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A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2022. szeptember 1., utolsó napja 2022. 

augusztus 31. 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel.  

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő és egyéb munkatársak 

(pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, karbantartó, takarító) részvétele az 

alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 2023 

 

25. 

hét 

26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 

Ü Ü Ü Ü Ü Z Z Z Z Z 

Megjegyzés: Ü=ügyelet, Z = zárva 

 

A nyári zárva tartás a fenntartó jóváhagyásával, előzetes szülői igényfelmérés alapján történik. 

A nyári időszakban az intézmény összevont csoportokban üzemel. Az ügyeleti időszakban 

ellátjuk másik óvoda gyermekeinek nevelését is. 

 

Iskolai szünetek időpontjai: 

•  Az őszi szünet 2022. október 31- től 2022. november 6-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 

7. (hétfő). 

• A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. 

(kedd). 

• A tavaszi szünet 2023. április 6-től 2023. április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. 

(szerda). 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
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1. Pedagógiai folyamatok  

 

1.1. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja   

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,  

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.  

 

Szabályozó  

dokumentumok 
Kiemelt cél/célok  Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai program Óvodánk kiemelt feladatának tartja a környezettudatos 

nevelést, ezen belül a környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások alakítását, az 

egészséges életmódra nevelést és az egészséges életvitel 

igényének kialakítását. 

A gyermekek a tevékenység, cselekvés közben ismerik meg 

a világot, mely nagyobb teret biztosít a gyermeki 

aktivitásnak, önállóságnak. 

Az évszakokhoz, jeles napokhoz kötött tevékenységeken 

keresztül olyan új ismeretekre tehetnek szert, melyek 

segítik a saját és tágabb környezetükben való eligazodást. 

A nevelés folyamán a különböző attitűdök és kompetenciák 

a hagyományőrző tevékenységeken keresztül is eljutnak a 

gyermekhez. 

A családok bevonása, együttműködésük megnyerése 

gyermekeik érdekének szem előtt tartása mellett, különféle 

módon lehetséges (pl. barkács délutánok, fogadóórák, 

nyitott ünnepek, stb.) amennyiben a járványhelyzet 

alakulása lehetővé teszi. 

A családok támogatása, segítése a hozzájuk illeszkedő 

módon, formában és mélységben történik (intervenció). 

Alapelvi szintű szabály, hogy a köznevelés egészének 

egyik meghatározója az egészséges életmódra nevelés 

[Nkt. 1. § (2) bek.] 

Az egészéges életmódra nevelés vonatkozásában a magas 

telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentésére irányuló teendők rögzítése. 

A speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a 

tankötelezettségük megkezdésére halasztást kapott 
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gyermekek részére biztosítandó, iskolakezdésre 

felkészítő foglalkozások meghatározása. 

Hangsúlyosan jelenjenek meg a tankötelesekkel 

kapcsolatos fejlesztési és egyéb (beiskolázási stb.) célok 

és feladatok 

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel előtérbe 

kerül a gyermekek egészséges életviteligénye, az 

egészség megőrzéséhez szükséges szomatikus, 

pszichikus, mentális és szociális szokásainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása.  

Az egészség megóvásához szükséges higiéniai feltételek 

teljes körű biztosítása a gyermekek, dolgozók és 

családok részére.  

Fokozott együttműködés a családokkal a vírushelyzet 

helyi kezelésének elfogadása, támogatása érdekében.  

Továbbképzési terv A továbbképzési programnak és az adott beiskolázási 

tervnek az intézmény hatályban lévő pedagógiai 

programjával összhangban kell lennie. 

 

 

Javasolt a tapasztalatok és tudásmegosztás rendszerének 

újragondolása az online lehetőségek kiaknázása a 

tudásmegosztás során is. 

Az informatikai továbbképzéseken való részvétel előnyben 

részesítése, támogatása. 

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló, valamint a 

szakmai megújító képzések és intézményi minőségirányítási 

feladatokat segítő képzések, továbbképzések folyamatos 

előtérbe helyezése. 

Önértékelési program Intézményi átfogó önértékelés a nevelési év során  

Tanfelügyeleti ellenőrzés: intézményvezetői, intézményi 

Az önértékelési tervben beütemezett feladatok 

megvalósítása. 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (2) 

Oktatási Hivatal: Összevont Önértékelési kézikönyv. 

Hatodik, javított kiadás. 

Az önértékelési program második ötéves ciklusának 

(2020.09.01-től 2025.08.31-ig) megvalósítása a szakmai-

jogszabályai kötelezettségek teljesítésével. 
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Etikai kódex 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 következően a nevelőtestület valamennyi tagja a 

Kódexet megismerte annak betartását magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

SZMSZ A szervezet jogszerű működésének biztosítása. 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a vonatkozó 

protokoll folyamatos aktualizálása. 

A vonatkozó jogszabályi előírások közös értelmezése és 

gyakorlatának szabályozása, gyakorlata:  

• pedagógiai munkát segítők (pedagógiai-

asszisztensek, dajkák) jogszabály változáshoz 

illesztett tevékenysége  

• a diabéteszes gyermekek óvodai ellátása 

 

Az SZMSZ mellékletének „Adatkezelési szabályzatában” 

(2. sz. melléklet) a GDPR-nek való megfelelés biztosítása: 

„a gyermekek adatai különös figyelmet érdemelnek”. 

Adatkezelési szabályzat,  

melynek része az 

adatvédelmi szabályozás  

Az adatvédelmi tudatosság további erősítése a 

nevelőtestület tagjai számára. 

A Nkt. 26. fejezete. 

Az új jogi szabályozás beépítése és folyamatos 

érvényesítése.  

A GDPR elvárásainak gyakorlatba való beépülése. 

A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt 

személyes és különleges adatokkal kapcsolatos alapvető 

szabályokat továbbra is a Nkt. 26. fejezete tartalmazza.  

Házirend A jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlásának, a 

kötelezettségek végrehajtási módjának, továbbá az óvoda 

által elvárt viselkedés naprakész szabályozása. 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a vonatkozó 

protokoll folyamatos aktualizálása. 

A Házirend módosítás (szülő által igazolt napok 

számának növelése; szülői nyilatkozat az enyhe lefolyású 

betegség igazolására) utáni nyilvánossá tétele az óvoda 

weblapján. Az intézmény belső működésének 

megismertetése az óvodával kapcsolatban álló gyermekek 

szüleivel, az óvoda dolgozóival és az óvodával 

jogviszonyban nem lévő, de az intézményt jogszerűen 

használó személyek számára.  
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A járványügyi helyzetben szükséges sajátos magatartási 

szabályok, megelőző intézkedések az óvodai élet 

szervezése terén. 

Honvédelmi 

intézkedési terv 

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna 

területén fennálló fegyveres konfliktus 

következményeinek kezelése.  

Az Ukrajna területéről az intézmény körzetébe érkező 

családok gyermekeinek fogadása, óvodai ellátása a 

vonatkozó törvényi előírások szerint. 

Vezetői pályázat/ 

Vezetési program 

Az irányított intézmény törvényes, szakszerű, optimális 

működésének, szakmai fejlesztésének biztosítása. – 

Mindez az óvodai nevelésben érintett gyermekek és 

szülők, valamint a fenntartó elvárásaira való tekintettel. 

 

 

A Vezetői programban meghatározott célok 

megvalósítása. 

Az intézményvezető és a nevelőtestület, mint 

gyermekszerető és magas hivatástudattal rendelkező 

pedagógus közösség folyamatos feladatának tekinti az 

óvoda pedagógiai programjának hatékony megvalósítását, a 

belső szakmai fejlődést, az igényességet, az együttnevelést. 

 

A környezettudatos óvoda látványtervének megvalósítása, 

megjelenítése (a nyertes Zöld Óvoda pályázattal 

összhangban) 

Az óvoda tanösvényének megismertetése, 

látogathatóságának biztosítása más intézmények felé. 

Vezetői önértékelésre/ 

tanfelügyeletre 

alapozott önfejlesztési 

tervek 

A család – óvoda kapcsolatának további erősítése. 

A kérdőívezés során kapott értékelések tükrében – a szülők 

pozitív megítélésén túl – fejlesztési területként kívánjuk 

kezelni a család és óvoda kapcsolatát. 

A szülői értekezletek, fogadóórák és családlátogatások 

hatékonyságának növelése, „pedagógiai hozadékainak” 

beépítése a kapcsolattartás és az óvodai nevelőmunka során. 

A nevelés-oktatás terén meglévő folyamatos változás, 

változtatás szükségességének elfogadtatása. A változások 

feldolgozásába, megvalósításába a nevelőtestület és az 

alkalmazotti kör bevonása.  

A nevelőtestületnek és az alkalmazotti körnek közvetett, 

vagy közvetlen módon történő ellenőrzése, hogy a rá 

vonatkozó fontos változásokat, arra vonatkozó 

információkat ismeri. 

Intézményi 

önértékelésre/ 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 63§-ban foglaltaknak 

történő megfelelés.  

A gyermekek eredményeiről, fejlettségéről a szülők felé 

való tájékoztatás visszacsatolásának aláírással történő 

dokumentálása (évente min. két alkalommal). 
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tanfelügyeletre 

alapozott önfejlesztési 

tervek 

A megalkotott és elfogadott információáramlási 

szabályzatban foglaltak gyakorlati alkalmazása.  

Az információs láncban betöltött szerepeknek való 

folyamatos megfelelés. A többirányú információáramlásban 

való aktív részvétel. 

 

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója -  Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt 

szabályozási területek 

Szabályozó dokumentumok: 

• Pedagógiai Program  

• Szervezeti és működési szabályzata és melléklete (Adatkezelési szabályzat) 

• Házirend 

• Továbbképzési program, gazdálkodási évenkénti beiskolázási terv; 

 

Kulcsfolyamatok: 

• Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a GPDR-nek megfelelő adatkezelési szabályozás tükrében 
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1.2.  

 

A 2021-2022 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak 

Kiemelések → 

a 2021-2022 nevelési év beszámolójából 

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok) 

Munkatervi célok, feladatok 

 

• Az óvoda udvarának teljes felújítása 

• Óvodakert fejlesztése 

• Mezítlábas pálya felújítása 

• Óvodakert folyamatos gondozása. 

• Az udvarfelújítás szükségességének jelzése a Fenntartó felé 

• Változatos „zöld” programok látogatása és szervezése. 

• Szülők hatékonyabb bevonása – felajánlásokon keresztül – az 

óvoda fejlesztő munkájába: óvodai és csoport szintű programok 

megvalósítása, alapítvány támogatása, stb. 

• A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok 

gyűjtése 

• Szülőkkel való szorosabb együttműködés erősítése a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek esetében. 

• Környezettudatos programok felkutatása, óvodakert fejlesztése 

• Madárbarát tanösvény tematikus táblák elhelyezése az óvoda 

belső udvarán 

• Pedagógiai Szakszolgálat ill. egyéb szakemberek meghívása 

szülői értekezletekre. Szorosabb kapcsolattartás a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival (konkrét gyerekvédelmi 

esetek kapcsán). 

• IKT eszközök (laptopok) bővítése 

• zöld könyvtár bővítése 

• Továbbra is igényként merül fel az intézmény teljes körű 

udvarfelújítása, melynek tervei 2022-ben elkészültek. 

 

• A Madárles játszóház lehetőségeinek kihasználása az óvodai 

környezeti nevelés során. 

• „Zöld” könyvtár fejlesztése a „Zöld Óvoda” pályázat alapján. 

• Fűszernövény kert fejlesztése 

• Az óvoda előkertjében kialakított „Madárbarát mintakert 

tanösvény” által biztosított lehetőségek további kihasználása az 

óvodai nevelésben.  

• Környezetvédelmi jeles nap (Környezetvédelmi világnap – jún. 

5.) hangsúlyozása 

• A szülőkkel való szorosabb együttműködés erősítése a kiemelt 

figyelmet igénylő (SNI, BTMN) gyermekek esetében. 

• A szülők hiteles tájékoztatásához külső szakemberek meghívása, 

szülői értekezletek alkalmával. 

• Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival tovább 

építeni a kölcsönös jó munkakapcsolatot. 

Gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló dokumentum 

folyamatos vezetése a kötelező 6 éves kori tankötelezettség teljesítése 

okán. 

A fogadóórákat évi két alkalommal, fél évente kötelezően tartunk. Igény 

esetében, egyeztetés szerint az év során további alkalmakat is biztosítunk. 
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A tehetséggondozással összefüggő feladatok erősítése, a tehetségígéretes 

gyermekek felismerése, fejlesztése. 

Az óvodapedagógusok a fejlesztőpedagógussal együttműködve 

azonosítják és támogatják a tehetségígéretes gyermekek fejlődését. 

Szülőkkel való szorosabb együttműködés erősítése a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek esetében. 

Szülői felajánlások nagyobb fokú kihasználása. 

Szülők hatékonyabb bevonása – felajánlásokon keresztül – az óvoda 

fejlesztő munkájába: óvodai és csoport szintű programok megvalósítása, 

alapítvány támogatása, stb. 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció megvalósulása a 

bevezetett információáramlási szabályzat alapján. 

Külső mentálhigiénés, kommunikációs szakember meghívása 

nevelésmentes napon. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai: A Pedagógiai Szakszolgálathoz     

küldött gyermekek ügyének nyomon követése és a hatékony 

kapcsolattartás fenntartása.  

Az intézményben folyó szakmai munka eredményeinek kommunikálása 

és népszerűsítése az óvoda online felületein és egyéb médiákban. 

A gördülékeny információáramlás érdekében a visszacsatolások 

folyamatosan, írásban történjenek. 

