköz;
célzott
megfigyelés

Beosztás szerint
2020. május 31.

Önértékelési
munkaközösség
vezető

Kérdőív

Önértékelési
kiscsoportok
feladattervei
szerint

Kérdőív

2020.
február .

3.

Tanköteles korú
gyermekek kimenő
neveltségi szintje

Óvodapedagógus
ok

Nagycsoportosok:

4.

Önértékelésekhez
kapcsolódó szülői
elégedettség

Önértékelési
kiscsoportok

Érintett
pedagógus
csoportjába járó
gyermekek
szülei
(reprezentatív)

5.

Szülők elégedettsége:
Fejlettség állapot +
Pedagógus hozzáadott érték

Intézményi
Önértékelési
munkaközösség

Szülők
(reprezentatív)

Visszacsatolás;
Érintett
pedagógus,
intézményi
szintről a
nevelőtestület
Visszacsatolás:
Nevelőtestület,
szülők

Önértékelési
kiscsoportok
vezetői

Önértékelési
munkaközösség
vezető

Érintettek köre

Ssz.
Mérés területe
Ki?
6.

Iskolák elégedettsége:
Fejlettség állapot

Önértékelési
munkaközösség

Kit?
Budaörs három
iskolájában:
Tanítónők

Egyéb érintett
Visszacsatolás:
Nevelőtestület,

Mérés eszköze
módszere
Kérdőív

Mérés
ideje

Felelős

2020.
május

Önértékelési
munkaközösség
vezető

II.5. Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Fontosnak tartjuk, hogy a legutóbbi jogszabályi változások közül munkatervi szinten is megjelenítsük azokat az új tartalmakat, melyek a munkatervi
feladatainkat is befolyásolják:
AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN:
- 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz
- Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára lesz mód
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
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-

Nkt. 4. § 6a.pont; 8.§ (3) bek.;27.§
(5) bek.;47. § (8) bek. 56/A §

Fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglalkozás,

-

Nkt. 8. § (2) bek

Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új anyagi és eljárási szabályai (felmenő rendszerű
bevezetés): negyedik – és nem az ötödik életév betöltéséig adható felmentés 2019. dec. 31-ig a régi eljárási
szabályok szerint /jegyző/].
- felmenő rendszerű bevezetés) a gyermek részére az óvodai nevelésben való részvétel alól a
negyedik életév betöltéséig, a felmentést engedélyező szerv döntése alapján adható felmentés,
melyet a szülő május 25-ig kezdeményezhet. A döntés ellen közigazgatási peres eljárás indítható.

AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN:
- 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz
- Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára lesz mód
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
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-

Nkt. 8. § (1) bek.

Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésoktatásra készítse fel.

-

Nkt. 25. § (6) bek.

A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális
segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának
ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.

-

Nkt. 41. § (7) bek. d) pont, Onytv.
7. § (2) bek. der.

-

Onytv. 1. mell. XIV

-

Nkt. 62. § (2) bek

A gyermek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos változások: a neve, születési helye és ideje,
társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló
mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a
veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó
intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek
Új szakrendszeri alrendszeri nyilvántartásokkal bővült a köznevelés információk rendszere:
Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása
Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:
- oktatási azonosító számát,
- az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,
 ba) OM azonosító számát,
 bb) nevét,
 bc) címét,
 bd) fenntartóját,
- a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,
- a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.
A pedagógus továbbképzési kötelezettség új szabálya:
- A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak

AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN:
- 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz
- Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára lesz mód
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

Nkt. 67. § (8) bek., 68. § (1) bek., 70. § (2)
bek. j) pont, 83. § (3) bek. e) pont, 94. § (4)
bek. g) pont

Nkt. 62. § (6) bek

-

A tankötelezettség megkezdésének
megváltozott kivételi normái
A tankötelezettség kezdetéről szóló
döntés záradékának hatályon kívül
helyezése [Nkt. 45. § (4) bek.].

-

[Nkt. 45. § (8) bek.].

-
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a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben
önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.
- Az első továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt
kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét.
Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a
vizsgák letétele utáni hét évben.
Az intézményvezetői megbízás új szabályai:
67-§ (8) * Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
- 68. § (1) * A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény
vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény,
többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
A feladattal terhelt óraszámok beszámítási szabályának korrekciója:
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti kétkét óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy
munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatokat.
Nkt. 45. § (2) bek.]: a felmentést engedélyező szerv a szülő jan. 15-ig beadott kérelmére adhat engedélyt
arra, hogy a gyermek a tankötelezettségi kor elérése után még egy évet óvodában maradjon. A
szakértői bizottság kezdeményezése esetén nincs szükség engedélyező folyamatra. A tankötelezettségi kor
elérése előtt a szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv engedélyezheti a gyermek iskolába lépését.
A döntés ellen közigazgatási per indítható.
Változások az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség hatálya alá eső gyermekek
nyilvántartása terén:
a nyilvántartó szerv az Oktatási Hivatal lesz, a jegyző és az általános illetékességgel eljáró járási hivatal
helyett

AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN:
- 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz
- Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára lesz mód
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
-

326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról 2. § (9)
bek.

VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGES
A gyakornoki idő számítására vonatkozó szabályok változása, hogy a sikertelen minősítő vizsga esetén a
gyakornoki idő nem a vizsga napját, hanem a gyakornoki idő lejártát követő nappal kezdődően
hosszabbodik meg két évvel

Tervezési és értékelési dokumentumok korrekciója - Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek
mentén
Szabályozó
dokumentumok
Pedagógiai Program

A módosítás jogszabály
által előírt tartalmai
-
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A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó esetleges
tartalmak beépítése.
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez. Hatodik, módosított változat új elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz
tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó
attitűdök átadásának módja 7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem
fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 7.2 Kihasználja saját szakterületén, illetve
intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. 7.3 Lehetővé teszi a tanulók
számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz,
tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében
kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.

Szabályozó
dokumentumok

A módosítás jogszabály
által előírt tartalmai

Szervezeti és működési szabályzat
Házirend

-

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó tartalmak
beépítése.

Önértékelési program

-

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez. Hatodik, módosított változat új elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz
tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának
módja
 tartalmak beépítése a teljesítményértékelés szempont és indikátor rendszerébe
 tartalmak beépítése az önértékelések szempont és indikátor rendszerében

Kulcsfolyamatok

-

Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a megváltozott jogszabályi környezet tükrében
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III.

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

III.1. Adatbázis

Száma
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai
Beírt gyermekek száma
Sajátos nevelési igényű gyermekek
HH gyermek
HHH gyermek
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy családjában tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek
Nevelésbe vett gyermek

2018. 09.01.

119
2
-

2

10. Beilleszkedési magatartási, tanulási
zavarral küzdő gyermek
11. Veszélyeztetett gyermek
12. Anyaotthonban lakó gyermek
13. Gyermekét egyedül nevelő szülő
14. Félnapos óvodás gyermek
15. Nem étkező
16. Speciális étrendet igénylő gyermek
17. Tehetségígéretes gyermek
18. Óvodai jogviszonyt szüneteltető
gyermek
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Tervezett tevékenységek

III.2. Nevelőtestület feladatai:
1. Szervezeti felépítés
A gyermekcsoportonként az oktató-nevelő munkát 2 óvónő látja el. 2 óvónő heti váltásban dolgozik
(délelőtt-délután).

2. A nevelőtestület általános feladatai:
 A felkészülési idő felhasználása a nevelés színvonalának emelése érdekében. (Naprakész, tudatos
felkészülés.)
 A gyermekért vállalt egyéni felelősség.
 A baleset megelőzés feladatai - jegyzőkönyv készítés a baleset megelőzés szabályainak
ismertetéséről.
 Igényesség a csoportszobák kialakításában (Esztétikai, higiéniai.)
 Pedagógiai igényesség.
 Az óvoda belső rendjének betartása. Egymás munkájának figyelemmel kísérése, segítése, a
munka színvonalának emelése jó szándékú kritikai észrevételekkel.
 Pályakezdő kollégák segítése.

3. Pedagógiai asszisztens feladatai
 Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.
 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint.
 Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket
előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek
előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően
tudjanak dolgozni.
 Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
 Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését,
a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása
szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében.
 Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja,
előkészíti a következő napokra.
 Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult
fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja.

4. Mentor pedagógus feladatai:
 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el.
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 Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve, az intézményvezetővel
jóváhagyatja azt.
 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a
pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
 Évente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az
intézményvezetőnek és a gyakornoknak.
 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében:
 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások
értelmezésében és szakszerű alkalmazásában
 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek,
foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában
 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával
kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában,
 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében
 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja
a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, továbbá, amennyiben a
gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
Mentorpedagógusok:

Horváth Andrea

A gyakornok kötelezettsége, hogy:
 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a minősítő
vizsgára
 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral
 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze
 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról mentorát,
az óvodavezetőt azonnal értesítse,
 részt vegyen a nevelőtestület munkájába
 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze
Gyakornokok:
Löfler Eszter
Gyakornokok mentorálása
Ssz.

Gyakornok

Mentor

Mentorálási terület
-

1.

Löfler Eszter
2018.09.01.2020.08.31-ig.