 

A pedagógiai munka feltételei:  

• szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek bővítése 

• udvar burkolatának balesetmentessé tétele, udvari játékok 

beszerzése (az anyagi források arányában) 

• elmaradt javítások, bővítések 

• folyamatos legyen a sikeres és eredményes programok 

publikálása a belső és külső partnerek részére. 

• a tartósan távollévő pedagógus (1 fő) helyettesítése 

• hiányzó helyiségek (nevelői szoba, könyvtár, pedagógusöltöző, 

család és fejlesztőszoba) kialakításának szükségességének jelzése 

a fenntartó felé. 

A feladatok a költségvetés lehetőségei szerint valósulhatnak meg. 

(Nevelői szoba és könyvtár létesítése az óvoda bővítése nélkül nem 

lehetséges).  

Az óvoda udvarrendezése folyamatosan valósulhat meg az éves 

intézmény felújítási keretén belül, fenntartói hatáskörben.  

Az éves beiskolázási tervben elsőbbséget élveznek a pedagógiai program 

sajátosságaihoz kapcsolódó speciális továbbképzések.  

Kapcsolatok építése, bővítése a különböző médiumokkal (helyi újság, 

környéki televíziók).  

Hallgatók mentorálása, nyolchetes szakmai gyakorlathoz óvodai 

lehetőség biztosítása a későbbi humánerőforrás biztosítása érdekében. 
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1.3. 

 

Várható külső ellenőrzés 

 

2022. évben az Oktatási Hivatal általi tanfelügyeleti ellenőrzés: intézményvezetői tanfelügyeleti 

ellenőrzésre 2022. október 13-án, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2022. december 2-án kerül 

sor.  

A fenntartó intézményellenőrzése folyamatos a tanügy-igazgatási és munkáltatói területeken a 

nevelési év során. 

 

Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon 

követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése: 

-  felvételi és mulasztási napló 

-  óvodai csoportnapló  

- gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

-  a kötelező óvodai nevelésből való igazolt és igazolatlan mulasztások dokumentálása 

 

 

Belső ellenőrzések 

 

 

Gazdálkodás 

 
Ellenőrzés 

területe 
Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

Szobaleltárak 

pontosítása 
okt.16. 

dokumentum 

elemzés 
leltárívek 

óvodatitkár, 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

értékelés, 

leltárívek 

naprakésszé 

tétele 

Használt 

nyomtatványok 

frissítése, iratok 

selejtezése  

okt.31. 
dokumentum 

elemzés 

használatban 

lévő, új 

nyomtatványok, 

jegyzőkönyv 

óvodatitkár, 

intézmény-

vezető 

szóbeli 

kiértékelés, 

visszacsatolás 

Étkezési 

befizetések 

dokumentumai

nak elemzése 

havonta a 

számlák 

elkészítésé-

hez szüks. 

táblázat 

kitöltésekor 

egyeztetés, 

dokumentum-

elemzés 

használatos 

nyomtatványok 

óvodatitkár, 

intézmény-

vezető 

szóbeli 

kiértékelés, 

visszacsatolás 

Étkezési térítési 

díj utalása 
havonta  egyeztetés 

étk. befiz. 

táblázat, 

számlák 

óvodatitkár, 

intézmény-

vezető 

visszacsatolás 

szülőknek 
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Tanügyigazgatás 

 
Ellenőrzés 

területe 
Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

A 

dokumentumok 

törvényi 

változásokhoz 

való igazítása 

szeptember 

03. 

dok. elemzés, 

áttekintés 

a 

dokumentumok 

(Házirend) 

intézmény-

vezető 

A megfelelő 

naprakésszé 

tétel 

Törzskönyv 

aktualizálása 

október 

16. 

áttekintés, 

egyeztetés 
a dokumentum 

intézmény-

vezető 

megerősítés, 

naprakésszé 

tétel 

Tanköteles 

gyermekek 

beiskolázása 

Október  

30. 

fogadóórák, 

konzultáció / 

szülővel, fejl. 

pedagógussal / 

dokumentumok 

óvodapeda-

gógusok, 

fejl.pedagóg

us E: 

intézmény-

vezető 

visszacsatolás a 

szülőknek 

Csoportokban 

vezetett 

dokumentumok 

(csop-napló, 

felv. és mul. 

napló) 

felfektetésének 

ellenőrzése, a 

csop. statisztika 

elkészítése 

október  

07-12. 

dokumentum 

elemzés, 

áttekintés, 

egyeztetés 

csoportnaplók, 

felvételi és 

mulasztási 

naplók 

intézmény-

vezető 

megfelelő 

naprakészség, 

megerősítés, 

pontos 

statisztika 

Használt 

nyomtatványok 

frissítése, iratok 

selejtezése 

október  

31. 

dok. elemzés, 

áttekintés 

használt 

nyomtatványok, 

jegyzőkönyv 

intézmény-

vezető 

megerősítés, új 

nyomtatványok 

beszerzése, 

használata 

Statisztika 
október  

01-15. 

adatok 

elemzése, 

rögzítése 

maga a dok. 

óvodatitkár, 

intézmény-

vezető 

statisztika 

pontos 

elkészítése 

A csoportban 

vezetett 

dokumentumok 

éves zárása 

06.07.  

08.31. 

dokumentum 

elemzés 

csoportnapló, 

mulasztási 

napló, Gyermek 

fejlődését 

nyomonkövető 

dokumentum 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

visszacsatolás a 

pedagógusok-

nak a 

dokumentumok 

vezetéséről a 

beszámolóban. 
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Szakmai-pedagógiai 

 
Ellenőrzés 

területe 
Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

Befogadás 

november  

1. hete  

Maci csoport 

megfigyelés, 

dokumentum-

elemzés 

csoportnaplók 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás 

Dokumentu-

mok 

ellenőrzése, 

statisztikai 

egyezőség 

ellenőrzése 

október  

1-2. hete 

megfigyelés, 

dokumentum-

elemzés 

csoportnaplók, 

mulasztási 

naplók 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás 

Témák 

megvalósítása 

nov.7-11. 

Méhecske, 

Süni csoport 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

önértékelés 

ellenőrzési 

szempontsor, 

csoportnapló, 

Gyermek 

fejlődését 

nyomonkövető 

dokumentumok 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás, 

értékelés 

Témák 

megvalósítása 

nov.14-18. 

Mókus 

csoport 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

önértékelés 

ellenőrzési 

szempontsor, 

csoportnapló, 

Gyermek 

fejlődését 

nyomonkövető 

dokumentumok 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás, 

értékelés 

Dajka szerepe a 

csoportok 

életében a 

dajkai 

kompetenciák 

alapján 

febr. 20-24. 

Maci, 

Méhecske 

csoport 

megfigyelés, 

dokumentum-

elemzés, 

megbeszélés, 

önértékelés 

ellenőrzési 

szempontsor, 

csoportnapló 

óvodapeda-

gógusok és 

dajkák ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás, 

értékelés 

Környezet-

tudatos 

magatartásra 

nevelés 

megvalósulása 

a csoportokban 

ápr. 21. 

4 csoport 

megfigyelés, 

dokumentum-

elemzés, 

megbeszélés, 

önértékelés 

ellenőrzési 

szempontsor, 

csoportnapló 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

írásbeli 

visszacsatolás, 

értékelés 

Gyermekek 

fejlettségi 

szintje 

május 24-ig 

dokumentum-

elemzés, 

megbeszélés 

gyermekek 

fejlődését 

rögzítő 

mérőlapok 

óvodapeda-

gógusok ell.: 

intézmény-

vezető 

mérőlapok 

eredményei, 

szóbeli 

visszacsatolás 
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1.4. 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ 

KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

 

Pedagógus önértékelés 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés 

Kiscsoport 

vezető 

Csoporttag 

1 

Csoporttag 

2 

- - - - - - - 

 

Vezetői önértékelés 

 

Önértékelésre 

kijelölt  

vezető 

Önértékelési kiscsoport tagjai 
Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés Kiscsoport 

vezető 

Csoporttag 

1 

Csoporttag 

2 

Gyöngyösi 

Mária 

Varga 

Szilvia 
Miehle Anna 

Mikló Ildikó 

Éva 

2022.09.01-

2022.10.10. 
- 

 

Intézményi önértékelés 

 

Önértékelési kiscsoport tagjai 
Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport 

vezető 
Csoporttag 1 Csoporttag 2   

Varga Szilvia Gyöngyösi Mária Miehle Anna 2022. szept. - 

2022. okt. 
 

 

Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint) 

 

Teljesítményértékeléssel 

érintett 

Időpont 

(tól- ig.) 
Határidő Felelős 

Pedagógusok 2023.01.30-

2023.04.15. 
2023.05.31. Varga Szilvia 

Pedagógiai munkát segítők 2023.01.30-

2023.04.15. 
2023.05.31. Varga Szilvia 

Egyéb alkalmazottak 2023.01.30-

2023.04.15. 
2023.05.31. Varga Szilvia 
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Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

 

 

Ellenőrzés jellege ellenőrzött időpont 
intézményi 

delegált 

Tanfelügyeleti ellenőrzés  

 

Gyöngyösi Mária 

intézményvezető 
2022.10.13.  

Minősítő vizsga - - - 

Minősítési eljárás  

 

Réthi Norbert 

óvodatitkár 

2023. évben Gyöngyösi Mária 

Mesterpedagógus fokozat - - - 

 

Minősítés 

2023. évre módosult a kötelező Pedagógus II. eljárás teljesítésének a határideje: 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) 

Kormányrendelet az alábbi 39/R.§-sal egészült ki: 

„Aki a 3. § (1) bekezdése alapján a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásától 

számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett, minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben köteles 

részt venni." 

A fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a kötelező Pedagógus II. fokozatra irányuló 

eljárásban való részvétel időpontja a 2023. évre módosul. 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_minosites) 
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Mérés – értékelés - Tervezett mérések  

 

Ssz. Mérés területe 
Érintettek köre 

Mérés eszköze 

módszere 

Mérés 

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  A gyermekek fejlettség 

állapota: 

- szociális 

képességek 

- értelmi 

képességek 

- verbális 

képességek 

- mozgás 

Óvodapeda-

gógusok 

Minden 

gyermek 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Gyermek 

fejlődését 

nyomon követő 

dokumentum; 

folyamatos 

megfigyelés 

Évi 2 alkalom: 

október 31. 

április 31. 

intézmény-

vezető 

2.  Gyermekek neveltségi 

szintje 

Óvodapeda-

gógusok, 

Pedagógiai- 

asszisztensek 

Minden 

gyermek  

Visszacsatolás: 

Szülő 

 

Neveltségi 

szintmérő 

eszköz; célzott 

megfigyelés 

Évi egy 

alkalom:  

május 31. 

Óvodapeda-

gógusok 

3.  Önértékelésekhez 

kapcsolódó szülői 

elégedettség  

Önértékelési 

kiscsoportok 

 

 

 

Óvodapedagó-

gusok, szülők 

 

Visszacsatolás; 

Érintett 

pedagógus, 

intézményi 

szintről a 

nevelőtestület  

Kérdőív Önértékelési 

kiscsoportok 

feladattervei 

szerint 

Önértékelési 

kiscsoport 

vezető 

4.  Iskolai 

elégedettségmérés 

B.K.M.; F.J.; 1. osztályos 

tanítók 

Visszacsatolás: 

Nevelőtestület 

Kérdőív: 

Egyénre szóló 

kérdőív az 1. 

osztályos volt 

óvodásaink 

vonatkozásában 

 október, 

november 

V.SZ. 

 

5.  Dolgozói elégedettség 

mérés 

Intézményi 

Önértékelési 

munkaközösség 

Alkalmazotti 

kör 

 Kérdőívek, 

értékelő lapok 

január V.SZ. 
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Ssz. Mérés területe 
Érintettek köre 

Mérés eszköze 

módszere 

Mérés 

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

6.  Szülői 

elégedettségmérés 

 

Intézményi 

Önértékelési 

munkaközösség 

Szülők 

(reprezentatív) 

Visszacsatolás: 

Nevelőtestület, 

szülők 

Kérdőív február V.SZ. 

7.  Fenntartói 

elégedettségmérés 

Intézményi 

Önértékelési 

munkaközösség 

Fenntartó  Kérdőív április V.SZ. 

 

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy: 

- feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását 

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

 

A 2021-2022-es nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok: 

 

Mérési eredmények Oktatás eredményei Célok / Feladatok 

Tehetséggondozás 84% 

 

 A tehetséggondozással 

összefüggő feladatok 

erősítése, a tehetségígéretes 

gyermekek felismerése, 

fejlesztése. 

 

Szabadidős tevékenységek, 

óvodai rendezvények 80% 

 A járvány helyzet alakulásától 

függően növelni a szabadidős 

tevékenységek és óvodai 

rendezvények alkalmainak 

számát. 

Munkaközösségek működése 

84 % 

 Folyamatok áttekintése, 

megvitatása a nevelőtestülettel 

a hatékonyabb működés 

érdekében. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a legutóbbi jogszabályi változások közül munkatervi szinten is 

megjelenítsük azokat az új tartalmakat, melyek a munkatervi feladatainkat is befolyásolják: 

 

A 2022-2023. nevelési évet érintő ágazati jogszabályváltozásokra és kormányrendelkezésekre 

alapozottan az alábbi óvodai alapdokumentumok és szabályozások felülvizsgálata szükséges: 

 

Szervezeti és működési szabályzat  

• A 11. sz. melléklet aktuális járványhelyzet szerinti módosítása: COVID fertőzést követendő 

szabály, eljárásrend 

 

Házirend 

• A Házirend módosítás (szülő által igazolt napok számának növelése; szülői nyilatkozat az 

enyhe lefolyású betegség igazolására) utáni nyilvánossá tétele az óvoda weblapján. 

• 1. sz. melléklet aktuális járványhelyzet szerinti módosítása: „COVID fertőzést követendő 

szabály, eljárásrend”  

 

Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) 

• Az Ukrajna területéről az intézmény körzetébe érkező családok gyermekeinek fogadása, 

óvodai ellátása a vonatkozó törvényi előírások szerint 

 

Az óvodákat érintő koncepcionális változások a köznevelési törvényben melyek 2020.01.01-től 

hatályosak: 

 

• 3 éves kortól kötelező az óvodába járás (4 éves korig felmentést adhat az Oktatási Hivatal) 

• Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő szakasz 

• Tankötelezettség teljesítése hatéves kortól (az OH felé a szülő írásbeli kérelme alapján van 

mód a halasztásra, felmentésre melynek határideje január 18-ra módosult) 

• Az óvodapedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésének új területei, melyek 

2021.01.01-től hatályosak. 
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RELEVÁNS 

JOGSZABÁLYOK 
TARTALMI VONATKOZÁSOK 

- 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. § (1) bek. 

 

Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de 

különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 

készítse fel. 

- A tankötelezettség 

megkezdésének halasztása 

Az Oktatási Hivatal a szülő jan. 18-ig beadott kérelmére 

adhat engedélyt arra, hogy a gyermek a 

tankötelezettségi kor elérése után még egy évet 

óvodában maradjon. Jogszerűen lehetőség van az óvoda 

által kiadott pedagógiai vélemény csatolására.    

- [Nkt. 45. § (8) bek.].  

 

Az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség 

hatálya alá eső gyermekek 

nyilvántartó szerve az Oktatási Hivatal. 

- Nkt. 66. § (2) bek. 

(2021.01.01-től) 

A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka 

ellátása során a gyermekekkel összefüggő 

tevékenységével kapcsolatban a Büntető 

Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából 

közfeladatot ellátó személy. 

- Műkr. 146. § (3) bek. e) és 

i) pontja 

Az óvodapedagógus országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzése 2021-től az óvodapedagógus szakmai 

munkájának alábbi új területeit vizsgálja: 

• Fenntarthatóság szempontjainak 

figyelembevétele, integrációs tevékenység 

• A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete 

és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

formálásának módja. 

- 326/2013 (VIII.30.) Korm. 

rend. 33/B. § (5) bek. 

Óvodapedagógus-hiány kezelése 

Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni 

időszakban nem fejlesztő, iskola előkészítő vagy más, 

kifejezetten nevelési jellegű foglalkoztatást szervez, ezen 

időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

személy is elláthatja. 

 

  



19 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

A Budaörsi Mákszem Óvodában a személyiségfejlesztés valamint a kapcsolatok megfelelő 

alakítására való tekintettel a nevelőtestület – a gyermekvédelmi igazgatás új törvényi 

szabályozásának módosítására: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 40/A § (2) bekezdés a) pontjának az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt megismerve – továbbra is biztosítja az 

óvodai szociális segítői tevékenységet, a gyermekjóléti szolgálattal kialakult jó szakmai kapcsolat 

jövőbeni fenntartásával.  

 

Adatbázis 

 

 

Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

2022. 

09.01.  

 

Felelős, tervezett tevékenységek, 

intézkedések, feladatok felsorolása, 

megjegyzés 

1.  Beírt gyermekek száma  89 Óvodapedagógusok – Fejlesztő 

csoport: 

- Gyermekek adatainak pontos 

megjelenítése és vezetése az 

óvodai dokumentumokban. 

- Fluktuáció pontos nyomon 

követése, precíz adatkezelés. 

2.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  1 Óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógus: 

- Szurdopedagógus (megbízási 

szerződéssel) 

- Fejlődésének megfelelő 

műveltségtartalmak 

megkeresése.  

- Saját ütemű fejlődés 

figyelembevétele.  

- Felülvizsgálati időpont 

figyelemmel kísérése. 

- A pedagógiai asszisztensek 

bevonása a gyermekek 

ellátásába. 

- A felülvizsgálatok nyomon 

követése, számontartása. 

- Kötelező kontroll vizsgálatra 
kérelem megírása a 
szakszolgálat felé, folyamatos 
konzultáció a fejlesztő 
pedagógussal 

3.  HH gyermek 0 Gyermekvédelmi megbízott  

Jelzőrendszer működtetése, a 

gyermekjóléti szakszolgálat esetleges 

megkeresése 
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Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

2022. 

09.01.  

 

Felelős, tervezett tevékenységek, 

intézkedések, feladatok felsorolása, 

megjegyzés 

4.  HHH gyermek 

 

0 Gyermekvédelmi megbízott  

Jelzőrendszer működtetése, a 

gyermekjóléti szakszolgálat esetleges 

megkeresése 

5.  Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  

1 Óvodatitkár, Óvodapedagógusok: 

- Családlátogatás. Szoros 

együttműködés a családdal. 

- A családok figyelemmel 

kísérése, szükség esetén a 

gyermekvédelmi felelős és a 

szociális segítő bevonása. 

6.  Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők 

38 Óvodatitkár, Óvodapedagógusok: 

- Az óvodatitkárral való 

megbeszélés, adategyeztetés. 

- Szülői nyilatkozatok 

begyűjtése az óvoda titkár által 

7.  3, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők 

11 Óvodatitkár, Óvodapedagógusok: 

Anamnézis lapok, a családokkal való 

kapcsolattartással a változások 

nyomonkövetése 

8.  Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

5 Óvodatitkár, Óvodapedagógusok: 

- A tartós betegségről való 

tájékozódás, nyomonkövetés, 

segítő ellátás.  

- Folyamatos együttműködés, 

konzultáció a szülőkkel, 

étkezés támogatása.  

- Diabetes tanfolyam elvégzése 1 

fő (OH) 

- Megfelelő dokumentumok 

bekérése, megosztása az 

óvodatitkárral. 

9.  Nevelésbe vett gyermek  

 

0 Óvodapedagógusok 

10.  Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  

1 Óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógus: 

- Felülvizsgálati időpont 

figyelemmel kísérése.  

- Szakemberekkel és szülőkkel 

való szoros kapcsolattartás, 

együttműködés. 

- Folyamatos együttműködés, 

konzultáció 

gyógypedagógussal, 
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Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

2022. 

09.01.  

 

Felelős, tervezett tevékenységek, 

intézkedések, feladatok felsorolása, 

megjegyzés 

pszichológussal, logopédussal, 

szülőkkel. 

- Tapasztalatok, megfigyelések 

eredményeinek megosztása, 

megbeszélése. 

- Szükség esetén a 

gyógypedagógus, 

óvodapszichológus bevonása a 

fogadó órákba 

11.  Veszélyeztetett gyermek  

 

0 Óvodapedagógusok, 

gyermekvédelmi megbízott 

12.  Anyaotthonban lakó gyermek  

 

0 Óvodapedagógus, Gyermekvédelmi 

megbízott 

13.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 

 

9 Óvodapedagógusok: 

- Mindkét szülővel való 

kommunikáció, 

kapcsolattartás, mindkét szülő 

informálása a gyermek 

fejlődési állapotáról 

- Folyamatos kapcsolat a 

családdal, szükség esetén a 

szociális segítő bevonása. 

14.  Félnapos óvodás gyermek 

 

0 Óvodapedagógusok: 

- Igények rögzítése a 

csoportnaplóban és a GDPR 

nyilatkozatokban. 

- Adatok aktualizálása. 

- Szülőktől adatok aktualizálása, 

GDPR-ban való megjelenítése. 

15.  Nem étkező 

 

1 Konyhai dolgozó, dajka: 

- Ételek megfelelő tárolása 

(Saját étel.) 

 

16.  Speciális étrendet igénylő gyermek 4 Óvodapedagógusok: 

- Orvosi igazolás beszerzése a 

szülőtől.  

- A csoportszobában az érintett 

gyerekek speciális étkezéseinek 

okait tartalmazó leírás 

elhelyezése a csoportban 

feladatot ellátó felnőttek 

számára. 

- Elfogadásra, érzékenyítésre 

nevelés (diabétesz, egyéb) 

17.  Tehetségígéretes gyermek 

 

23 Óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógus: 
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Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

2022. 

09.01.  

 

Felelős, tervezett tevékenységek, 

intézkedések, feladatok felsorolása, 

megjegyzés 

- Folyamatosan figyeljük a 

gyerekeket, keressük a tehetség 

ígéreteket. 

- Tanácsadás a szülőknek a 

tehetség kibontakoztatásának 

elősegítésére 

- Gyermekek megismerése, 

felmérése. 

- Szülők tájékoztatása. 

- Az óvodai tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés együttes 

segítése. 

18.  Óvodai jogviszonyt szüneteltető 

gyermek 

 

0 Óvodatitkár 
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Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport munkaterve (1. sz. melléklet) 

 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

Óvodaorvos Védőnő 

Dr. Benkő Adrienn Dr. Hellerné Vranek Julianna 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 

Havi rendszerességgel védőnői tisztasági 

vizsgálat 

Méhecske, Mókus, Maci, Süni csoportok 

2022.09.07. Tartásjavító torna felmérés Mókus, Méhecske, Süni csoportok 

2022. szeptember-október 10-ig  

Gyermekek fizikai állapot felmérése 

Mókus, Maci, Süni, Méhecske csoportok 

2022. október 4. – Lisztérzékenység szűrés A korosztály: 2016. szeptember 01. és 2017. 

augusztus 31. között született gyermekek. 

2022.10.26. Fogászati nap Méhecske, Süni csoportok 

2023. május hónap – Gyermekek fizikai állapot 

felmérése 

Méhecske, Mókus, Maci, Süni csoportok 

 

Alapszolgáltatások – Az ellátást biztosító szakszolgálat / intézmények és személyek 

 

Ssz. Fejlesztési terület Speciális szolgáltatást nyújtó 

1.  Logopédiai ellátás Mikonya Ildikó 

2.  Utazó logopédus - 

3.  Fejlesztőpedagógiai ellátás Gyarmati Csilla (főállású) 

4.  SNI gyermekek gyógypedagógiai 

ellátása 

Gyarmati Csilla (főállású) 

5.  Pszichológiai ellátás (Pest megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi 

tagintézmény, Budaörsi Telephely 

alkalmazottjaként) 

- 

6.  Óvoda 

pszichológus 

Hevesi Judit 

7.  Szurdopedagógus  

(megbízási szerződéssel) 

Balázs-Égel Andrea 

 

Kiemelt célok és feladatok:  

• A környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra nevelés az óvodában és a 

családban. A családok bevonása a gyermekek környezettudatos nevelésébe. 

• A család-óvoda kapcsolatának további erősítése a hatékony kommunikáció eszközeivel 

 

A beiskolázás eredményességének fokozása céljából kiemelt feladat: 

• Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése, melybe a családokat 

tudatosabban be kell vonni. 
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• Az eredmények folyamatos nyomon követése, szükség esetén a korrekciók végrehajtása 

egyéni- és csoport szinten egyaránt. A társaikhoz képest kifejezetten jobb eredményt elérő 

gyermekekkel történő tudatosabb és szakszerű foglalkozás (tehetséggondozás) 

 

Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan: 

• A KOFA – korai nyelvi fejlődés vizsgálatát logopédus irányítja és értékeli, az eredmények 

fogadóórán visszacsatolásra kerülnek a szülők részére. 

• KOFA-3 szülői kérdőív tanulmányozása, az érintett gyermekek fokozott megfigyelése. 

 

Logopédiai ellátás: 

• Az óvoda épületében történik. A logopédust a pedagógiai szakszolgálat biztosítja heti 4 

órában. 

 

BTMN, SNI gyermek ellátása: 

• Az óvoda épületében, a szakértői bizottság által megállapított fejlesztési területeken az 

óvoda fejlesztőpedagógusa (gyógypedagógus), valamint a szakszolgálat logopédusa végzik. 

• Az óvoda épületében heti 3 órában szurdopedagógus látja el megbízási szerződéssel. 

 

2.2. 

 

A pedagógiai programban is megjelenített intézményi szintű óvodai ünnepek és egyéb 

programok tervezett tartalmai és időpontjai 

 

Időpont Esemény Felelős Szintjei 

2022. 

12.05-

06. 

Mikulás az óvodában 
Maci csoport 

óvodapedagógusa 

Óvodai és 

csoport 

2023. 

02.17. 
Farsangi délelőtt 

Süni csoport 

óvodapedagógusai 

Csoport és 

óvodai 

03.14. 
Csoportos megemlékezés nemzeti 

ünnepünkről 
Óvodapedagógusok Csoport 

04.28. Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok Csoport 

05.23. Gyermeknapi délelőtt az óvodában 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 
Óvodai 

05.26. Nagyok búcsú ünnepsége az óvodától 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusa 
Csoport 

06.02. Nagyok búcsú ünnepsége az óvodától 
Süni csoport 

óvodapedagógusa 
Csoport 
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3. Eredmények  

 

Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni is kívánt tartalmak és 

adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban. 

 

Feladatok 
 

Felelős 

 

Beiskolázási mutatók: a 6 éves korban kötelező iskolai tanulmányok 

időbeli ütemezése érdekében további, hatékony együttműködés a 

családokkal.   

 

Intézményvezető 

 

Beiskolázási mutatók - Iskolák elégedettségi mutatói  

Információk gyűjtése a város általános iskoláiból: Kapcsolatfelvétel a 

város iskoláival, elégedettség mérés.  

 

 

Önértékelési 

munkaközösség 

vezető 

 

„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése. 

Pld.  