Horváth
Andrea

Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek
megismerése, gyakorlati megvalósítása
A munkakörhöz kapcsolódó követelmények
Általános követelmények: a működési
dokumentumok
és
jogszabályi
rendelkezések értelmezése

Gyakornokok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint történik.

5. Fejlesztő pedagógus feladatai:
 Magatartási, beilleszkedési problémákkal, részképesség hiányokkal, fejlődésbeli lemaradással
küzdő óvodáskorú gyermekek egyéni diagnosztizálása, preventív és korrektív fejlesztés.
 A tehetséges gyermekek tehetséggondozása, az esetlegesen lemaradó részképesség területek
megsegítése

27

 A támogató tevékenységek meghatározása a pedagógiai program követelményei alapján
 A gyermekek által szabadon megválasztott örömteli mozgás lehetősége a délelőtt folyamán a
tornaszobában és a szabadban.
5.1. Fejlesztő pedagógus munkaterv 2019/2020 -as tanév
Az óvodai fejlesztő munka legfontosabb feladata a későbbi tanulási problémák, tanulási zavarok
prevenciója, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltérképezése, illetve a
felmérések eredményire épülő, egyéni szükségleteket figyelembe vevő részképességzavarok,
beilleszkedési -és magatartási zavarok hatékony terápiájának megvalósítása. Fejlesztő pedagógusként
célom az óvodába járó gyermekek képességprofiljának széleskörű vizsgálata, illetve a szűrések
eredményire épülő, egyéni és kiscsoportos fejlesztés hatékony megvalósítása az általam ismert
pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásával.
A 2019/2020-as nevelési évben a tanköteles korba lépő gyermekek vizsgálatával kezdem el.
2019 tavaszi-nyári időszakában lehetőségem nyílt elvégezni a BHRG Alapítvány által indított
neuroszenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálatot (LongiKiD), amelyet ebben a
nevelési évben a gyermekek teljes képességprofiljának meghatározására használok.
A LongiKid egy olyan neuro-szenzomotoros vizsgáló eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos,
kognitív és figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel
azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavarok.
Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos gyermek, akinél
felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte
leállíthatatlan „mozgáséhség”, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások
ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem. Gyakori a bizonytalan testséma mellett
a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.
A Longikid vizsgálóeljárás területei
Az idegrendszer érettségének vizsgálata során kiemelt fontosságú a primitív reflexprofilt részletes
vizsgálata (TNR, ATNR, Tónusos labirintus reakció). Ezek fennmaradása megnehezíti és gyakran
lehetetlenné teszi az akaratlagos mozgások optimális térbeli, időbeli és dinamikai végrehajtását.
A Schielder-féle karnyújtási teszt: a gyermek primitív együttmozgásainak kiválthatóságát és minőségét
vizsgálja, úgy, hogy ezzel egyidejűleg a statikus-dinamikus tónus-, tartás- és mozgásszabályzás
érettsége is megfigyelhető.
A kokontrakciós készség vizsgálata: a testre kívülről ható erőkkel szembeni izomtónus-szabályozó,
testhelyzet-beállító és -rögzítő feladat ellátását jelenti. Vizsgálata azért fontos, mert általa a karok és a
törzs összehangolt tónusszabályozásának minőségét figyelhetjük meg.
A dominancia vizsgálata azért fontos, mert a fül, a szem, a kéz és a láb egy oldalon való preferálása
feltételezi a két agyfélteke összehangolt működését, s azon belül az egyik félteke szabályozó és
integrációs fölényét mutatja, ami az iskolaérettség egyik feltétele.
A mozgás vizsgálatakor a fiziológiás nagymozgásokat vizsgálom, emellett megjelennek a labdás
ügyességi feladatok, az ugrások és ezek minőségének feltérképezése.
Fontos szerepe van az egyensúlyi funkciókat és mozgáskoordinációt igénylő feladatoknak is, melyek
helytelen vagy bizonytalan, pontatlan kivitelezése rávilágít a fejlesztendő területekre.
A finommotorika vizsgálatakor figyelemmel kísérem a ceruzafogást, annak nyomatékát,
a szem-kéz koordinációt minőségét, a vonalkövetést, határok tartását.
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A kognitív terület vizsgálata részletesen térképezi fel az alábbi területeket:
figyelmi funkciók, verbális-és vizuális memória, keresztcsatornák vizsgálata, feladattudat-és
feladattartás, térbeli tájékozódás, testséma, szinkronfunkciók, szerialitás, alak-háttér elkülönítés,
formaillesztés, méretegyeztetés, méretdifferenciálás, kép-tárgy egyeztetés, forma-mennyiség
egyeztetés.
Eszköz, produktum

Feladat

Érintettek köre

Időpont

Év eleji mérések lebonyolítása a Eszköz: Longitudinális Tanköteles korú 2019 szept.
Longikid vizsgálattal, majd adatok, komplex vizsgálat, és a gyermekek
hozzá
tartozó
megfigyelések rögzítése
eszközök, feladatlapok

A nevelési értekezleten a munkaterv
ismertetése, feladatok ismertetése

Nevelőtestület

Az
intézményben
még
nem
tanköteles korú, de fejlesztést igénylő
gyermekek
/SNI-s
gyermekek
feltérképezése, vizsgálata
- Óvodapedagógussal,
intézményvezetővel
való
konzultáció

Sajátos nevelési 2019 szept.
igényű
gyermekek
Középső-és
kiscsoportos
gyermekek

-

-

Vizsgálatok eredményeinek Produktum: Fejlesztési
összegzése, fejlesztésre járó tervek
gyermekek meghatározása
Csoportkialakítás
Fejlesztési tervek elkészítése,
fejlesztési célok kijelölése

Óvodapedagógusokkal, logopédussal Csoport-és
terembeosztás
való konzultáció, megbeszélés
kialakítása
A gyermekek életkori
sajátosságainak
megfelelő szabad játék
és
udvari
idő
biztosítása
Fogadó órák, szülők tájékoztatása
Fejlesztés
- kognitív
(logopédiai
szobában
heti
három
alkalommal)
- mozgás (a tornateremben
hétfőn és szerdán)
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2019 szept.16.

2019 szept.okt.

Óvodapedagógu
sok,
logopédus

2019 szept.2020 máj.
folyamatosan
,
igény
szerint

Szülők

2019 okt.

A
fejlesztésre 2019 okt.járó gyermekek 2020 jún.

Félévi mérések, nyomon követés
fejlesztés
eredményességének, Eszköz:
eszközök
fejlődés ütemének megállapítása
Pedagógiai Szakszolgálattal
kapcsolattartás

mérőlapok, A
fejlesztésre 2019 febr.
járó gyermekek

való

Városi Mozgás Munkaközösség
alkalmain
való
részvétel,
tudásmegosztás,
új
szemléletű
testnevelés
módszereinek
elsajátítása, bővítése
Év végi mérések
A
fejlesztő
munka Mérőlapok, eszközök
eredményességének meghatározása
Nevelési értekezleten a nevelőtestület
tájékoztatása, beszámoló

folyamatos
A mk. által
meghirdetett
alkalmaknak
megfelelően

Fejlesztésre járó 2020 májusgyermekek
június
Nevelőtestület

2020 június

Fejlesztő pedagógus: Puskás Zsuzsanna

6. Tartalmi munkát meghatározó feladatok:
 Nevelési tervek készítése (éves, havi, heti tervek), - a feladatok meghatározásával. A komplex
tervezésre való törekvés, melyben a gyermekek érdeklődése dominál.
 A németes óvodapedagógus ezeket a terveket német nyelven írja.
 A tervek készítésekor, illetve legalább 3 havonta (szeptember, december, március) egyeztetnek
szakmai, tartalmi és formai követelményekről.
 Az oktatási-nevelési terveket szeptembertől a június 15-i csoportösszevonásokig készítjük. A
nyári időszakra közös napirendrendet és nevelési tervet készítünk, mely magába foglalja a
komplex nevelési-oktatási feladatokat. (Különös tekintettel az udvari életre).
 A mozgás és egyéb fejlesztések terén (egyéni-közösségi) az önálló döntési felelősség
megteremtése a gyermekek részére.
 Rugalmas heti és napirend megszervezése, az óvoda adta lehetőségek kihasználásával,
csoportbontással. Önálló felelősségteljes döntés a mindennapokban.
 A kialakított szokásrendszer egyöntetű használata a csoportokban. Hangsúlyozottan a naposi
munka.
 A gyermekek fejlettségi szintjének figyelemmel kísérése, magasabb fejlettségi szint eléréséhez
való differenciált segítségnyújtás. A folyamatos írásos feljegyzések tartalmának egységesítése.
 A fejlődési napló törvényi változásoknak megfelelő vezetése. Az intézkedések, megállapítások,
javaslatok legalább félévenként kerüljenek bejegyzésre.
 Folyamatos felkészülés egymás segítségével, kreatív kezdeményezés, az óvodai eszközök
maximális kihasználása.
 A német nemzetiségi, az egészséges életmódra nevelés, azon belül a gondozás kapjon kiemelt
szerepet a nevelés és oktatás terén. Ez tükröződjön a tervekben, a tapasztalatok értékelésében és
a gyermekekről készült feljegyzésekben.
 Az óvodai hagyományok ápolása, ünnepek, programok megszervezése.
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 A logopédiai tevékenység a beszédhibák megszüntetésén túl segítse az iskolába készülő –
részképességeiben lemaradt – gyermekek fejlesztését.
 Az udvari élet lehetőségeinek bővítése