• „Zöld Óvoda” cím 

• „Madárbarát Óvoda” cím 

• Óvodakert Fejlesztési Program 

• Rajzpályázatokon való részvétel 

• Jótékony célú adománygyűjtések (Budaörsi Állatmenhely, 

MME, „kupakgyűjtő szívvel”) 

 

 

Önértékelési 

munkaközösség 

vezető 

 

Neveltségi szintmérés és eredményeire alapozott fejlesztés szülők 

bevonásával az alábbi területeken: 

• Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési 

normák) 

• Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, 

gyermek-közösség kapcsolata) 

• Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező 

jellegű, közösségért végzett) 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Gyermekrendezvények és programok 

Önértékelési 

munkaközösség 

vezető 

 

Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjelentetni 

az éves beszámolónkban, mint nyilvános dokumentumban. 

 

 

Munkaközösség 

vezetők 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintett 

Felelős 

1. Budaörsi Pedagógiai Nap 2022.10.10. 
Gyöngyösi Mária 

intézményvezető 

2. 

Belső szakmai továbbképzés  

1. Erősség Központú Óvodai Program 

megismerése, gyakorlati alkalmazása 

2. Tájékoztatás az anafilaxia 

felismeréséről, Epipen injekció 

használatáról 

3. Műhelymunka 

2022.10.15. 

(szombati 

munkanap) 

Intézményvezető, 

Buza Katalin 

Márta,  

Gyarmati Csilla, 

Mikló Ildikó Éva 

mk. vezető 

3. 

XXVI. Országos Óvodapedagógiai Konferencia 

Téma: A különleges bánásmódot igénylő 

gyerekek 

2023.04.11. 

9.00-15.00 

Láziné Chornitzer 

Beatrix 

4. „Zöld óvoda” látogatása, tapasztalatszerzés 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezető-

helyettes 

5. 

Szakmai továbbképzés (gyógynövények, 

fűszerek témakörben, Bakonybél – Szent 

Maurícius Monostor) 

2023. július/ 

augusztus 

(zárás alatt) 

Intézményvezető, 

óvodatitkár 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről 

 

Munkatársi értekezletek 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. Nevelési év indító, alakuló ülés 2022.08.31. Intézményvezető 

2. Nevelési évet záró ülés 2023.06.26. Intézményvezető 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Időpont Téma Felelős 

08.31. 

Az évindítással kapcsolatos feladatok átbeszélése. 

Munkaidő beosztások, helyettesítések, túlmunkák 

rendjének megbeszélése. 

Tervezési feladatok. 

Intézményvezető 

09.14. 

Nevelőtestületi ülés, a 2022/23-as nevelési év 

előkészítése. A nevelési év kezdetének aktuális 

kérdései.  

Beiskolázással kapcsolatos szülői fogadóórák 

indítása. 

Intézményvezető 

09.26. 

Éves munkaterv feladatainak, céljainak, 

programterveinek konkretizálása, felelőseinek 

megnevezése. 

Éves munkaterv elfogadása. 

 

Intézményvezető 
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Munka- és tűzvédelmi oktatás, munkaköri leiratok 

átadása, aláírása, személyi feltételek ismertetése. 

11.09. 
Adventi készülődés egyeztetése, feladatok 

szétosztása. 
Intézményvezető 

11.16. Beszámoló az iskolalátogatások tapasztalatairól.  

Volt és jelenlegi 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok és a 

fejlesztőpedagógus  

11.23. 

Decemberi programjainkból adódó feladatok 

átbeszélése. 

Mikulás várás megbeszélése.  

Intézményvezető 

Óvodapedagógusok 

11.30. 
Téli sportok az udvaron. Aktuális ünnepi 

feladatok. 

Intézményvezető 

Óvodapedagógusok 

01.18. 
Az első féléves témák átbeszélése. 

Felkészülés a szülői értekezletek megtartására. 

Intézményvezető 

Óvodapedagógusok, 

Fejlesztőpedagógus 

01.25. Farsangi készülődés, feladatok egyeztetése. 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

03.01. 

Márciusi programjaink- feladatok kiosztása.  

Tavaszi dekoráció. 

Kamaraerdei akadályversenyen való részvétel 

egyeztetése 

Méhecske, Süni csoport 

óvodapedagógusai 

03.22. 
Óvodakukucskáló előkészítése 

 

Intézményvezető 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

03.29. 
A Föld napjával kapcsolatos feladatok,  

programjainak átbeszélése. 

Mikló Ildikó Éva mk. vez., 

Óvodapedagógusok 

04.12. 

Anyák napi készülődés. 

Óvodai gyermeknapra és családi sportnapra való 

felkészülés, forgatókönyv javaslat. 

Óvodapedagógusok 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

 

Mikló Ildikó Éva  

mk. vezető 

05.10. 

Nyári takarítási-karbantartási szünet idejére óvodai 

ellátást igénylők felmérése. 

Nyári életre való felkészülés, vendég gyermekek 

fogadása, tartalmas nyári élet biztosítása. 

Ügyeletet ellátó 

óvodapedagógusok, 

Intézményvezető 

05.17. 
Óvodai környezetvédelmi nap megszervezése – 

csoportok növényültetés, környezetszépítés 

Mikló Ildikó Éva mk. vez., 

Óvodapedagógusok 

05.24. Nevelési évet záró értékelés előkészítése. Intézményvezető 
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Nevelőmunkát közvetlenül segítők (pedagógiai-asszisztens, dajka) előre tervezhető 

értekezletek időpontjai 

 

Időpont Téma Felelős 

08.31. 

Az évindítással kapcsolatos feladatok átbeszélése. 

Munkaidő beosztások, helyettesítések, túlmunkák 

rendjének megbeszélése.  

Intézményvezető 

09.26. 
A munkaköri leiratok átbeszélése, átvétele, aláírása.  

Tűz- és munkavédelmi (ismétlődő) oktatás. 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettes 

10.14. 
HACCP dokumentumainak közös áttekintése, 

megbeszélése.  

Intézményvezető-

helyettes 

11.11. 

A dajkai gondozómunka és takarítási tevékenységek 

összehangolása, megvalósulásának értékelése. Aktuális 

feladatok. 

Intézményvezető-

helyettes 

11.25. 
Ünnepi készülődéssel kapcsolatos dajkai feladatok 

megbeszélése. 

Intézményvezető-

helyettes 

01.27. Az első félévben végzett munka értékelése 
Intézményvezető-

helyettes 

02.10. 
Teljesítmény értékelési rendszer dajkákra vonatkozó 

részének megbeszélése. 

Intézményvezető-

helyettes 

03.03. 
Tavaszi eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos 

dajkai feladatok. 

Intézményvezető-

helyettes 

04.14. 
Dajkai kompetenciák, ismeretek, tapasztalatok 

megbeszélése. 

Intézményvezető-

helyettes 

05.19. 
Nevelési év értékelése, nyári feladatok, szabadságok 

megbeszélése. 

Intézményvezető-

helyettes 

 

Az óvodapedagógusok, a pedagógiai-asszisztensek és dajkák a tervezett téma időszakoknak 

megfelelően időközönként, illetve a gyermekek fejlődésében történt változásokhoz igazodva 

átbeszélik az aktuális feladatokat, az óvodapedagógusi elvárásokat, melyeket az óvodapedagógusok 

írásban rögzítenek a csoportnaplóban. 

 

Szakmai munkaközösségek 

 

Ssz. Szakmai munkaközösség neve 

 

Munkaközösség 

vezetője 

Munkaterv 

melléklete 

1. Környezettudatos magatartásra és egészséges 

életmódra nevelés 

Mikló Ildikó Éva 2. sz. melléklet 

2. Minőséggondozó Önértékelési Szakmai 

Munkaközösség 

Varga Szilvia 3. sz. melléklet 
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Szakmai munkacsoportok (városi szintű) 

 

Ssz. Szakmai munkacsoport neve 

 

Munkacsoport 

vezetője 

1. Budaörsi Óvoda Szövetség 

(intézményvezető) 

Maksainé Gecse 

Erika 

2. Fejlesztőpedagógusi munkaközösség 

(fejlesztőpedagógus) 

B. Nagy Edina 

3. Mozgás/testnevelés munkaközösség 

2 fő (alkalmanként) 

Pappné Gazdag 

Zsuzsa 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

Az óvoda kapcsolatrendszerének bővítésére való törekvés: A Kárpát-medence magyar nyelvű 

intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal 

kapcsolatépítésre törekszik, és lehetőség szerint szakmai kapcsolatot alakít ki.  

 

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 16:30 óra. 

Ssz. Téma Időpontok Felelős 

    1. A 2022/23-as nevelési év Munkatervének 

véleményezése. 

2022. 

09.23-26. 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

    2. Szülői Szervezet ülése, az újonnan belépő 

szülői képviselők bemutatása, közös 

feladatok megbeszélése.  

• Az újonnan megalakult szülői 

közösség elnökének megválasztása 

• Házirend: óvodakötelezettség 

teljesítése, távollétek igazolása 

Alapítvány működtetésében való részvétel 

megbeszélése. 

2022.10.18. 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

Munkaközösség-vezető 

3. Tájékoztatás a 2023. évi intézményi 

költségvetésről, a lehetséges intézményi 

felújításokról, fejlesztésekről. A második 

félév programjainak megbeszélése. 

2023.02.27. 
Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

4. A 2022/23-as nevelési év beszámolójának 

véleményezése. 
2023.06.20. 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

 

Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban 

 

A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 17:00 óra, az ettől eltérő időpontot az 

óvodapedagógusok jelzik. 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 
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- 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 

- Étkezés igénylése, lemondása, térítési díjfizetés módja 

- Intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten 

kerüljön feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az 

együttnevelés folyamatos szükségszerűségét, a kötelező hatéves kori iskolakezést. 

 

Javasolt tartalmak: 

• Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata  

• A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

• A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat 

• 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 

Ssz. 
Csoport 

neve 
Tervezett téma Időpont 

1. Süni 

csoport 

Tervezett téma: A tankötelezettség teljesítése, az 

iskolaérettség kritériumai, szülői feladatok az OH felé. 

2022.09.27. 

Előző félév tapasztalatai, tankötelezettség teljesítése, 

beiskolázási mutatók 

2023.02.22. 

2. Mókus 

csoport 

Nevelési évet nyitó szülői értekezlet: újonnan felvett 

gyermekek szülei részére ismerkedő szülői értekezlet. 

Tájékoztatás az óvodakezdésről, a szükséges információk 

nyújtása, befogadás megbeszélése, családlátogatások 

tervezése. 

2022.06.15. 

Tervezett téma: Befogadás, és a visszaszoktatás 

tapasztalatai. A nevelési év első félévének aktualitásairól 

tájékoztatás nyújtása. 

2022.09.29. 

Tervezett téma: A délutáni alvás fontossága. A nevelési év 

második félévi aktualitásairól tájékoztatás nyújtása. 

2023.02.07. 

3. Maci 

csoport 

Nevelési évet nyitó szülői értekezlet: újonnan felvett 

gyermekek szülei részére ismerkedő szülői értekezlet. 

Tájékoztatás az óvodakezdésről, a szükséges információk 

nyújtása, befogadás megbeszélése, családlátogatások 

tervezése. 

2022.06.15. 

Tervezett téma: Adaptációs időszak tapasztalatai, a 

nevelési év első félév aktualitásáról tájékoztatás 

2022.10.12. 

Tervezett téma: A hallott mese fontossága. A nevelési év 

II. félévi aktualitásairól tájékoztatás.  

2023.02.15. 

4. Méhecske 

csoport 

Évnyitó szülői értekezlet. 

Tervezett téma: Egyéni képességek alakulása az 

iskolakezdés előtt, az iskolaérettség kritériumai 

2022.09.28. 

Tervezett téma: Az óvodából iskolába való átmenetet 

megkönnyítő ötletek, tanácsok 

2023.02.08. 
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Az óvodapedagógusok fogadó órái 

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább fél 

évente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon 

követésének írásos (Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum) és szóbeli tapasztalata. 

Az intézményvezető fogadóórái 

Csütörtök kivételével munkanapokon, előre egyeztetett időpontban biztosít a szülők részére az 

intézményvezető fogadóórát. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú lehetőségek: 

• Leendő óvodásainkat szüleikkel fogadjuk az „Óvoda kukucskáló” c. rendezvényünkön. 

• Online bemutatkozás lehetősége: www.makszemovi.hu  

 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: Családi nap 

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 

 

Csoport Delegált szülő 

Méheske csoport 
Bakó Mónika 

Kovács Gabriella 

Maci csoport 
Vidáné Budai Renáta 

Kárpáti Gazdag Zsófia 

Mókus csoport 

Lipovszky Zsófia 

Radnainé Doktor Petra 

Jarabekné Lőrincz Laura 

Süni csoport 

Máté Zsuzsanna 

Solti Réka 

Udud Réka 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel, egyéb szervekkel 

A fenntartóval való kapcsolattartás  

• A fenntartóval folyamatos a jó kapcsolat építése, fejlesztése, mivel az így történő 

információk cseréje fontos szerepet játszik intézményünk nevelőmunkájának 

megítélésében.  

A jó együttműködésünk formái: 

o Az intézmény költségvetésének előkészítése, tervezése, a felhasználás ütemezése; 

o tájékoztatás az óvodában folyó nevelőmunkáról; 

o meghívások az intézményben történt látogatásokra, különböző rendezvényekre. 

Kapcsolattartó: Intézményvezető 

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

• Folyamatosan fenntartjuk és ápoljuk a kialakult kölcsönös jó kapcsolatot a körzetes 

iskolákkal, az iskolák vezetőivel, a tanítókkal. 

Óvoda és iskolalátogatások, óvodás gyermekek átadása az iskolák felé, volt óvodások 

meglátogatása az iskolában nyílt napok keretében. 

Kapcsolattartó: mindenkori nagycsoportos óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 

• Családsegítő Központ, „Esély” Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a 

szülőknek, esetmegbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. 

Kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős – Fodor Judit 
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• A Pedagógiai Szakszolgálat és Logopédiai Tagintézményének szakembereivel jó az 

együttműködés, szakmai együttműködésük folyamatos, korrekt a 

fejlesztőpedagógusunkkal.  

Kapcsolattartó: fejlesztőpedagógus 

Egyéb kapcsolatok: 

• A bölcsődével való kapcsolat alakítás.  

Kapcsolattartó: mindenkori kiscsoportos óvodapedagógus 

• Az egészségügyi kapcsolaton belül a védőnői szolgálat jól működik, az óvoda orvosával 

szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk. 

Kapcsolattartó: Miehle Anna, intézményvezető-helyettes 

• A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Budaörsi Latinovits 

Színház, Múzeumok) és civil szervezeteivel is felvesszük a kapcsolatot amennyiben 

rendezvényeik az óvodás korosztály részére szerveződnek.  

Kapcsolattartó: mindenkori nagycsoportos óvodapedagógusok 
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6.A pedagógiai munka feltételei  

 

6.1. A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek  

Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

• Jó színvonalúak az 

óvodai nevelést 

biztosító eszközök 

és felszerelések  

• Kiemelkedő 

színvonalú IKT 

eszköz ellátottság 

• Családias, 

bensőséges 

hangulatú, megújult 

óvodai környezet 

• Tematikus 

tanösvény bővítése 

GYENGESÉGEK 

• 2 csoportra jut egy 

mosdóhelyiség 

• Fejlesztő és 

családszoba hiánya 

• Felnőtt öltözők 

kapacitása 

alacsonyabb, mint 

azt a 

foglalkoztatottak 

száma indokolná 

N
E

G
A

T
ÍV

 
LEHETŐSÉGEK 

• Udvari játék 

eszközök további 

bővítése. 

• Fejlesztőeszközök, 

játékok beszerzése 

• Szakirodalom 

bővítése 

• „Zöld” könyvtár 

bővítése 

VESZÉLYEK 

• Elmaradt óvoda 

épületének 

kiszolgáló 

helyiségekkel való 

bővítése.  

• Az udvari 

betonburkolat rossz 

állapota, elavult 

játékok. 

• Az óvoda 

elektromos 

hálózatának részben 

elavult állapota. 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 
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Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal. 

• Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. 

• Gyermekméretű étkészletek és ágyneműk pótlása, folyamatos beszerzése.  

• A „Madárbarát mintakert tanösvény” állagának folyamatos megóvása, fejlesztéséhez 

további kiegészítők beszerzése. 

• Udvari mozgásos tevékenységekhez szükséges játékeszközök fejlesztése, szükség szerinti 

cseréje. 

• Az udvari zöld területek folyamatos füvesítésének, locsolásának megoldása. 

• Az óvoda aulájának átalakítása a berendezések további részleges cseréjével. 

• A kert pihenőhelyeinek további gyarapítása padok, asztalok beszerzésével, a meglévő 

telepített padok, asztalok felújítása, cseréje. 

• Kisebb kiegészítő irodai bútorok beszerzése. 

• A gyermekmosdók átalakítása, hogy egyedileg elzárhatók legyenek a csapok. 

 

Kockázati tényezők a nevelési évben 

 
Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) 

 köthető 

Jelentős magas 

bekövetkezési valószínűségű 
elektromos hálózat elavult állapota, rendszeres 

meghibásodása 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
gyermek mosdókban előforduló gyakori meghibásodás 

Egyéb   
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GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

gyermekek adatbázisának frissítése  óvodatitkár kialakított adatbázis feltöltése pontos 

adatokkal, módosítások átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

 

óvodatitkár 

dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár 

intézményvezető 

kialakított adatbázis feltöltése pontos 

adatokkal, módosítások átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

intézményvezető 

munkaruha- és formaruha 

nyilvántartás 

óvodatitkár forma- és munkaruha szabályzat folyamatos óvodatitkár 

októberi statisztika elkészítése óvodatitkár 

intézményvezető 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

NKt. 

Október 15. óvodatitkár 

intézményvezető 

intézményi éves költségvetés tervezése intézményvezető 

óvodatitkár 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 

November intézményvezető 

költségvetés alakulásának nyomon 

követése 

intézményvezető 

óvodatitkár 

belső szabályozás alapján egyeztetés 

a fenntartóval 

folyamatos intézményvezető 

óvodatitkár 

adó / TB-ügyintézés óvodatitkár NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

folyamatos (januárban 

kiemelt feladat) 

óvodatitkár 

étkezési térítési díjakról számlák 

kiállítása 

óvodatitkár belső szabályzat szerint minden hónap 5. 

napja 

intézményvezető 

 

étkezések megrendelése, - lemondása konyhai dolgozó belső szabályzat szerint minden nyitvatartási 

nap 

óvodatitkár 

pályázatírás intézményvezető 

munkaközösség-vezető 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, belső 

gazdálkodási szabályzat szerint 

aktuálisan intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

jogszabályfigyelés (önértékelési) 

munkaközösség-vezető 

Magyar Közlöny folyamatos 

figyelése 

folyamatosan intézményvezető 

személyi dossziék vezetése, 

karbantartása 

intézményvezető 

intézményvezető-helyettes 

óvodatitkár 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos  intézményvezető 
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6.2. A pedagógiai munka feltételei – Humán erőforrás  

Helyzetelemzés  

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

• Magas a 

szakvizsgázott 

pedagógusok 

aránya. 

• Nevelőtestület 60%-

ban megvalósult a 

minősítővizsga és 

minősítő eljárás. 

• Elhivatott 

óvodapedagógusok 

alkotják a 

nevelőtestületet 

GYENGESÉGEK 

• Kiegyenlítetlen a 

pedagógusok 

motiváltságának 

mértéke 

• Óvodapedagógus 

álláshelyen nem 

szakirányú 

végzettségű 

munkavállalót 

szükséges 

alkalmazni. 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

• A fenntartó 

biztosítja a főállású 

fejlesztőpedagógus 

alkalmazását. 

• A fenntartó 

biztosítja a főállású 

óvodatitkár 

alkalmazását. 

• Hallgatók fogadása, 

mentorálása 

mentorpedagó-

gussal 

VESZÉLYEK 

• Csökken a pályán 

elhelyezkedő 

pedagógusok 

száma, a tartós 

távollévő 

helyettesítése, 

feladatának ellátása 

jelenleg részben 

nem megoldott 

• Nagyfokú 

gyermeklétszám 

csökkenés az óvoda 

körzetében  

• Várható nyugdíjazás 

(korfa) 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 
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Kockázati tényezők a nevelési évben 

 
Infrastruktúrához (humán erőforráshoz köthető) 

Jelentős magas 

bekövetkezési valószínűségű 
A tartósan távollévő pedagógus munkakör betöltése. 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
Szakmai feladatok ellátásának elmaradása. 

Egyéb   
 

 

 

HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógus Dajka 
Pedagógiai 

asszisztens 

1.  Maci csoport 23 Kósa Réka 

Láziné C. Beatrix 

Hosszúné 

Fülöp 

Katalin 

 

2.  Méhecske csoport 19 Fodor Judit 

Buza Katalin Márta 

Mezei 

Vivien 

Rátonyi-

Zempléni 

Krisztina 

3.  Mókus csoport 23 Mikló Ildikó Éva Hegyi 

Ágnes 

Mária 

Hunyadi-

Patak Judit 

4.  Süni csoport 24 Miehle Anna 

Varga Szilvia 

Nagy 

Amarilla 

Zsilák 

Ildikó 

Összesen: 89    

 

 

 A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK 

 

Beosztás Név Munkaterv 

Pszichológus  Hevesi Judit 5. sz. melléklet 

Fejlesztő pedagógus Gyarmati Csilla 4. sz. melléklet 

Óvodatitkár Réthi Norbert - 

Konyhai dolgozó Kovácsné Hromada Diana - 

Takarító Czigler Edit - 

Karbantartó Marton József - 
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Dajkák és pedagógiai asszisztensek 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.  

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és 

időpont 

Megjegyzés 

1.  X. Országos Dajka Konferencia (2 fő) 10.15. M.V., H.né F.K. 

2.  VII. Országos Pedagógiai-asszisztens 
Konferencia (2 fő) 

11.04. ZS.I., H-P.J. 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 

 

• Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2022.09.26., 20 fő 

• Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok: folyamatosan évi egy alkalommal/fő 

 

6.3. 

Humán erőforrás fejlesztése 

• Portfólió feltöltés: NOKS (óvodatitkár, PED II) 

• Gyakornokok mentorálása: az óvodában nincs gyakornok 

 

A továbbképzés 

Megnevezése Költsége Résztvevője 

Szaktanácsadói évnyitó konferencia (08.25.) Térítésmentes 
1 fő intézményvezető 

szaktanácsadó 

XIII. Országos Tanévindító Konferencia 

(RAABE, 08.25.) 
19 460 Ft 

1 fő intézményvezető-

helyettes 

Erősségközpontú oktatási program  
30 órás akkreditált távoktatásos képzés 

79 980 Ft 

1 fő óvodapedagógus 

(B.K.M.) 

1 fő fejlesztőpedagógus 

X. Országos Dajkai Konferencia Térítésmentes 
2 fő dajka (H.né F.K., 

M.V.) 

VII. Országos Pedagógiai-asszisztens 
Konferencia 

Térítésmentes 
2 fő pedagógiai-

asszisztens (Zs.I., H-P.J.) 

Budapest POK Őszi Pedagógiai Hét (2022. 

november) „Játék, játékosság, játékos 

tanulás” 

Térítésmentes 
Jelentkező 

óvodapedagógusok 

Az önértékeléssel kapcsolatos 

továbbképzéseken való részvétel 
25.000,-/alk. 

1 fő önértékelési csoport 

vezető 

Aktuális tanügy-igazgatási, munkáltatói és 

gazdálkodási feladatokkal összefüggő 

képzések. 

30.000,- 

Ft/alkalom 

Intézményvezető, 

Intézményvez.-helyettes, 

óvodatitkár 
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7.A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során kiemelten fókuszálunk az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

• Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek 

testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai 

nevelés feladata:  

o a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

o a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

o a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

o a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;  

o az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen zsír 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; 

o a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása;  

o a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása;  

o megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása 

 

• Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  

o Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, 

állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy – a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi 

hatások érjék; – az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az 

óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; – 

az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; – az óvoda 

nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek 

egymástól.  

o A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az 

együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen 

belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.  

o Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, a 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.  

o A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése 

modellértékű szerepet tölt be.  
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o A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős 

az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

Személyi feltételek  

o Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  

o Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek 

személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, 

segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

o Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez.  

o A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli.  

o A migráns gyermekeket is nevelő óvodai dolgozóknak feladatuk lehetőséget 

teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, 

anyanyelvét. 
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8.Nem várt feladatok a nevelési év folyamán – Jegyzetek a nevelési év során 
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Érvényességi rendelkezés: 

• A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

• A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 



 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

I. Készítette a Budaörsi Mákszem Óvoda nevelőtestülete 

 

Kelt: Budaörs, 2022.09.26. 

 

Ph. 

……………………………….. 

intézményvezető 

 

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott: 

 

Az óvodában működő alkalmazottak közössége: 

 

 

Kelt: Budaörs, 2022.09.26. 

   

……………………………….. 

az alkalmazottak közössége 

nevében  

 

Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 

 

 

Kelt: Budaörs, 2022.09.28. 

 

……………………………….. 

Szülői Szervezet képviselője 

 

 

III. Az óvoda 2022/2023. nevelési évre szóló munkaterve azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség hárul: 

a) - 

b) - 

a fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a …./2022. (….) számú  határozatával.  

Kelt: 

 

…………………………… 

fenntartó képviseletében 

 

 



 

 

IV. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2022/2023. nevelési évre szóló 

munkatervét 2022. szeptember 26. napján tartott határozatképes ülésén az 3/2022 (IX.26) 

számú határozatával, 100 %-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 Kelt: Budaörs, 2022.09.26. 

 

…………………………… 

a nevelőtestület nevében  

 

 

V. A 2022/2023-as nevelési év munkatervét 1/2022 (IX.29.) számú határozatával döntési 

hatáskörében JÓVÁHAGYTA a Budaörsi Mákszem Óvoda vezetője. 

 

Kelt: Budaörs, 2022.09.29. 

 

Ph. 

…………………………… 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Függelékek: 

1. sz. függelék a Munkaterv jogszabályi háttere 

2. sz. függelék a pedagógusok munkaidő beosztása 

3 sz. függelék a nevelő-, oktató munkát segítő alkalmazottak munkaidő beosztása 

4. sz. függelék a nevelési év eseménynaptára 

5. sz. függelék a nevelési év témái 

6. sz. függelék a nevelési év hetirendje 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet Gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet a Környezettudatos magatartásra nevelés munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet a Minőségirányítási-önértékelési szakmai munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet a Fejlesztőpedagógus munkaterve 

5. sz. melléklet a Pszichológus munkaterve 

 

  

  

 



 

 

1. sz. függelék 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

• 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 

• 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 

illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról 

 

Oktatási Hivatal:  

• A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve 

• Összevont Önértékelési kézikönyv, Hatodik, javított kiadás 

• Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, Kézikönyv, Hetedik, javított kiadás 

• Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés – Komplex ellenőrzés Kézikönyv, Első 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 negyedik, javított 

változat 

 

Budaörs Város Önkormányzat releváns helyi rendeletei 

A Budaörsi Mákszem Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó 

dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 

 

 

 



 

 

2. sz. függelék 

Munkaidő beosztások – pedagógusok, pedagógiai-asszisztensek 

 

S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz. 