7. Óvodapszichológus munkaterve 2019-2020- es nevelési év
Az óvodapszichológusi kompetenciák az alábbi területeken valósulnak meg. Az óvodák egyéni
sajátosságaihoz igazodva az egész nevelési évet folyamatosan végigkísérő feladatok:
1. Direkt intervenció: egyéni konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal, fejlesztő munkát végző
szakemberekkel
2. Indirekt intervenció: módszerekre, képzésekre javaslat, szakirodalom ajánlása
3. A gyermekek pszichés tüneteinek megismerése, hátterének feltárása, tanácsadás és döntés az
átirányításról vagy további vizsgálatok kéréséről
4. Egyéni krízishelyzetben tanácsadás, támasz nyújtása
5. Beilleszkedési, magatartási, nevelési nehézségek a csoportban (megfigyelés, elemzés, terv
készítése)
6. Csoportszintű problémák, csoportdinamika megfigyelése
7. Nevelési értekezleteken való részvétel, csoportos szakmai beszélgetések pedagógusokkal
8. Pszichoedukáció szülőknek szülői értekezleteken
9. Kapcsolattartás a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, külső szervezetekkel
10. Szakmai fejlődés, részvétel konferenciákon, nyitottság új módszerek megismerése iránt
11. A tanulási nehézségek megelőzése, továbbirányítás a Pedagógiai Szakszolgálat felé
12. Részvétel az óvoda- és iskolapszichológusi koordinátor vezetésével a szupervízión (szakmai
team)
13. A dolgozók mentálhigiénéjének segítése, kiégés prevenció
14. A szakszolgálat aktuálisan induló csoportjaiba gyermekek delegálása (szociális
készségfejlesztő, tehetség-, szorongó stb. csoportok)
15. A munkavégzés dokumentálása.
Aktuális időszakokra vonatkozó feladatok

Szeptember- október

November- december

Január- február

Március- április
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Egyeztetés az óvodánkénti beosztással kapcsolatosan, helyiségek
rendezése, igények, tervek egyeztetése
Szülők tájékoztatása az elérhetőségről (faliújság)
Szülői/ munkatársi értekezleteken való részvétel
Beszoktatás segítése. Új munkatársak megismerése
Szülő (szülőpár) fogadása
Óvodai csoportlátogatások, megfigyelések
Gyermekek megismerése
Az óvodapedagógusok problémafelvetései, megoldásuk
Az iskolaérettség, iskolaválasztás eldöntésében segítség nyújtása
(javaslat/továbbirányítás)
A Szakszolgálat fejlesztő csoportjaiba (iskola- előkészítő, szociális
készségfejlesztő csoport) irányítás

Az iskolaérettség, beiskolázással kapcsolatos feladatok

Beszámoló készítése az éves munkáról.
Konzultációs folyamatok zárása, visszajelzés szülőknek
kisgyermek fejlődéséről
Részvétel az évet záró óvodai programokon (lehetőség szerint)

Május- június

a

A munkaidő beosztást a korábbi évekhez hasonlóan, az óvodákkal egyeztetve alakítottam ki. Mindegyik
óvodában, heti rendszerességgel, a délelőtti időszakban a helyszínen vagyok. Ezen felül, mindegyik
óvoda aktuális feladatára (pl. esetmegbeszélés, alvás/altatás megfigyelése, pedagógus konzultáció,
nevelőtestületi megbeszélések), a szerda délutáni időpont áll még rendelkezésre. Csütörtök
délutánonként (14-17h-ig) pedig a szülői konzultáció ideje van, mely a Holdfény utcai Óvoda szülői
beszélgetésekre alkalmas, az erre a célra kialakított helyiségében. Ez a szülői fogadó rendelkezésére áll
valamennyi óvodából érkező szülő számára.
Az 5 óvoda pszichológiai ellátása nem kis feladat elé állítja a szakembert.
A nevelési évben a Mesterprogram megvalósítása is elkezdődik. A Munkatervhez az év folyamán
felmerülő kérések, kérdések megvalósulása is hozzáadódik.
A Munkaterv a Holdfény utcai Óvoda, a Mákszem Óvoda, a Csillagfürt Óvoda, a Zippel- Zappel Német
Nemzetiségi Óvoda és a Budaörsi Vackor Óvoda pszichológiai ellátására készült.
Pszichológus: Hevesi Judit

III.3. Az intézmény hagyományiból adódó feladatok
Felosztott felelősségi rendszer, hagyományokból adódó feladatok:
Óvoda hagyományai,
ünnepei

Dátum

Felelős

Őszi kavalkád

Október 18.

Márton nap

November 12.

Advent

November - December.

Révyné Simon Katalin. Sebestyén
Andrea, Szűcs Erika
Makrainé Vincze Gyöngyike, Zsíros
Magdolna
Szomszéd Márti

Karácsonyi ünnepség

December 18.

Csoportok szervezésében

Játszónap

Csoportok szervezésében

Farsang

Alkalmak szerint 2x,
plusz ünnepek
Február 20.

Nemzetiségi hét

Március 16. - 19.

Makrainé Vincze Gyöngyike

Húsvét

Április 15.

Anyák napi ajándékkészítés

Május 04.

Családi sportnap

Április 25.

Gyereknap

Május 29.

Csoportok szervezésében
Csoportok szervezésében
Puskás Zsuzsanna, Horváth Mónika,
Spisák Zsuzsa
Horváth Andrea

Évzáró - Búcsúztató

Június 01. - 11.

Csoportok szervezésében

Kirándulás

Június 12.

Löfler Eszter, Szűcs Erika

Ünnepfelelős:
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Révyné Simon Katalin

Zsíros Magdolna,

Az óvoda programjait lásd részletesebben a 2. sz. mellékletben: ESEMÉNY NAPTÁR

IV.

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

1. Nevelési és munkatársi értekezletek
Nevelési értekezletek:
Ssz.

Felhasználás célja és tárgya

Időpont

1.

Tanévnyitó értekezlet:
Munkaterv: előkészítése, áttekintése, javaslatok
Törvényi változások, szabályozó dokumentumok

2019.09.16.

Érintettek
Felelős
Balázsné M. Katalin

2020.01.17.

Balázsné M. Katalin

2020.06.12.

Balázsné M. Katalin

Időpont

Érintettek
Felelős
Balázsné M. Katalin

2.

4,

Egyéb feladatok megbeszélése
Féléves értekezlet: Féléves munka értékelése,
elért célok, megvalósult feladatok, pedagógus
önértékelés összegzése. Aktuális feladatok
meghatározása
Tanévzáró értekezlet:
A nevelőmunka értékelése. Minőségi munka
értékelése, a munkaközösség beszámolója.
Az udvari élet összehangolása, nyári feladatok
megbeszélése.
Következő
nevelési
év
előkészítése.

Munkatársi értekezletek, megbeszélések:
Ssz.

Felhasználás célja és tárgya

1.

Tanévnyitó értekezlet:
Nevelőmunkát segítők feladatai
Tűz és munkavédelem

2019.09.16.
13.00-tól

2.

Féléves értekezlet: Féléves munka értékelése,
nevelési, gondozási oldalról. Feladatok csoporton
belül és kívül.
Egyéb
aktualitások,
tavaszi
programok
áttekintése.

2020.01.17.
13.00-tól

Balázsné M. Katalin

4,

Tanévzáró értekezlet:
Az éves munka értékelése. Aktuális feladatok
Nyári feladatok
Nyári munkabeosztás, csoport összetétel
Az udvari élet összehangolása, nyári feladatok
megbeszélése.

2020.06.12.
13.00-tól

Balázsné M. Katalin

Az előre tervezhető nevelőtestületi megbeszélések időpontja: Hetente (Kedd)
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2. Szakmai munkaközösségek
Szakmai munkaközösség neve

Ssz.
1.

Szakmai munkaközösség

2.

Minőséggondozó –Önértékelési szakmai
munkaközösség
Gyermekvédelmi munkaközösség

3.

Munkaközösség vezetője
Horváth Andrea
Puskás Zsuzsanna
Zsíros Magdolna

Munkaközösségek tervei:

2.1.Minőséggondozási és –Önértékelési csoport éves munkaterve
2019-2020. nevelési évre
A munkaközösség kiemelt feladatai:
- Intézményi önértékelés nyomon követése, tanfelügyelet előkészítése, lebonyolítása
- A pedagógus önértékelések kijelölése
- Önértékelésben részt vevő kollegák tájékoztatása.
- Szakmai és technikai segítségnyújtás az önértékelésben érintett pedagógusok részére.
- Az adatgyűjtésbe bevont kollégák tájékoztatása, felkészítése, támogatása.
- Önértékelési kiscsoportokban vezetői feladatvállalás az adatgyűjtésben.
- Az Oktatási Hivatal informatikai felületének kezelése, a hozzáférés jogosultságai szerint
- Az önértékelés éves feladatai megvalósításának nyomon követése, a folyamat
minőségbiztosításának ellátása, a feladatellátást akadályozó tényezők jelzése az
intézményvezető felé.
- Az átfogó intézményi önértékelés összegző feladatainak ellátása, az intézményvezető, és a
nevelőtestület tájékoztatása.
- Intézményi tanfelügyelet segítése.
- Évente beszámoló készítése az önértékelés feladatainak megvalósításáról, javaslatok
megfogalmazása az intézmény vezetője felé az öt éves program módosításához.
- Javaslatok megfogalmazása az önértékelési rendszer működési tapasztalatainak évenkénti
értékeléséhez, a szükség szerinti korrekciójához
- Az intézményi működést szabályozó dokumentumok folyamatos nyomon követése, korrekciós
javaslatok tétele. Szükség esetén a dokumentumok törvényi változásokhoz való igazítása
Az intézményi önértékelési csoport szükséges szerint további kollégák bevonását is kezdeményezheti:
intézményvezető, munkaközösségek vezetői, és a legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező kollégák
személyében.
A munkaközösség vezetője:
A munkaközösség tagjai:
Működési rend:
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Puskás Zsuzsanna
Révyné Simon Katalin
Makrainé Vincze Gyöngyike

A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden. 2. hónap második szerda 13:30:0015:00- óráig. Időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. A folyamatos
feladatellátás érdekében szükséges az elektronikus kapcsolattartás!