1. 
Gyöngyösi Mária  

intézményvezető 
 

12:00- 

14:00 

12:00- 

14:00 

12:00- 

14:00 

Szaktan. 

nap 

12:00- 

14:00 
8 

2. 

Buza  

Katalin Márta 

óvodapedagógus 

Páros 
7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 
7:00 – 13:30 

7:00 – 

13:00 
32 

Párat-

lan 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 
10:30-17:00 

11:00 - 

17:00 
32 

3. 
Fodor Judit 

óvodapedagógus 

Páros 
10:30-

17:00 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 
10:30-17:00 

11:00 - 

17:00 
32 

Párat-

lan 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 
7:30 – 14:00 

7:30 – 

13:30 
32 

4. 
Mikló Ildikó Éva 

óvodapedagógus 

Páros 
7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 
7:00 – 13:30 

7:00 – 

13:00 
32 

Párat-

lan 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 

7:00 – 

13:30 
7:00 – 13:30 

7:00 – 

13:00 
32 

5. 

Hunyadi-Patak 

Judit 

pedagógiai-

asszisztens 

Páros 
9:30-

17:30 

9:30-

17:30 

9:30-

17:30 

9:30-17:30 9:30-

17:30 
32 

Párat-

lan 

9:30-

17:30 

9:30-

17:30 

9:30-

17:30 

9:30-17:30 9:30-

17:30 
32 

6. 

Láziné Chornitzer 

Beatrix 

óvodapedagógus 

Páros 
7:30 – 

14:00 

7:30 – 

14:00 

7:30 – 

14:00 
7:30 – 14:00 

7:30 – 

13:30 
32 

Párat-

lan 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 
10:30-17:00 

11:00 - 

17:00 
32 

7. 
Kósa Réka 

óvodapedagógus 

Páros 
10:30-

17:00 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 
10:30-17:00 

11:00 - 

17:00 
40 

Párat-

lan 

7:30 – 

14:00 

7:30 – 

14:00 

7:30 – 

14:00 
7:30 – 14:00 

7:30 – 

13:30 
40 

8. 

Miehle Anna 

intézményvezető-

helyettes 

Páros 730-1230 730-1230 730-1230 730-1230 8-12 24 

Párat-

lan 
1130-1630 1130-1630 1130-1630 12-1630 12-1630 24 

9. 
Varga Szilvia 

óvodapedagógus 

Páros 
11:00-

17:00 

10:30-

17:00 

10:30-

17:00 
10:30-17:00 

10:30 - 

17:00 
32 

Párat-

lan 

7:00 – 

14:00 

7:00 – 

14:00 

7:30 – 

13:30 
7:00 – 13:30 

7:00 – 

13:30 
32 

10. 
Gyarmati Csilla 

fejlesztőpedagógus 

fejl. 8-12:30 8-13 8-14 8-13 8-13 26 

ped. 
12:30-

16:30 
13-15:30    6 

 



 

 

3. sz. függelék 

Munkaidőbeosztás – nevelő, oktató munkát segítők, egyéb dolgozók 

 

S. Név Hét Hétfő Kedd 
Szerd

a 

Csü-

törtök 

Pénte

k 
Össz. 

1. 

Rátonyi-Zempléni 

Krisztina 

Pedagógiai-asszisztens 
 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 
20 

2. 
Zsilák Ildikó 

Pedagógiai-asszisztens 
 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 

8:00- 

12:00 
20 

3. 
Réthi Norbert  

óvodatitkár 
 

8:00-

18:00 

7:00-

13:00 
8:00-

17:00 
8:00-

17:00 
7:00-

13:00 
40 

4. 
Nagy Amarilla 

dajka 

Páros 
 6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

 6:00-

14:00 
40 

Párat-

lan 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 
40 

5. 
Mezei Vivien 

dajka 

Páros 
 6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

 6:00-

14:00 
40 

Párat-

lan 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 
40 

6. Hegyi Ágnes Mária 

Páros 
10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 
40 

Párat-

lan 

 6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

 6:00-

14:00 
40 

7. 
Hosszúné Fülöp Katalin 

dajka 

Páros 
10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 

10:00-

18:00 
40 

Párat-

lan 

 6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

 6:00-

14:00 
40 

8. 

Kovácsné Hromada 

Diana 

konyhai dolgozó 

 
 7:00-

15:00 

 7:00- 

15:00 

 7:00- 

15:00 

 7:00- 

15:00 

 7:00- 

15:00 
40 

9. 
Marton József  

karbantartó 

  6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

6:00-

14:00 

  6:00-

14:00 

 6:00-

14:00 
40 

10. 
Czigler Edit 

takarító 
 

11.00-

19.00 

11.00-

19.00 

11.00-

19.00 

11.00-

19.00 

11.00-

19.00 
40 

 



 

4. sz. függelék 

Eseménynaptár 

 

Dátum Esemény Felelős 

június   

15 

Óvodai beiratkozás.  

Újonnan felvett gyermekek szülei részére 

ismerkedő szülői értekezlet. A szükséges 

információk nyújtása, befogadás 

megbeszélése. Családlátogatások ütemezése 

Intézményvezető, Maci, 

Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

augusztus   

31 Városi tanév-, nevelési évnyitó ünnepség Intézményvezető 

31 Nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető 

szeptember   

Folyamatos Őszi dekoráció NOKS munkatársak 

Folyamatos 

Őszi kerti munkálatok „Óvodakert 

program”, betakarítás, másodvetések 

elvégzése, pázsitgereblyézés, összegyűjtött 

falevelek komposztálóba helyezése 

Óvodapedagógusok 

folyamatos 

Fogadóóra a Süni és Méhecske csoportban: 

Szülők tájékoztatása gyermekük 

fejlődéséről 

Fejlesztőpedagógus 

05. 
Intézményvezetői értekezlet  

(Kincskereső Óvoda) 
Intézményvezető 

06. 
Városi intézményvezetői értekezlet 

(Skype, 13.00) 
Intézményvezető 

21 Nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető 

22 Autómentes Nap az Óvodában Mikló Ildikó Éva 

26 
Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet, 

munka- és tűzvédelmi oktatás 
Intézményvezető 

27 Szülői értekezlet a Süni csoportban 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

27-29 Tűzriadó gyakorlat az óvodában 
Intézményvezető-helyettes, 

óvodapedagógusok 

28 
Szülői értekezlet, Méhecske cs.(Egyéni 
képességek alakulása, az iskolaérettség 

kritériumai) 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

29 Szülői értekezlet a Mókus csoportban Mikló Ildikó Éva 

30 Magyar Népmese Napja Óvodapedagógusok 

október   

folyamatos 

Őszi kerti munkálatok „Óvodakert 

program”, betakarítás, másodvetések 

elvégzése, pázsitgereblyézés, összegyűjtött 

falevelek komposztálóba helyezése 

Óvodapedagógusok 

folyamatos 

Fogadóóra a Süni és Méhecske csoportban: 

Szülők tájékoztatása gyermekük 

fejlődéséről 

Süni és Méhecske csoport 

óvodapedagógusai, 

fejlesztőpedagógus 

Folyamatos 
Óvodai kiskertek, magaságyások 

előkészítése a tavaszi munkálatokhoz 
Óvodapedagógusok 

Folyamatos 
Nyílt napok óvodapedagógusoknak az 

iskolákban 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai, 



 

fejlesztőpedagógus 

01 A zene világnapja Óvodapedagógusok 

03-07-ig Adománygyűjtés az állatmentőknek 
Maci csoport 

óvodapedagógusai 

04 
Állatok Világnapja 

Megemlékezés az Állatok Világnapjáról 
Óvodapedagógusok 

05 Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

07 

Animációs filmbemutató 

Jókai Művelődési Ház 

9.30-tól 

Méhecske, Süni, Mókus 

csoport óvodapedagógusai 

10 Gyermekek fizikai állapotának felmérése Óvodapedagógusok 

10 Őszi Budaörsi Pedagógiai Nap Intézményvezető 

12 Szülői értekezlet a Maci csoportban 
Maci csoport 

óvodapedagógusai 

13 Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 
Intézményvezető 

Munkaközösségvezető 

17 

Lépten, nyomon mobil környezeti 
nevelőprogram  

„Van-e az állatoknak kincse és vajon mi 
lehet az?” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

20 Kirándulás a Veresegyházi medveotthonba 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

20 Városi fejlesztőpedagógus munkaközösség Fejlesztőpedagógus 

24 

Városi Mozgás/Testnevelés Szakmai 

Munkaközösség 

előadás és tapasztalatcsere 

Holdfény Utcai Óvoda 

Intézményvezető, résztvevő 

óvodapedagógusok 

25 
„TÖK JÓ NAP” 

tökös finomságok, tökfaragás szülőkkel 
Mikló Ildikó Éva 

26 Fogászati tájékoztató 
Méhecske és Süni csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 
Intézményvezetői értekezlet Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Zsiráf kupa 
Süni és Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

  



 

november   

folyamatos 
Óvodai tanösvényünk madáretetőinek és 

itatóinak folyamatos feltöltése, ellenőrzése. 
Óvodapedagógusok 

folyamatos 
Pázsitgereblyézés, összegyűjtött falevelek 

komposztálóba helyezése 
Óvodapedagógusok 

folyamatosan 
Óvodai tanösvényünk madáretetőinek és 

itatóiak rendszeres feltöltése, ellenőrzése 

Mikló Ildikó Éva mk. vez. 

Óvodapedagógusok 

folyamatos Téli dekoráció, ünnepi dekoráció NOKS munkatársak 

folyamatos 

Fogadóóra a Mókus és Maci csoportban: 

Szülők tájékoztatása gyermekük 

fejlődéséről 

Mókus és Maci csoport 

óvodapedagógusai, 

fejlesztőpedagógus 

07-08 Fogadóórák – Süni csoport 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

13 Magyar nyelv napja Óvodapedagógusok 

14 

Lépten, nyomon mobil környezeti 
nevelőprogram  

„Puszták népe – fedezd fel a füves puszták 
állatvilágát” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

14-15 Fogadóórák – Süni csoport 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

21-25 Adventi előkészületek megkezdése Mikló Ildikó Éva 

22 Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 
Intézményvezető 

Munkaközösségvezető 

25 Első Adventi gyertyagyújtás Mikló Ildikó Éva 

28 

Városi Mozgás/Testnevelés Szakmai 

Munkaközösség 

előadás és tapasztalatcsere 

Csicsergő Óvoda 

Intézményvezető, résztvevő 

óvodapedagógusok 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

december   

folyamatos Adventi készülődés Óvodapedagógusok 

folyamatos Ünnepi dekoráció, gyertyagyújtások 
Mókus csoport 

óvodapedagógusa 

folyamatosan 
Óvodai tanösvényünk madáretetőinek és 

itatóiak rendszeres feltöltése, ellenőrzése 

Mikló Ildikó Éva mk. vez. 

Óvodapedagógusok 

02 Második adventi gyertyagyújtás Mikló Ildikó Éva 

05 
Bábelőadás: „Az igazi Mikulás” címmel az 

Ametiszt Bábszínház előadása 
Láziné Chornitzer Beatrix 

06 Mikulás az óvodában 
Maci csoport 

óvodapedagógusai 

08/09 Fenyőfa állítás és karácsonyi díszítés Óvodapedagógusok 

09 Harmadik adventi gyertyagyújtás Mikló Ildikó Éva 



 

12 

Lépten, nyomon mobil környezeti 
nevelőprogram  

„Ragadozó madarak – bepillantás a 
ragadozó madarak világába” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

15 Karácsonyi barkácsdélután a szülőkkel Mikló Ildikó Éva 

16 Negyedik adventi gyertyagyújtás Mikló Ildikó Éva 

22- 

2023.01.02 
Téli szünet  

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

január   

folyamatosan 
Óvodai tanösvényünk madáretetőinek és 

itatóiak rendszeres feltöltése, ellenőrzése 

Mikló Ildikó Éva mk. vez. 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos 
Adománygyűjtés az MME részére a 

veszélyeztetett madárfajok védelmére 

Mikló Ildikó Éva  

mk. vezető 

03 
Újévi köszöntések, vigasságok a 

csoportokban 
Óvodapedagógusok 

06 Madáretetés a Kamaraerdei tónál 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusa 

09 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag 

„Állatóvoda” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

12 Városi Fejlesztőpedagógus Munkaközösség Fejlesztőpedagógus 

22 A magyar kultúra napja Óvodapedagógusok 

26 

Városi Mozgás/Testnevelés Szakmai 

Munkaközösség 

Budaörsi Óvodások Mozgásfesztiválja 

Herman Ottó Általános Iskola 

Intézményvezető,  

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Nevelőtestületi értekezlet. 

Az első féléves témák átbeszélése. 

Felkészülés a szülői értekezletek 

megtartására. 

Intézményvezető 
Óvodapedagógusok, 

Fejlesztőpedagógus 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

február   

folyamatos 

Fogadóóra a Mókus és Méhecske 

csoportban: 

Szülők tájékoztatása gyermekük 

fejlődéséről 

óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 

07 Mókus csoport szülői értekezlet Mikló Ildikó Éva 

08 Szülői értekezlet a Méhecske csoportban 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

13 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag  

„Baglyok: vajon tényleg bölcsek-e a 

baglyok” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

15 Szülői értekezlet a Maci csoportban 
Maci csoport 

óvodapedagógusai 



 

17 Farsang az óvodában 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

22 Szülői értekezlet a Süni csoportban 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

27 

Tájékoztatás a 2023. évi intézményi 

költségvetésről, a lehetséges intézményi 

felújításokról, fejlesztésekről. A második 

félév programjainak megbeszélése. 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

27 
Egészséghét: Semmelweis Múzeum 

látogatása 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

27-03.02 
Egészséghét az Óvodában 
Élj Te is Egészségesebben! 