35

MINŐSÉGGONDOZÁSI MUNKAKÖZÖSSÉGI FELADAT- ÉS MÉRÉSI TERV
Budaörsi Vackor Óvoda 2019-2020
Feladat
A 2019/2020. nevelési évben elvégzendő
feladatok áttekintése

1.

Munkatervi feladatok pontosítása,
véglegesítése, munkaterv összeállítása

Érintettek
résztvevők
Intézményvezető
BÉCS tagjai

Felelős

Időtartam

Munkaközösség
vezető

Határidő

Elvárt eredmény

2019
szeptember
2 óra

Egyeztetés az intézmény vezetőjével

Feladatok betartása,
eredményességre törekvés

A bevonásra kerülő kollégák és partnerek
körének meghatározása

2.

A nevelési évben tervezett mérésekhez
szükséges mérőeszközök áttekintése,
összeállítása,
Teljesítmény értékelési rendszer
áttekintése, szükség esetén korrekció
A nevelési értekezleten a nevelőtestület
tájékoztatása

3.
Bemenő mérés/neveltségi szint mérése
a kiscsoportban
4.

A méréshez szükséges eszköz
előkészítése, a feladatba bevontak
tájékoztatása
Csoportban megfigyelés, adatok
rögzítése
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Intézményvezető
BÉCS tagjai

Nevelőtestület

Munkaközösség
vezetője

2óra

Munkaközösség
vezető

1 óra

A csoportban
Munkaközösség
dolgozó
vezető
óvodapedagógusok,
BÉCS tagjai

2019
szeptember

Ráhangolódás a
feladatokra
megfelelő átdolgozás

2019
szeptember 16.

2019
2 óra

október

Ráhangolódás a
feladatokra, felelősök
választása

A nevelési évben minősítésben
résztvevő pedagógusok látogatása,
megsegítése, értékelése
hospitálások, házi továbbképzések
megszervezése, lebonyolítása

5.

BÉCS tagjai
Intézményvezető

Munkaközösség
vezető

2019
október -

Óvodapedagógusok

A minősítésben részt vevő pedagógusok
szakmai megsegítése, a látogatás
zavartalan lebonyolításában való
részvétel,technikai segítségnyújtás

Az intézkedési terv
folyamatos megvalósítása

2 óra

A 2020/2021-ben minősülő kollégáknak
segítségnyújtás a portfólió elkészítéséhez
Az intézményben működő szakmai
munkaközösséggel való együttműködés,
az intézményben folyó szakmai munka
fejlesztése érdekében
Iskolák igény - és elégedettség
vizsgálata
6.

BÉCS tagjai

kérdőívek előkészítése, kiküldése az
iskolák számára

Munkaközösség
vezető

Alkalmankén
t
4 óra

2019
november

Kérdőív felülvizsgálata,
feladatok elosztása

Önértékelési folyamat végzése
Önértékeléssel kapcsolatos tartalmi és
szervezési feladatok elvégzése
7.

Önértékelés ütemtervének elkészítése
Önértékeléssel kapcsolatos feladatok
felelőseinek megnevezése, feladatok
kiosztása
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Intézményvezető
BÉCS tagjai
Önértékelésben
részt vevő
pedagógusok
Nevelőtestület
Szülők

BÉCS tagjai

2019 október-2019
május
1 óra

Ráhangolódás, feladatok
elosztása
Eredményes önértékelési
folyamatok
Pedagógus I.- II. fokozat,
sikeres elérése

Az önértékelésben részt vevő
pedagógus/pedagógusok kijelölése és
tájékoztatása, részletek megbeszélése
Az önértékelésbe bevonandó további
partnerek körének közös meghatározása
(vezetők, szülők, kollégák)
Jegyzőkönyv elkészítése, feltöltése az
OH felületére
Az iskolai kérdőívek eredményeinek
összegzése, megbeszélése
8.

A kérdőívek eredményeinek megosztása
a nevelőtestülettel

BÉCS tagjai

Bécs tagjai

Nevelőtestület

alkalomszerű
en

2020 január

esetleges hiányosságok
felmérése, feladatok
meghatározása

Szülői elégedettség mérése
(reprezentatív mintavétel)
9.

BÉCS tagjai

A kérdőívek előkészítése, kiosztása

Munkaközösség
vezető

2019 február- március
Vélemények felmérése,
kiértékelés

2x 3 óra

Eredmények értékelése, a fejlesztendő
területek kijelölése
Nevelőtestület tájékoztatása
Kimenő mérés/ neveltségi szint mérése
a nagycsoportban

A méréshez szükséges eszköz
10. előkészítése, a feladatba bevontak
tájékoztatása
Csoportban megfigyelés, adatok
rögzítése
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Nevelőtestület

BÉCS tagjai

2020 május
hétköznap
délelőtt
2 óra

esetleges hiányosságok
felmérése, feladatok
meghatározása

Kimenő mérés eredményeinek
összegzése, megbeszélése

Nevelőtestület
Tapasztalatmegosztás, eredmények közös
Intézményvezető
11. megbeszélése

BÉCS tagjai

Esetleges fejlesztési területek kijelölése,
erősségek kiemelése
A nevelési értekezleten a nevelőtestület Nevelőtestület
12. tájékoztatása az éves munkáról,
feladatokról, eredményekről
2019. szeptember
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Munkaközösség
vezetője

Alkalmankén
t
2 óra

2 óra

2020 június
Új feladatok értelmezése

2019 június

Tapasztalatcsere

Puskás Zsuzsanna Minőséggondozási – BÉCS Munkaközösség vezető

2.2.Gyermekvédelmi munkaközösség éves munkaterve
Munkaterv 2019-2020
A munkaközösség célja:
„A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, szükség szerint segítségnyújtás együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.
Az egészség védelme.
A munkaközösség feladatai:
A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos
intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem területén történt törvényi változások
megismertetése, átadása a kollégáknak. A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának segítése óvodákon
belül.
A munkaközösség összes tagját érintő, folyamatos feladatok:
Gyermekvédelmi fogadóórán tájékoztassa a szülőket, a szociális háló működéséről. A családok szociális és
anyagi helyzetének megfelelően a gyermekvédelmi felelős javasolja a különböző támogatások igénylését,
abban segítséget nyújt.
Vegyen részt a gyermekvédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos rendezvényeken, továbbképzéseken,
előadásokon.
Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása, egyéni beszélgetésre fogadóórák adnak lehetőséget.
Gyermeki hiányzások, mulasztások jelzése gyermekvédelmi felelősnek, óvodavezetőnek – kiemelten kezelve
a problémás és a nagycsoportos gyermekeket.
Munkaközösség vezető:
Munkaközösségi tagok:

Zsíros Magdolna
Spisák Zsuzsanna, Szűcs Erika, Horváth Mónika, Sebestyén Andrea

Működési rend:
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden 2. hónap második szerda 13:30-15:00- óráig.
Időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. A folyamatos feladatellátás érdekében
szükséges az elektronikus kapcsolattartás.
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Gyermekvédelem
Dátum
Szeptember

Téma

Felelős

Éves munkaterv - javaslattétel, összeállítása
Jelzőrendszeri találkozó

Munkaközösségi
tagok, vezető

A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek körének felmérése

Munkaközösségi
tagok

Szeptember 30-ig

A gyermekvédelmi és az étkezési díj támogatás helyi
rendeletének
módosítása
szerint:
Étkezési
térítési
díjkedvezményben részesülő gyermekek körének újra felmérése

Október

Gyermekvédelmi munkaközösségi megbeszélés
Témája: Szükséges intézkedési tervek készítése
környezettanulmányok és visszajelzések alapján

Október

a

Lisztérzékenységi szűrés – kapcsolatfelvétel

Juhász Anita
Zsíros Magdolna

Zsíros Magdolna

Juhász Anita
Zsíros Magdolna

December

Gyermekvédelmi fogadóóra – Egyéni igények alapján
Kapcsolatfelvétel a védőnőkkel.