Óvodapedagógusok, 
Mikló Ildikó Éva 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

március   

folyamatosan Tavaszi dekoráció NOKS munkatársak 

folyamatosan 

Óvodai kiskertek, csoportok előtti 

teraszkertek, magas ágyások beültetése, 

dugványozás, veteményezés 

Óvodapedagógusok 

folyamatos 

Fogadóóra a Süni csoportban: 

Szülők tájékoztatása gyermekük 

fejlődéséről 

Süni csoport 

óvodapedagógusai, 

fejlesztőpedagógus 

9 Városi Fejlesztőpedagógus Munkaközösség Fejlesztőpedagógus 

13 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag 

„Madárvonulás”  

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

13-14 Fogadóórák – Süni csoport 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

14 
Csoportos megemlékezés nemzeti 

ünnepünkről 
Óvodapedagógusok 

20 

Városi Mozgás/Testnevelés Szakmai 

Munkaközösség 

gyakorlatbörze különböző eszközökre 

Csillagfürt Óvoda 

Intézményvezető, résztvevő 

óvodapedagógusok 

20-21 Fogadóórák – Süni csoport 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

   

22 Víz világnapja Óvodapedagógusok 

22 
Érdi Földrajzi Múzeum meglátogatása a Víz 

világnapja alkalmából 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Óvodai fotózás Intézményvezető 



 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Fogadóórák a Maci csoport szülei részére 
Maci csoport 

óvodapedagógusai 

április   

folyamatosan 

Óvodakert Program, óvodai kiskertek, 

csoportok előtti teraszkertek, magas 

ágyások beültetése, dugványozás, 

veteményezés 

Óvodapedagógusok 

11 

XXVI. Országos Óvodapedagógiai 

Konferencia 

Téma: A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek 

9.00-15.00 online 

Intézményvezető 

17 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag  

„Látogatás a madarak udvarában” 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

20 Látogatás a Budaörsi Repülőtérre 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

22 
Föld Világnapja: közös munkálkodás a szép 

környezetünkért 
Óvodapedagógusok 

22 
A Föld Világnapja alkalmából látogatás a 

Természettudományi Múzeumba 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

28 Anyák napi köszöntések óvodapedagógusok 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Óvoda kukucskáló 

Intézményvezető, 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Kirándulás a Budaörsi hegyekben 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

Később 

kijelölendő 
Óvodai beiratás Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 
Óvodai felvétel városi szintű egyeztetése Intézményvezető 

május   

08 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag  

„Záró kirándulás – Természetben fellelhető 

állatok” 

(Süni csoport) 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

10 Megemlékezés a Madarak és Fák napjáról Óvodapedagógusok 

11 Kirándulás a Mókus csoporttal Mikló Ildikó Éva 

22 

Városi Mozgás/Testnevelés Szakmai 

Munkaközösség 

szabadtéri mozgásos kihívások 

Csicsergő Óvoda 

Intézményvezető, résztvevő 

óvodapedagógusok 



 

23 de. Gyereknap az óvodában 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

23 du. Családi sportnap 
Mikló Ildikó Éva  

mk. vezető 

25 Városi Fejlesztőpedagógus Munkaközösség Fejlesztőpedagógus 

26 Nagyok búcsúünnepsége az óvodától 
Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

31 A gyermekek fizikai állapotának felmérése Óvodapedagógusok 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

június   

folyamatosan 

Nyári kerti munkálatok: Óvodakert 

Program, óvodai kiskertek, csoportok előtti 

teraszkertek, magas ágyások 

Óvodapedagógusok 

02 Nagyok búcsú ünnepsége az óvodától 
Süni csoport 

óvodapedagógusai 

05 

Környezetvédelmi világnap 

„Mákszemnyi környezettudatosság a 

környezetvédelmi napon” 

Mikló Ildikó Éva 

mk. vezető, 

Búza Katalin Márta, 

Óvodapedagógusok 

09 
Csillag projekt 

(az iskolába lépő gyermekek részére) 

Méhecske csoport 

óvodapedagógusai 

12 

Lépten, nyomon mobil környezeti nevelő 

programcsomag  

(Süni csoport) 

Mikló Ildikó Éva 

Süni, Mókus csoport 

óvodapedagógusai 

26 
Évzáró munkatársi és nevelőtestületi 

értekezlet 
Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Városi pedagógus nap Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

időpontban 

Intézményvezetői értekezlet  Intézményvezető 

Később 

kijelölendő 

Szülői értekezlet az újonnan felvett 

gyermekek szülei részére 
Intézményvezető 



 

5. sz. függelék 

Nevelési év témái 

 

Témák 

Időszaka Neve Kiemelt feladatai 

Ősz 

Újra az 

óvodában – 

Óvodások 

lettünk 

Kiscsoportosok ismerkedése az óvodával, egymással 

Nyári élmények felidézése, változásaink észrevétele 

 

Közlekedés 
 

Szept. 22. – Autómentes nap 

Állatok Okt. 4. – Állatok világnapja 

Ősz kincsei 
„Tök jó nap” – családi délután 

Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) 

Tél 

Mikulás 
Mikulás az óvodában 

Bábszínház 

Karácsonyi 

ráhangolódás 

Adventi előkészületek 

Fenyőfaállítás 

Karácsonyi ajándékkészítés 

Család-emberi szeretet, kapcsolatok a családban 

Családi adventi készülődés az óvodában 

Alvó természet 

Újév, újévi köszöntések 

Évszakok, hónapok, napszakok váltakozása 

Természet jellemzői télen (időjárás, öltözködés, téli 

csapadék, kísérletek) 

Elsősegélynyújtó hét 

Farsang Óvodai farsang 

Tavasz 

Tavaszi 

zsongás 

Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) 

Márc. 22. – Víz világnapja 

Ápr. 22. – Föld napja, környezetvédelem, kísérletezés 

máj. 10. Madarak és fák napja 

május 22 – 27. Egészséghét az óvodában 

Természet szépségének megcsodálása 

Kirándulások 

Gyereknapi délelőtt az óvodában 

Záróesemény - Családi sportdélután a gyermeknapon 

Húsvét 
Húsvétoló, húsvéti szokások ismertetése 

Locsolkodás 

Anyák napja Anyák napja 

Iskolás leszek Búcsú az óvodától 

Nyár  
Irány a 

természet 

Nyári kerti munkálatok 

Kísérletek 

Gyógyfüvek, gyógynövények 

Megfigyelések az óvoda udvarán és tanösvényén 

 



 

6. sz. függelék 

Hetirend 

A tevékenységek formája a céloknak és feladatoknak megfelelően kötetlen, illetve kötött formában, 

rugalmas időkeretben történik. 

• Maci (3 éves) kis csoport 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

   Mozgás  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

(környezeti) 

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Külső világ tev. 

megism. (formai, 

mennyiségi) 
 

Ének-zene,  
énekes játék, 

gyermektánc 

• Mókus (4-5 éves) középső csoport 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 Mozgás    

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

(környezeti) 

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Külső világ tev. 

megism. (formai, 

mennyiségi) 

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Ének-zene,  
énekes játék, 

gyermektánc 

   Tartásjavító torna Tartásjavító torna 

• Süni (4-5-6 éves) nagy (2) csoport 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Mozgás     

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

(környezeti) 

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Külső világ tev. 

megism. (formai, 

mennyiségi) 

Ének-zene,  
énekes játék, 

gyermektánc 
 

Logopédia 

Mozgáskoordi-

nációt fejlesztő 

torna 

Fejlesztő 

foglalkozás 

Mozgáskoordi-

nációt fejlesztő 

torna 

Tartásjavító  
torna 

Tartásjavító  
torna 

Fejlesztő 

foglalkozás 

• Méhecske (6-7 éves) nagy csoport 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

  Mozgás   

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés 

(Mesezene) 

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Verselés,  
mesélés  

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Ének-zene,  
énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, 

mintázás,  

kézi munka 

Külső világ tev. 

megism. (formai, 

mennyiségi) 

Ének-zene,  
énekes játék, 

gyermektánc 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

(környezeti) 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

(környezeti) 

 
Tartásjavító  

torna 

Tartásjavító  
torna 

Erősségközpontú 

Oktatási Program 

(EKOP) 

 



Budaiirsi M6kszem Ovoda (2040 Budarirs, Patk6 u" 2.)

intezmeny neve, cime

JEGYZ6KONYV

Gyongydsi Mdria intezm6nyvezet6, mint az 6rtekezlet levezet6je a nevelcitestulet fe16 a jegyzcikonyv

vezetesere Gyarmati Csilldt, hiteles[t6sre Varga Szilviiit javasolta. A jelo16st a pedag6gusok elfogadtdk,
a nevel6testillet nyllt szavazdssal egyhangrilag elfogadta az Int6zm6nyvezet6 javaslatdt.

Az int6zmeny vezet6je megdllapitotta, hogy a Budaorsi Miikszem 6voda nevelStestrilete
hatdrozatk6pes: a jelenl6ti iv szerint a neveldtestuletitagok tobb mint fele jelen van.

lnt6zmenyvezetS Asszony az al6bbijavaslatot tette a napirendi pontokra:

1. A2O22/23-as nevel6si 6v eves munkaterv tervezetenek megvitatiisa, v6lem6nyez6se,

elfogaddsa

2. Egyebek

A napirendre vonatkoz6 int6zm6nyvezet6i javaslatot a nevel6testulet
szavazdssal egyhangilag elfogadott.

L. A2O22/23-as nevel6si 6v 6ves munkaterv tervezet6nek megvitatiisa, v6lem6nyez6se,
elfogaddsa.

Intezmdnyvezetd Asszony roviden ismertette a Budaorsi Mdkszem Ovoda 6ves munkatervet, melyet a

peda969usol< el6zetesen elektronil<us formdban megkaptak megismer6sre. A munkaterv egyes elemei
a peda969usol<, munl<akozosseg vezet5k adatszolgdltatiisai alapjdn l<6szi.iltel< el.

A szLikseges m6dositdsok, korrekci6l< a nevel6testi.ilet tagjainak visszajelz6sei alapjSn az 6rtel<ezleten,
ill. azt megelSzden megtort6ntel<.

m6dositds n6lkiil nyilt

K6szi.ilt

ld6pontja: 2A22. szeptember 26., 17 :00
l-lelyszin: Budaorsi Mdkszem 6voda, 2040 Budaors, Patk6 u. 2.

Esem6ny: Nevelcjtestuleti ertekezlet

Napirendi pontok:
1. 42O22123-s nevelesi 6v 6ves munkaterv tervezet6nek megvitatdsa, v6lem6nyez6se,

e lfoga d dsa.

2. Egyebel<

Jelen vannak: 10 f5: Buza Katalin Mdrta, FodorJudit, GyarmatiCsilla, Gyongyosi Mdria, l(6sa R6l<a,

Liizin6 Chornltzer Beatrix, Miehle Anna, Mikl6 lldiko Eva, Varga Szilvia

Jegyz6konyvvezet6: Gya rmati Csil la

Hitelesft6k: Va rga Szi lvia



H ozzdsz6ldso k:

A nevelStestulet tagjaivalamennyien kisebb pontositdsokat javasoltak, amelyek beepftesre keriiltek a

munkatervbe.
'.

A nevelcjtestillet nyilt szavaziissal a Budaorsi Mdkszem Ovoda 2022123,6vi munkaterv6t elfogadta.

A Budaorsi Mdkszem 6voda nevel6testtilete a 3/2022 (1X"26).

2022/20223. 6vi munkaterv6t 10 igen szavazattal, tart6zkodds
ariinyban elfogadta.

sz" hatdrozatdval az intdzmdny
tis ellenszavazat n6lktil 100%-os

2" Egyebek

o A csoportol< sziil6idrtekezletein tirintend6 t6mdk dtbesz6l6se (pl. rijCOVlD eljdrds, igazolhat6
'i: -i" "na'pok szitma,6tkezds lemondds, stb.)

o Liszt6rzdkenys6g szUressel kapcsolat teend6k, hatdridcik megbesz6l6se

. Budaorsi Pedag6giai Nap lesz okt6ber 1-0-6n

. Bels6 tovdbbkepzds lesz okt6ber 15-6n (T6mdk: EKOP, Epipen hasznillata)

. Int6zm6nyi tanfeltigyelet id6pontja: november 22.

3 ' Szakmai anyagok beszerzds6nek megbesz6l6se.

Gyongyosi Mdria megkoszdnte minden pedag6gus munkdjdt 6s bezdrta az 6rtekezletet"

Budaors, 2022.09,26.

hitelesit6



J ELEN LETI IV

Helyszin: Budaorsi Mdkszem Ovoda, 2040 Budaors Patk6 u. 2.

ld6pont: 2022.09,26. 17 ,00

Esem6nv: N evel6testr.i leti ertekezlet

L. lBuza l(atalin Milrta

ongyosi Mdria

)J ry b;4; -
{hil%

uAzuZs*p



Budacirsi Miikszem 6voda, 2040 Budacirs, Patk6 u.2.

Sziil6i Kiizoss6g

Nyilatkozat

a z dves m u nkate rv v 6 le md nyezd sd rdl

A Szti16i K6zoss6g (SZK) tagjai az 6vodavezet6s iiltal elk6szftett 6ves munkatervet elektronikus
formii ba n megl<a ptd l<, megismert6k ( ldsd jegyz6konyv).