Zsíros Magdolna

Január

Éves fogászati szűrés - kapcsolatfelvétel

Juhász Anita

Február
Március

Április

Június
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Gyermekvédelmi fogadóóra – Egyéni igények alapján
Gyermekvédelmi munkaközösség megbeszélése
Témája: Esetleges törvénymódosítások, kiegészítő
rendelkezések áttekintése
Gyermekvédelmi fogadóóra

Tanév lezárása, éves értékelés elkészítése

Zsíros Magdolna
helyi

Zsíros Magdolna

Zsíros Magdolna
Munkaközösségi
tagok

Egészségvédelem
Dátum
Folyamatos,
látogatások
vártható
időpontja
október,
március
Október

Téma

A gyermekek egészségének védelme, valamint a prevenció
érdekében kapcsolattartás az óvoda védőnőjével.

Lisztérzékenységi szűrés megszervezése

Január 31.

Kapcsolat felvétele az éves, kötelező szűrővizsgálatot végző
fogorvossal.

Folyamatos

Megbetegedés után visszahozott gyermekek orvosi igazolásának
ellenőrzése

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Felelős

Az óvodai étrendet a gyermekek életkori szükségletei és az
egészséges életmód figyelembevételével véleményezzük. Az
étrend figyelemmel kísérésének, véleményezésének lehetőségét,
a szülők számára is biztosítjuk.
Folyamatos kapcsolattartás, szükséges esetmegbeszélés az óvoda
logopédus szakemberével, fejlesztő pedagógusával és
pszichológusával.
Nevelési feladatunkban kiemelt helyet kap az egészség nevelés:
egészséges életmód, helyes táplálkozás, testedzés, sport. A
meghirdetett óvodák közötti sportversenyeken rendszeresen
részt veszünk. (Zsiráf kupa, Ovis olimpia, stb.)

Juhász Anita
Zsíros Magdolna

Munkaközösségi
tagok
Révyné Simon Katalin
Zsíros Magdolna és a
munkaközösségi tagok

Munkaközösségi
tagok

2.3.Szakmai munkaközösség munkaterve
2019-2020 nevelési évre
Téma: Kommunikáció és konfliktuskezelés az óvodai gyakorlatban
A Munkaközösség célja:
 Gyermeki önkifejezés és kreativitás fejlesztése: Ismerjék fel és gyakorolják a kommunikációs jelzéseket
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben.
A Munkaközösség feladata:
Feladatok:
 Önbizalom erősítése, kompetenciaérzés támogatása.
 Kommunikációs stratégiák tanulása.
 Verbális és nonverbális eszközök, technikák helyes és tudatos alkalmazása, önkontroll.
 Tapasztalatszerzés az erőszakmentes kommunikáció óvodai gyakorlatáról.
 Szociális kapcsolatok erősítése a társas-érzelmi készségek és a jó kommunikáció elsajátításával.
 Mindennapi problémák hatékony kezelése.
 Szemléletformálás, pedagógus kompetenciák erősítése.
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Munkaközösség vezető:
Munkaközösségi tagok:

Horváth Andrea

Balázsné Miczák Katalin, Horváth Mónika, Löfler Eszter,
Makrainé Vincze Gyöngyi, Puskás Zsuzsanna, Révyné Simon Katalin, Sebestyén Andrea, Spisák
Zsuzsanna, Szomszéd Márta, Szűcs Erika, Zsíros Magdolna
Működési rend:
A munkaközösségi foglalkozások időpontja a tervezett programok alkalmából.
A Munkaközösség ütemterve 2019-2020-as nevelési év:

Dátum
2019 október
16.

Anyanyelvi nevelés, kommunikációs játékok. Belső
hospitálás a Méhecske nagycsoportban.

2019
november 13.

Az óvodapedagógus hatékony kommunikációja.
Belső tudásmegosztás, tapasztalatcsere.

2020 január
17.
2020 március
18.
Egyeztetés
alatt.
2020 április
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Téma

Kommunikációs tréning. Házi továbbképzés.
Beszédre inspirálás idegen nyelvi közegben. Belső
hospitálás a Brumi maci német nemzetiségi
csoportban.

Megjegyzés
Óvodapedagógus: Szűcs
Erika. A hospitálást szakmai
megbeszélés követi.
Előadó: Révyné Simon
Katalin óvodapedagógus,
Intézményvezető-helyettes.
Vezeti: Kulcsár Krisztina
kommunikációs tréner.
Óvodapedagógus: Makrainé
Vincze Gyöngyi.
A hospitálást szakmai
megbeszélés követi.

Beszélő környezet, erőszakmentes kommunikáció.
Külső hospitálás a Kincskereső Óvodában.

Helyszín: Kincskereső óvoda

6.,Pedagógus kiégés megelőzése.

Előadó: Hevesi Judit
óvodapszichológus.

V.

SZÜLŐKKEL ÉS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLAT

Az óvoda és a család kapcsolata:
Feladat:
 A hagyományos formákon túl (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap) új találkozási formák keresése:
családi kirándulások szervezésével, a bekapcsolódás lehetőségének felkínálása.
 Érdeklődéskeltő módszerek alkalmazása: közös játékra, kirándulásra, sportolásra invitálás, fokozatos
bevonás az ünnepi előkészületekbe
 SZMK munkaterv elkészítése, stb.
 A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődésmenetéről.
 Leendő óvodások és családjuk részére óvodába csalogató program szervezése.
A szülőkkel való együttműködés lehetőségei:
Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban
Szülői értekezletek: az év során 3 alkalommal.
1. Új szülők részére
2. Tanévnyitó értekezlet minden csoportnak
3. Féléves értekezlet. Beiskolázás, nevelési kérdések felvetése, megbeszélése
Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban
A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 17:30 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik.
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
- Csoportprofil ismertetése
- Kiemelt terület: Kommunikáció és konfliktuskezelés..
- Fejlesztő pedagógus tevékenysége az óvodában – személyes bemutatkozás lehetőségének biztosítása
- Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők körében)
kapcsolatosan
- Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-tanulással
kapcsolatos témában:
– Védőnői és egyéb szűrővizsgálatok
- 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)
- A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése
- Köznevelési törvény legfontosabb változásainak ismertetése (végrehajtási rendelet még nem jött
ki, ezért pontos részleteket még nem tudunk):
 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
 Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz
 Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szülői kezdeményezésre
(melynek határideje január 15.). és az Oktatási Hivatal döntése alapján lesz mód
- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön
feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés
folyamatos szükségszerűségét.
- Intézményi dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról történő tájékoztatás
- Adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése
- Minden egyéb, a szülőket érintő tartalom ismertetése
Javasolt tartalmak:
- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata
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-

A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés stb.
A differenciálás elvének érvényesítése
Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
A gyermekek motiválása, aktivizálása
Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra,
családlátogatás)
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában
Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése.

Fogadóórák, megbeszélések: évente 2 alkalommal az eseménynaptárban megjelölt időpontokban
Játszónapok: a szülők belátogathatnak az óvodába, gyermekeikkel együtt játszhatnak. A csoportok egyéni
tervezésben szervezik a napokat. Egyes esetekben a közös programokhoz kapcsolódóan.
Közös munkadélutánok:
Márton nap, Advent
Szülők bevonása az óvodai hagyományok alakításába:
 Őszi kavalkád,
 Márton nap,
 Advent
 Karácsonyi ünnepség
 Nemzetiségi Hét – egy alkalommal közös délelőtt a nagyszülőkkel,
 Családi nap
 Új szülők részére Nyílt hét az óvodában
 Csoportkirándulások,
Az óvoda kapcsolatai társintézményekkel:
A minőségirányítási folyamat egyik fontos alapeleme a partnerközpontú működés, amely olyan párbeszéden
alapuló együtt gondolkodást vár el, amely alapján:
 Tovább erősödnek a jól működő folyamatok,
 Az ok-okozati összefüggésben tárjuk fel az esetleges hibákat, hiányosságokat, amelyek megoldására –
intézkedési terv alapján – képesek vagyunk,
Folyamatosan tájékozódunk partnereink elégedettségéről, elégedetlenségéről és igényeiről, amely erősíti, és
megfelelő irányban vezeti előre az óvodák szolgáltató tevékenységét.
Kapcsolatok bővítése helyi óvodákkal:
 Érdeklődésnek és az igényeknek megfelelően lehetőséget biztosítunk a programjainkon való
részvételre.
Felelős: Révyné Simon Katalin
 Szakmai munkaközösségi foglalkozások keretében hospitálás, tapasztalatcsere más intézményekben
Felelős: Horváth Andrea
 Városi német nemzetiségi munkaközösségbe való aktív részvétel, nemzetiségi nyílt hét szervezése
Felelős: Makrainé Vincze Gyöngyike
Az óvoda és az iskola kapcsolata:
 Az első osztályosok meglátogatása az iskolával egyeztetve. (október)
 A leendő elsős tanítóknak lehetőség biztosítása konzultációra, kötetlen beszélgetésre.
Az óvoda és a bölcsőde kapcsolata:
 Kapcsolatfelvétel a bölcsődével
 Konzultáció, látogatás
Felelős: Kiscsoportos óvodapedagógusok
Egészségügyi ellátással:
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Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, havonta (lásd védőnő munkaterve)
Gyermekorvos szűrő vizsgálatok elvégzése
Fogászati szűrés évente egyszer
Szemészeti szűrés: szakorvos/védőnő évente egyszer – február/
Előadó: Védőnő
Egészségügyi felvilágosítás, egyéb higiénés vizsgálatok a terv szerint, vagy szükség esetén külön
megbeszélésre.
Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel / Gyermekorvos, Védőnők.
A kiszűrt gyermekek követése.
Felelős: Gyermekvédelmi munkaközösség

Fenntartóval:
 Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések és működés közelítését
 Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése
 Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás
Felelős: Óvodavezető
Szakszolgálattal:
 Folyamatos kapcsolattartás a munkatársakkal
 Pszichológus, fejlesztő pedagógus meghívása szülői értekezletekre
 Kölcsönös tájékoztatás a foglalkoztatott gyerekek fejlettségéről, írásos vissza jelzés megkérése
 Fejlesztő foglalkozások kérése
 Szakmai tanácskozások, megbeszélések szervezése a pszichológus részvételével
Felelős: Óvodavezető

VI.

A PEDAGÓGUS MUNKA FELTÉTELEI

1. Gazdálkodás, fejlesztések:
Eszköznorma folyamatos teljesítése: városi költségvetési terv alapján
Éves költségvetésünkből:
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A mindenkori zavartalan működés biztosítása éves költségvetés alapján.





o szakirodalom folyamatos bővítése
o korszerű játékkészlet gyarapítása
o udvari játékok folyamatos karbantartása,
o növények, cserjék, fák, bokrok pótlása, ápolása
o fejlesztő eszközök gyarapítása
o vizuális nevelés eszközeinek a pótlása
A biztonságos üzemeltetés, működéshez szükséges eszközök és munkák tervezése:
Épület állagának karbantartása: meleg padló csere a logopédiában, tisztasági festés, nyílászárok festése.
Eszközök beszerzése, cseréje: Takarító gépek, edények, kisebb bútorok

Feladat
gyermekek adatbázisának frissítése

Érintett
óvodatitkár
óvodavezető helyettes

Tartalom
Határidő
kialakított adatbázis feltöltése pontos folyamatos
adatokkal, módosítások átvezetése
(szeptemberben
kiemelt feladat)
kialakított adatbázis feltöltése pontos folyamatos
adatokkal, módosítások átvezetése
(szeptemberben
kiemelt feladat)

Felelős
óvodatitkár

dolgozók adatbázisának frissítése

óvodatitkár
óvodavezető

pénzügyi elszámolások készítése

óvodatitkár

belső pénzügyi szabályzat szerint

minden hónap 5.
napja

óvodatitkár

védőruha nyilvántartás

munkavédelmi felelős

belső munkaruha szabályzat szerint

2019. november 20.

munkavédelmi felelős

októberi statisztika elkészítése

óvodavezető

óvodavezető
óvodavezető-helyettes
óvodatitkár
intézményi éves költségvetés tervezése óvodavezető
óvodavezető-helyettes

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. október 15.
NKt.

óvodavezető

Áht / Számviteli tv. / belső
költségvetési szabályzat

óvodavezető

költségvetés alakulásának nyomon
követése

óvodavezető-helyettes
óvodatitkár

óvodavezető-helyettes

leltározás

óvodavezető
óvodatitkár
könyvtáros
fenntartó
óvodatitkár

belső szabályozás alapján egyeztetés 2019. október 15.
a fenntartóval
2019. december 15.
2020. április 15.
2020. július 15.
leltározási szabályzat alapján
2020. augusztus 20.

NAV jogszabályok szerint
adónyilatkozatok, betegpapírok
kezelése
belső szabályzat szerint

tv. szerint (januárban
kiemelt feladat)

óvodatitkár

minden hónap 12.

óvodavezető- helyettes

belső szabályzat szerint

minden nyitvatartási
nap

óvodatitkár

adó / TB-ügyintézés
ebédbefizetés

óvodavezető- helyettes
óvodatitkár

ebédmegrendelés, -lemondás

óvodatitkár
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2019. november

óvodavezető

Érintett
óvodavezető
munkaközösség-vezető
fenntartó

Tartalom
éves pedagógiai munkaterv, belső
gazdálkodási szabályzat szerint

Határidő
aktuálisan

Felelős
óvodavezető

jogszabályfigyelés

(önértékelési)
munkaközösség-vezető

Magyar Közlöny folyamatos
figyelése

minden hónap utolsó
napja

munkaközösség-vezető

személyi dossziék elkészítése,
karbantartása

óvodavezető
óvodatitkár

Nkt. 44.§ szerint

folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

óvodavezető

Feladat
pályázatírás

2
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2. Személyi feltételek
2.1.Az intézmény személyi állománya
22 fő

22 álláshely

Pedagógiai személyzet:

10 fő

11 fő óvodapedagógus álláshely
ebből:

1 fő óvodavezető
1 fő óvodavezető – helyettes

1 fő fejlesztő pedagógus
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő:
2 fő pedagógiai asszisztens
Technikai személyzet:

9 fő

9 álláshely
6 fő dajka
1 fő karbantartó
1 fő konyhai dolgozó
1 fő óvodatitkár

Kihelyezetten:

1 fő félállású logopédus lát el feladatot.

2.2. Továbbképzések terve
Részvétel külső képzésen – akkreditált
Név

A továbbképzés tárgya

Helye

Időpont

Sebestyén Andrea

Zene szeretetére nevelés,
zenei tehetséggondozás

Alap Pedagógiai Központ
Budapest

2019/20

Horváth Andrea

Az ember aki pedagógus

Alap Pedagógiai Központ
Budapest

2019/20

Horváth Mónika

Óvodapedagógus

ELTE TÓK
Budapest

2019/20

Puskás Zsuzsanna

TSMT torna

Dinamikus
Fejlődésdiagnosztika
KFT. Budapest

2019/20

Egyeztetés alatt

Erőszakmentes
kommunikáció

Budaörs

2019/20
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Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált
Név

A továbbképzés tárgya

Helye

Időpont

Horváth Andrea
Balázsné Miczák
Katalin

Resztoratív szemléletű
pedagógia

Budaörs

2019.11.07.

Makrainé Vincze
Gyöngyike

Portfólió műhely

Budapest

2019 09.13.

Részvétel belső szakmai képzéseken
Név

A továbbképzés tárgya

Helye

Időpont

Nevelőtestület minden
tagja

Kommunikációs tréning

Budaörsi Vackor Óvoda

Egyeztetés
alatt

Nevelőtestület minden
tagja

Elsősegélynyújtás az
óvodában

Budaörsi Vackor Óvoda

Egyeztetés
alatt

Löfler Eszter

Gyakornk - mentora közös
konzultációja - Jogszabályi
háttér közös értelmezése Mentori és gyakornoki
feladattervek Vizsgakövetelmények: A
munkakörhöz kapcsolódó
követelmények. Általános
követelmények: a működési
dokumentumok és jogszabályi
rendelkezések értelmezése.
Német nemzetiségi tartalmak.

Budaörsi Vackor Óvoda

Havonta 1x

A pedagógiai munkát segítők (pedagógiai asszisztensek és a dajkák) külső és belső képzése,
továbbképzése
Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat
eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának
támogatása.
Részvétel külső szakmai továbbképzéseken
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Ssz.

Téma

1.

„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!”
IX. Országos Dajkakonferencia

2.

Pedagógiai asszisztensek VI. Országos
Konferenciája
Óvodatitkárok V. Országos Konferenciája

3.

Helyszín és
időpont
Lurdy Ház
2019.10.18.
Budapest KMO
2019.11.08.
Budapest KMO
2020.02.21.

Megjegyzés
Résztvevők: dajkák
Résztvevő: pedagógiai
asszisztens,
Résztvevő: Óvodatitkár

Részvétel belső szakmai továbbképzéseken:
Név

A továbbképzés tárgya

Alkalmazotti közösség
minden tagja

Kommunikációs tréning

Helye
Budaörsi Vackor Óvoda

Időpont
Egyeztetés
alatt

Az aktuális szakmai jellegű továbbképzéseken való részvétel.




2019. évi költségvetésnek és a beiskolázási tervnek megfelelő továbbképzések
Városi Német Nemzetiségi Munkaközösség
Városi vezetői team

Házi továbbképzések

Kommunikáció, konfliktuskezelés
Célunk: Olyan gyermekre figyelő, jó beszédmintát adó, jól artikuláló, választékosan beszélő környezet
biztosítása, mely a gyermeknyelv fejlődését pozitívan befolyásolja.
Anyanyelvünk sokrétű árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermek a felnőttekkel és a kortársakkal együtt végzett
sokféle tevékenység közben sajátít el. A helyes és szép beszéd megtanulása mélyíti a gyermek érzelmeit,
formálja személyiségét, fejleszti esztétikai érzékét és előkészíti az irodalmi élmények befogadására. A jól
fejlődő beszédkészség tükröződik a gyermek gondolkodásán és visszahat megismerő tevékenységére is Az
anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, átfogja az oktató-nevelő munka minden területét,
jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában.
Megfigyelési szempontok a házi továbbképzéseken
A Pedagógus Önértékelési Program megfigyelési szempontjainak megfelelően
Házi továbbképzések időpontja:
BEMUTATÓ

RÉSZT VESZ

Október: Méhecske csoport
November: Bárányka csoport

 Aktuális továbbképzést megelőző megbeszélésen

Január: Mókus csoport

 Kötelező részvétel minimum két alkalom,

Február: Kippkopp csoport
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a részvevő kolléga jelzi a részvételi szándékát.
gyakornoknak lehetőség szerint több.

 Az év végi önértékelésben, a résztvevők
Március: Brumimaci csoport

beszámolnak a továbbképzéseken
kompetenciák hasznosításáról.

szerzett

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2019. 09.16.
2.3.Az óvoda felelősi rendszere:
1.

Munka és tűzvédelmi felelős:

Balázsné Miczák Katalin, Pintér Kálmán

2.

Tűzjelző rendszer kezelésért felelős

Pintér Kálmán, Juhász Anita

3.

Gyermekvédelmi felelős:

Zsíros Magdolna

4.

Leltárfelelős:

Révyné Simon Katalin, Sebestyén
Andrea

5.

Étkezési nyilvántartás:

Juhász Anita

6.

Dekorációfelelős:

Löfler Eszter, Horváthné Lévai Izabella

7.

Jegyzőkönyvvezető:

Horváth Mónika

8.

Kiírásokért felelős:

Juhász Anita

9.

Ünnepekért felelős:

Révyné Simon Katalin

10.

Nevelői szobáért felelős:

Horváth Mónika

11.

Könyvtárfelelős mesedoboz:

Spisák Zsuzsa, Horváth Andrea

12.

Szertár felelősök:

13.

Udvari szertár:

Puskás Zsuzsanna, Horváthné Lévai
Izabella
Makrainé Vincze Gyöngyike

14.

Szakmai munkaközösség vezető:

Horváth Andrea

15.

Pályázatok:

Horváth Mónika

16.

Továbbképzés:

Szűcs Erika

17.

Belső ellenőrzési csoport

Puskás Zsuzsanna

18.

Előkészületekért felelős (értekezlet, megbeszélés)

Pintér Kálmán, H. Lévai Izabella

19.

Honlap kezelő:

Juhász Anita

20.

Fotózás, fényképek rendezése

Juhász Anita

21.

Tornaszoba

Puskás Zsuzsanna
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tornaszertár,

VII.

A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Pedagógiai gyakorlati munkánk során kiemelten fókuszálunk az Óvodai nevelés országos
alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és
ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat,
a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá
tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.
Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és
italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök,
illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
Az óvoda kapcsolatai: A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint –
szakmai kapcsolatot tart fenn.
Verselés, mesélés

A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja
a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és
megfelelő viselkedésformákat.

Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi
hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi–, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái,
továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki
személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell
a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
A külső világ tevékeny megismerése

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit,
megtanulja ezek szeretetét, védelmét.”

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A 2019./2020. nevelési év munkaterve a nevelőtestület 2019. szeptemberben 16.-án hozott 2019/09. sz.
határozatai alapján.
2019. szeptember 1.-től 2020. augusztus 31.-ig érvényes. (jegyzőkönyv szerint)
Budaörs, 2019. szeptember 16.
Balázsné Miczák Katalin
óvodavezető
A Szülői Munkaközösség Vezetősége tájékoztatást kapott az óvoda éves munkatervéről, a 2016. szeptember
26.-án tartott megbeszélésen.
Budaörs, 2019. szeptember 26.

SZMK elnök
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1. sz. melléklet – Vezetői és dolgozói munkarend terv
A dolgozók munkaidejének beosztás tervezete: 2018/2019. tanév
Minden dolgozó kötelező munkaideje: heti 40 óra.
Pedagógusok heti kötött munkaideje: 32 óra.
Gyakornok heti kötött munkaideje: 26 óra.
Vezető heti óvodai foglalkozásainak száma: 10 óra
Vezető helyettes kötött munkaideje: 24 óra
1. Vezető és vezető helyettes óvodában tartózkodási rendje:
Vezető:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek:
07:30 – 15:00
kedd
07:30 – 16:30
valamint egyéb intézményen kívüli tevékenység
Gyermekcsoportban: Heti óvodai foglalkozásainak száma: 10
 Gondozási feladatok ellátása, ebédeltetésnél és mosdóztatásnál,
 séták, kirándulások alkalmával kíséret.
 Tapasztalási lehetőségek felkínálása játékos kísérletek, tevékenységek.
 Tornaszobai mozgásfejlesztés segítése
Vezető helyettes:
Kötelező heti kötött munkaideje: 24 óra
Délelőtt:
07:00 - 15.00
Délután:
09:00 - 17:00
2. Óvodapedagógusok
Kötelező heti kötött munkaideje: 32 óra.
Heti váltásban az igényeknek megfelelően az órakedvezményeket figyelembe véve
06:00 - 07:00
1 összevont gyermekcsoport
07:00 - 17:00
5 gyermekcsoport a meghatározott létszám szerint
17:00 - 18:00
1 összevont gyermekcsoport
3. Mozgásfejlesztő-fejlesztőpedagógus:
Kötelező heti kötött munkaideje: 26 óra
Intézményben tartozódását a munkaidő nyilvántartás mutatja.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8:00 -13:30
Péntek:
8:30-12:30
4. Pedagógiai asszisztens:
Kötelező munkaideje: heti 40 óra.

Munkáját a mindenkori munkaköri leírásának megfelelően végzi.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9:00- 17:00
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Óvodapedagógusok munkaidő beosztása csoportonként:
Páratlan hét
Név
Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtök

Péntek

Összesen

Löfller Eszter

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:30

6:00-12:30

7:00-13:00

32

Zsiros Magdolna

7:00-13:30

7:00-13:30

6:00-12:30

7:00-13:30

7:00-13:00

32

Szomszéd Márta

6:00-12:30

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:00

32

Révyné S. Katalin

7:00-12

7:00-12

7:00-12

7:00-12

6:00-12:00

24

Spisák Zsuzsanna

7:30-13:30

6-11:30

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

26

Szűcs Erika

10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-16:30 11:00-17:30 10:30-17:00

32

Horváth Andrea

10:30-17:00 11:30-18:00 10:30-16:30 10:30-17:00 10:30-17:00

32

10:30-17:00 10:30-17:30 11:30-18:00 10:30-17:00

32

Makrainé Vincze J.
Gyöngyike

10:30-17:00

Sebestyén Andrea

10:30-17:00 10:30-16:30 10:30-17:00 10:30-17:00 12:00-18:00

32

Horváth Mónika

11:30-18:00 10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-17:00 11:00-17:00

32

Név

Hétfő

Összesen

Szűcs Erika

07:00-12:00 10:00-16:00 07:00-12:00 06:00-12:30 06:00-12:30

32

Horváth Andrea

6:00-12:30

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:00

32

Gyöngyike

7:00-13:30

7:00-13:30

6:00-12:30

7:00-13:30

7:00-13:00

32

Sebestyén Andrea

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:30

7:00-13:30

6:00-12:00

32

Horváth Mónika

11:30-18:00 10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-17:00 11:00-17:00

32

Löfler Eszter

10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-17:00 11:30-18:00 11:00-17:00

32

Spisák Zsuzsanna

10:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 12:00-17:00

26

Zsiros Magdolna

10:30-17:00 10:30-17:00 11:30-18:00 11:00-17:30 11:00-17:00

32

Révyné S. Katalin

11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-18:00

24

Szomszéd Márta

6:00-12:30

32

Páros hét
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Makrainé Vincze J.

7:00-13:30

7:00-13:30
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7:00-13:30

7:00-13:00

2.sz. melléklet Mozgás/testnevelés városi szakmai munkaközösség

Munkaterv 2019/2020
A munkaközösség vezetője: Pappné Gazdag Zsuzsanna (Csicsergő Óvoda)
A munkaközösség tagjai:
Aktív feladatot vállaló kollégák: Önkéntes alapon azok a kollégák, akik feladatot vállalnak az anyaggyűjtésben, az összegyűjtött játékok, feladatok
elrendezésében, ill. bemutató foglalkozások tartásában
Érdeklődő kollégák: Szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a módszert még nem ismerő kollégák is részt vehessenek a megbeszéléseinken, ill. a
bemutató foglalkozásokon.
A munkaközösségi foglalkozások ideje: évente három alkalommal, a munkatervben megjelölt hétfői napokon 8.30-10.30-ig, valamint egy
későbbiekben pontosított januári alkalom (Minden alkalommal szükséges az előzetes bejelentkezés az alkalom előtti szerdáig, a
pgazdagzsuzsa@gmail.com címre elküldött e-mailben!)
A munkaközösségi foglalkozások helyszíne: aktuálisan az az óvoda, ahol a bemutató foglalkozás van
Munkaközösségünk munkájának elméleti alapját a nemzetközi testnevelésben és szakirodalomban DAPE néven bevezetett (Fejlődés és
fejlettségközpontú, jövő- és élményorientált testnevelés) képezi. Ezen alapul az iskolai testnevelésben folyamatosan bevezetésre kerülő „Minőségi
testnevelés” (T:E.S.I. 2020 stratégia). A DAPE alapelvei már az új ONOAP-ban is megjelentek.
A munkaközösség célja:
 A fejlődés és fejlettség központú, jövő- és élmény orientált testnevelés minél szélesebb körű bevezetése a város óvodáiban
 A szemléletváltás elősegítése a mozgás/testnevelés területén a város óvodáiban egyre több kolléga bevonásával
 A hatékony foglalkoztatási formák alkalmazási lehetőségeinek bemutatása
 Az élményt adó testnevelés segítségével a mozgás szeretetének megőrzése, ill. az életre szóló aktív életvitel megalapozása
A munkaközösség feladata:
 Az éves tervhez anyaggyűjtés az új szemléletű testnevelés alapelvei mentén (korcsoportokra lebontva játék és mozgásanyag gyűjtése)
 Az elkészült éves tervek megosztása, valamint a helyi sajátosságokhoz való adaptálás segítése
 Az összegyűjtött anyag folyamatos rendezése szakmai szempontok alapján
 Bemutató foglalkozások megtartása, majd azok elemzése, megvitatása
 Az I. Budaörsi Óvodások Mozgásfesztiválja c. program megszervezése és lebonyolítása
 Tapasztalatcsere
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Sorsz.
Feladat/tevékenység
Bemutató foglalkozás nagycsoportban
1.
Komplex koordináció fejlesztés akadálypályán
külső fókuszú gyakorlással
Budaörsi Óvodások Mozgásfesztiválja
2.
3.

4.

Bemutató foglalkozások bontott nagycsoportban
(ahol a mindennapos testnevelés mellett harmadik
éve heti két „nagytestnevelés” foglalkozás van)
Funkcionális mozgáskészségek fejlesztése
hatékony foglalkoztatási formákban
Bemutató foglalkozás kiscsoportban
Funkcionális mozgáskészségek fejlesztése
hatékony foglalkoztatási formában
Differenciált foglalkozásszervezéssel két
pedagógus jelenlétével a foglalkozáson

Felelős
Pappné Gazdag Zsuzsanna
Vasvári Noémi

Időpont és helyszín
2019. 11. 18. 8.30.-10.30
Csicsergő Óvoda

Kóródi Zsuzsa
Pappné Gazdag Zsuzsanna
Dézsi Bernadett

2020. január (időpont és helyszín
szervezés alatt)
2020. 03. 02. 8.30-10.30
Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai
Tagóvodája

Pappné Gazdag Zsuzsanna
(valamint egy későbbi időpontban
megjelölt kolléga)

2020. 05. 11. 8.30-10.30
Holdfény Óvoda

Szeretettel várunk minden kollégát, akár aktív résztvevőként, akár érdeklődőként!
Budaörs, 2019. 09. 15.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
munkaközösség vezető
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3. sz. melléklet - ESEMÉNYNAPTÁR
A nevelési év rendje: 2019/2020.
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó napja 2020. augusztus
31. (hétfő).
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 - az óvodapedagógusai jogosultak dönteni.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület
valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai
kisegítő, kertész) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai
Székhely

Megjegyzés:

24.
hét

25.
hét

26.
hét

27.
hét

28.
hét

29.
hét

30.
hét
x

31.
hét
x

32.
hét
x

33.
hét
x

34.
hét
x

x = zárva

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a
napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont
csoportokban üzemelhet, vagy zárva tart.
Iskolai szünetek időpontjai:
 Az őszi szünet 2019. október 26-től 2019. november 3-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
 A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
 A tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Nevelés nélküli munkanapok:

1.

Tanévnyitó értekezlet:

2019.09.16.

Érintettek
Felelős
Balázsné M. Katalin

2.
3.

Kommunikációs tréning
Féléves értekezlet: Féléves munka értékelése,
elért célok, megvalósult feladatok, pedagógus
önértékelés összegzése. Aktuális feladatok
meghatározása

2020.01.
2019.01.17.

Balázsné Miczák Katalin
Balázsné M. Katalin

Ssz.

Felhasználás célja és tárgya

Időpont
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Felhasználás célja és tárgya

Ssz.
4.

Időpont
2020.04..

Budaörsi Pedagógiai nap

Érintettek
Felelős
Budaörsi Polgármesteri
Hivatal

5.

Csapatépítő kirándulás

2020.06.11.

Köznevelési és
Közművelődési Osztály
Révyné Simon Katalin

6.

Tanévzáró értekezlet:
A nevelőmunka értékelése. Minőségi munka
értékelése, a munkaközösség beszámolója.
Az udvari élet összehangolása, nyári feladatok
megbeszélése.
Következő
nevelési
év
előkészítése.

2020.06.12.

Balázsné M. Katalin

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről
Munkatársi értekezletek
Ssz.

Felhasználás célja és tárgya

Időpont

Érintettek
Felelős
Balázsné M. Katalin

1.

2019.09.16.
13.00-tól

2.
3.

Tanévnyitó értekezlet:
Nevelőmunkát segítők feladatai
Tűz és munkavédelem
Kommunikációs tréning
Féléves értekezlet: Féléves munka értékelése,
nevelési, gondozási oldalról. Feladatok csoporton
belül és kívül.
Egyéb
aktualitások,
tavaszi
programok
áttekintése.

2020 01.
2020.01.17.
13.00-tól

Balázsné M. Katalin
Balázsné M. Katalin

4.

Csapatépítő kirándulás:

2020.06.11.

Révyné Simon Katalin

5.

Tanévzáró értekezlet:
Az éves munka értékelése. Aktuális feladatok
Nyári feladatok
Nyári munkabeosztás, csoport összetétel
Az udvari élet összehangolása, nyári feladatok
megbeszélése.

2020.06.12.
13.00-tól

Balázsné M. Katalin

5.

Nemzeti Ünnepek megünneplése:
Megemlékezés: Március 15
Városi szintű továbbképzések:


Folyamatosan követjük a programokat és lehetőségeket kihasználva veszünk részt a
továbbképzéseken
Budaörsi Pedagógiai Nap: 2020.04.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Budaörsi Vackor Óvoda
2019-2020. nevelési évi ESEMÉNYNAPTÁRA

Augusztus - szeptember
Augusztus 15.

Új szülőknek szülői értekezlet

Szeptember 2. - től

Új kiscsoportosok fogadása (folyamatos)

Szeptember

Őszi projekt indítása

Szeptember 16.

Tanévnyitó értekezlet

Szeptember 19.

Szülői értekezlet 17. 00-i kezdéssel (tornaszoba)
17:30 minden csoportban

Szeptember
(folyamatos)

Nyílt napok az iskolákban

Szeptember 26.

Zsiráf kupa

Október
Október 03.

Állatok világnapja alkalmából – Budakeszi
vadaspark kirándulás

Október 10.

Tatai kirándulás

Október 14. -18.

Termésköszöntő hete a nemzetiségi csoportban

Október 16. – 20.

Első fogadó órák

Október 18.

Őszi kavalkád Gézengúz együttes

Október 25-27.

Neveltségi szintmérés, bemenő

Október 16.

Házi továbbképzés (Méhecske csoport)

Október

Vezetői ellenőrzés (Méhecske csoport)
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November
Október 28. –
November 01.

Őszi szünet az iskolákban

November 04 – 08.

Játszó-napok:
Ezen a héten az óvónők Márton napi
játszónapot szervezhetnek a csoportjukban.

November 04 – 08.

Házi továbbképzés (Bárányka csoport)

November 04 – 08.

Vezetői látogatás (Bárányka csoport)

November 12.

Márton nap, 17 órakor lampionos séta.

December
Adventi projekt indítása – Endrődi Ágnes

December 02

Az első adventi gyertya gyújtása

December 02

Második adventi gyertya gyújtása

December 09.
December 06.

Jön a Mikulás

December 16.

A harmadik adventi gyertya gyújtása

December 20.

A negyedik adventi gyertya gyújtása

December 18

Karácsonyi ünnepség

Dec. 23. – Jan. 03.

Téli szünet
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Január
Január 17.

Nevelőtestületi értekezlet

Január

Kommunikációs tréning

Január 22.

Szülői értekezlet 17 órakor

Január

Házi továbbképzés: Mókus csoport

Január

Vezetői látogatás: Mókus csoport

Jan. 22.—Febr. 02.

Fogadóóra az iskolába menő gyermekek szülei
részére

Február
Február 20.

Farsang

Február

Házi továbbképzés: Kippkopp csoport

Február

Vezető látogatás: Kippkopp csoport

Február 17. – 21.

Szülők elégedettség mérése

Március
Március 16. – 19.

Nemzetiségi hét / Nyílt délelőtt

Március 13.

Megemlékezés - március 15. –
a csoportok szervezésében

Március 22.

Víz világnapja csoportok szervezésében
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Március 23.

Ovis olimpia

Március 26.-30.

Fogadó órák

Március

Házi továbbképzés: Brumimaci csoport

Március

Vezetői látogatás: Brumimaci csoport

Április
Április 09.április 14.

Tavaszi szünet az iskolában
Húsvét az óvodában

Április 15.

Április 22.

Földnapja csoportok szervezésében, Óvoda
felvirágoztatása

Április 25.

Családi sportnap

Április 27-28.

Óvodai beíratás

Április 30.

Anyák napi ajándék átadása

Május - Június
Május 10.

Fák - Madarak napja – a csoportok szervezésében

Május 14.

Akadályverseny Kamaraerdő
(esőnap- .)

Május 18-22.

Neveltségi szintmérő – kimenő mérés a
nagycsoportosoknál
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Május 21.

Május 29.

Június 01. 11.

Június 11.

Június 12.

Csoportos kirándulások

Gyermeknap a csoportok szervezésében,

Búcsúztató - Évzáró
Nevelés nélküli munkanap

Kirándulás
Nevelés nélküli nap- csapatépítő tréning
Nevelési és munkatársi értekezlet
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