Hat:irozat:

A 212022 (IX.2S) sz. hatdro zatitval a Budatirs Mikszem 6voda Sziil6i Kiizdss6ge a
2022/2023. neveldsi 6v munkaterv6vel kapcsolatban v6lem6nyez6si joght korlftozrls ndlkiil
gyakorolta.

A SZK tagjai neveben nyilatkozom, hogy a munkatervben megfogalmazottakl<al, annal< tartalmdval

egyet6rttink

Budaors, 2022.09.28.



Budaorsi Miikszem 6voda, 2040 Budaiirs, Patk6 u. 2.

SziilSi Kcizoss6g

Jegyz6kiinyv

ld6pontja: 2022.09.28.

Esem6ny: Szulcji Szervezet velemenyezese a 202212023. nevel6si ev munkaterve16l

T6ma: A2022/2023,nevel6si6vmunkatervenekv6lemenyezese

Az int6zmenyvezetes a 202212023. nevel6si 6v munkaterv tervezetAt2022. szeptember 23-6n

elektronikus riton a Szrilcji Kozosseg valamennyi tagjdnak megkuldte (kor e-mail l p6ldiinya

mell6kelve). A beerkezett visszaigazoldsok es v6lemenyezesek osszegz6se utdn l<eszLilt szrilcii

kcizosseg nyilatkozatdt a SzLilcii Kdzosseg k6pviselcSje aldir6siival hitelesitette,

Hitelesit6: {U 
K\

.,.
Hata rozat:

A 2/2022 (1X"28) sz. hatdrozat6ban a Budaiirsi Mdkszem 6voda Sziil6i Kiizciss6ge a 2022/2023.

nevel6si 6v munkaterv6vel kapcsolatos v6lem6nyez6si jogdval korlStozds n6lkiil 6lt.



titkar@makszemovi.hu

Felad6: titkar@makszemovi.hu
l(tildve: p6ntek 2022.szepIember.23 11:29
Cimzett: Bako Monika (bakomonikaTT@gmail.com); Jarabekn6 L6rincz Laura

(lorincz.laura@gmail.com); Kov6cs Gabriella (gabriellakova@gmail.com); Lipovszky
Zsofia (lipovszkyzs@gmail.com); M5t6 Zsuzsa (mate.zsuzsa1978@gmail.com); Solti
R6ka (srekulB@gmail.com); Udud R6ka (rekaud@gmail.com)

T5rgy: Munkaterv tervezet
Mell6kletek: Munkaterv.docx

Tisztelt szitl6i V;ilasztmdny! 
. , i1!16' ::v,,+€,in*i

Mgll,ekelten killdjLlk a Budadrsi Miikszem 6voda 2022/2023. nevel6si 6vre vonatkoz6 munkatervdnek tervezet6t.
lij".{ ..

Fontos: K6rj rik vissza igazo lSsu lcat a do ku me ntum dtvete l616l I

K6rjiik toviibb6, hogy a beviilt gyakorlatnak megfelelcien e-mailen keresztul 6ljenek v6lemdnyezdsijogukkal
legk6sci bb 2022. szeptember 27-ig I

A megkUldott velem6nyez6sel< alapjiin a vdlasztmiiny egy tagja aldirdsdval hitelesiti a szr.ilcjk v6lemdnyez6sijogdnak
gya ko rl;is;it.

M unkdjukat koszonjtik I

Udvozlettel:

Svtlnigvosi Miiria
intezrnd nyvezetci

Rethi Norbert
6vodatitkd r



Budaiirsi Mfkszem 6voda
Buda0rs Patk6 u.2

Gvermekv6delmi munkaterv

Gyermekv6delmi felel6s :
Fodor Judit



Gyermekv6delmi munkaterv 2022 123

Tervez6st segit6 dokumentumok:

. 2017. evi XCV. tdrvdny a gyermekek v6delmdr6l 6s a gy6miigyi igazgatdsr6l
sz6l61997. 6vi XXXI. tdrv6nynek a gyermekv6delem meger6sit6se drdekdben
tdrt6n6, valamint egy6b tdrv6nyek m6dosit6s6r61, a csal6dok tdmogatdsdr6l sz6l6
1998. 6vi LXXXIV. tdrv6ny m6dosit6sa, nemzeti kdznevel6srbl sz6l6 20ll.6vi CXC
tdrv6ny m6dositrisa.
c 201ldvi CXC. tdrv6ny a nemzeti k0znevel6sr6l
. 1997.6vi XXXI. tdrv6ny a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrlmiigyi igazgatdsr6l
. 1993. 6vi L)O(X. t6rv6ny akozoktat6sr6l

. AzOvodaNevel6siOrsz6gosAlapprogramja
o 22912012. (Vil. 28.) kormanyrendelet anemzeti kdznevel6sr6l s2616 tdrv6ny
vegrehajtflshhoz
c 2012012. VI[. 31. EMMI rendelet a nevel6si oktatfsi intdzmdnyek miik<id6s6r61

. llll994. (VI.8.) MKM rendelet a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mrikdddsdrol
o 32812011. CXII. 29.) Korm. rendelet a szemdlyes gondoskod6st nyijt6 gyermekj6ldti
alapell6t6sok 6s gyermekvddelmi szakelldt6sok t6rit6si d{j6r61 6s azigdnyl6siikhdz
felhaszndlhat6 bizonyit6kokr6l
A ryermeki jogok v6delme minden olyan term6szetes 6s jogi szem6ly kdteless6ge, aki a

gyermek nevel6s6vel, oktatrisrival, ell6t6sdval, iigyeinek int6z6s6vel foglalkozik
/lee7.xxxr. 11. $ (1y
A nevel6si-oktat6si int6zm6nyek kdzremtikddnek a gyermekek, vesz6lyeztetetts6g6nek
megel6z6s6ben 6s megsziintet6s6ben, ennek sor6n egyiittmrikddnek a Es6ly Szoci6lis Tarsul6s
Szocidlis 6s Gyermekj6ldti Kdzponttal, illetve a gyermekv6delmi rendszerhez kapcsol6d6
feladatot ell6t6 m6s szemdlyekkel, int6zmdnyekkel, 6s hat6srigokkal. 1fi11994. (VI.8.) MKM .
rendelet6.$ (1) /.
Ha a nevel6si-oktat6si intezmlny a gyermeket vesz|lyezteto okokat
pedag6giai eszkdzdkkel nem tudja megsziintetni, segits6get ker az Es6ly Szoci6lis Tarsulds
SzociSlis 6s Gyermekj 616ti Kdzpont.
tllll994. (VI.8.) MKM rendelet6.$ (2)/

Cr6lunk: hogy feltrirjuk a probl6mdkat lshozzhjuuljunk a megold6s felt6teleihez.
Fd feladatunk: a prevenci6, a h6tranyos helyzet csdkkent6se, a vesz6lyeztetetts6g megelozdse
6s a segits6gnyrijtas, mindez egy0ttmrikddve a csal6dokkal 6s a kiil6nbdz6 szakemberekkel.
Figyelembe vessztik az etnikai kisebbs6ghez tartoz6 gyermekek kultur6j6t, saj6tos nevel6st
ig6ny16 gyermekekkel kapcsolatos alapelveinket, a differencirilt fejleszt6s lehet6s6geit a

hdtriinyos hely zeti 6s az etnikai kisebbs6 ghez tartoz6 gyermek ek sz6mhra.

Feladatok havi bontdsban:

H6nap Feladatok Erintettek

IX.

o t<irvenyiviltoz6sok6ttekint6se

. sziil6i nyilatkozatokkioszt6sa a
gyermekdtke ztetes normativ
kedvezmdnydnek i g6nyb ev6tel6hez

o cso16dl6togat6s az dsszes rijonnan
felvett gyermekn6l
. gyermeki anamn6zis felv6tele

. gyermekv6delmi feladatokat ell6t6
int6zm6nyek cim6nek, telefonszfmdnak

- intezmdny vezet6,
gyermekv6delmi felel6s
- gyermekv6delmi felel6s
- 6vodapedag6gusok

- sztil6k, 6vodapedag6gusok

- 6vodapedag6gusok

- gyermekvddelmi felel6s



kozzetetelej6l 16that6 helyen az 6vodhbarr

. 6vnyit6 konzulthci6 a Es6ly
Szoci6lis TrirsulSs Szociflis 6s

Gyermekj6l6ti K<izpont 6s a
gyermekv6delmi j elz6rendszer tagj aival.

. gyermekv6delmi munkaterv
megismertet6se 6s elfogadtatrisa a
nevel6testiilettel 6s a sziiloi
vtiasztmdnrryal

. 6vnyit6 sziil6i drtekezletek megtartdsa

. veszelyeztetelt,hdtrrlnyoshelyzetti
gyermekek szrirdse, gyermekvddelmi
felmdr6lapok csoportonk6nti kitciltdse
. kapcsolatfelv6tel a btilcs6d6k
gyermekvddelmi felel6seivel, esetek frtadtrsa

. tanul6si nehdzs6ggel, magatartds

zav an al 6s beilleszked6si neh6zs6 gekkel
ktizd6 gyermekek felt6rkdpez6se

- gyermekvddelmi felel6s

- sziil6k. int6zmdnwezetS

- 6vodapedag6gusok, sztl6k

- gyermekv6delmi felel6s,
6vodapedag6gusok

- int5zmenyvezelf,
gyermekv6delmi felel6 s

- fejleszt6 pedag6gus,
logop6dus, pszichol6gus

x.

o gyermekv6delmi felmdrdlapok <isszegz6se

. veszdlyeztetelt,h6triinyoshelyzebi,SNl-s
gyermekek nyilv6ntartiisba v6tele, sziiks6g eset6n
esetjelz6s azBsely Szociiilis TrlrsulSs Szoci6lis 6s

Gyermekj6l6ti K<izpontnak, konzult6ci6
o a rendszeres gyermekvddelmi
hatftrozatoh,r6lval6dokumentdci6krendszerezdse
o volt 6vod6sok lifiogathsa az iskolSban
o r6,szv6tel a region6lis szakmai napon

- gyennekv6delmi felelos
- intlzmdnyvezeto,
6vodapedag6gusok

int6zm6nyv ezeto,gy ermekv6 d
elmi felel6s
- int6zmdnyvezeto,
6vodapedas6zusok

XL

. 6vodai mulaszt6sok nyomon kdvet6se
o trirvenyivhltoz6soknyomonk<ivet6se

. konzalthcif azBsely Szoci6lis T6rsul6s
Szoci6lis 6s Gyermekj6l6ti Kdzponttal: egyes
gyerekek helyzete, segits6gnyrijt6s lehet6s6gei,
feladatok

- 6vodapedag6gusok,
int6zm6nyvezet6, gyermekv6d
elmi fele16s.

- Esdly Szoci6lis TSrsukis
Szoci6lis 6s gyermekj 6l6ti
Kd zp ont, int lzmdnyv ezet6,
gyermekvddelmi felel6s.

XII.

. esetkonzult6ci6k a sajrltos nevel6si ig6nyri
6s a halmo zottan h6tr6nyo s helyzetu gyermekek 

-

fejl6d6s6r61.

. kapcsolattartas azEselySzoci6lis
T6rsul6s Szociillis 6s Gyermekj 616ti Kozponttal,
rdszv6tel a jelz6rendszeri 6rtekezleteken
o 6ves gyermekv6delmi statisztika k6szit6se

- 6vodapedag6gusok, sziilok
fejleszt6

pedag6gus.,logopddus
pszichol6gus

- Es6ly Szocirllis Trlrsul6s
Szocidlis 6s Gyermekj 6l6ti
Kdzpont
- gyermekvddelmi felel6s



I.

. v6ltoz6sok felm6rdse az 5tkezdsi k6relmek
teriilet6n, adatgyiijt6s, a szoci6lis 6tkez6si
t6mo gatdsok feltilvizsgalata
. iskola6retts6gi vizsgrllatok megszervez6se

o statisztika eljuffat6sa a Esdly Szoci6lis
Tarsul6s Szoci6lis 6s Gyermekj 6l6ti Kozponthoz
. egyeb v6Itoz6sok nyomon kdvet6se (p1.

j o gszab fly ok, hathr o zatok lej 6rati idej e)

- sziil6k
- 6vodapedag6gusok,
intezm5nyvezeto

int6zm6nyv ezeto,6v o dapedag

6gusok, Pedag6giai
Szakszolg6lat
sziil6k, gyerekek,

- gyermekvddelmi felel6s

- sziil6k, 6vodapedag6gusok

il.

. f6l6vi sziil6i 6rtekezletek, tdj6koztatds a

beiskolazSssal kapcsolatban

e rlszvetel az Es6ly SzociSlis Trlrsulls
Szoci6lis 6s Gyermekj 616ti Kdzpont 6vdrt6kel6
6rtekezlet6n

o sZiil6k folyamatos taj6koztatSsa a viirosi
szabadid6 s pro gramokr6l

- iskokik kdpvisel6,
6vodapedag6gusok, sziil6k

- Es61y SzociSlis Tfrsul6s
Szoci6lis 6s Gyermekj 6l6ti
Krizpont, gyermekv6delmi
felel6s

gyermekv6delmi
felel6s, 6vodapedag6 gusok

ilL
. Esetkonzult6ci6k a Es6ly Szocialis
T6rsul6s Szoci6lis 6s Gyermekj6l6ti
Kdzpont szakembereivel
. Fogad66rdk megtartasa

- Es6ly SzociSlis Trirsul6s
Szoci6lis 6s Gyermekj 616ti

Kdzpont
Ovodapedag6 gusok, fej 1eszt6-

oedas6eus

rv.

iskolal6tog atils a leend6 els6sdkkel

. a gyermekv6delmi esetek 6ttekint6se

. kapcsolattart6s a csal6dokkal foglalkoz6
szakemberekkel, int6zm6nyekkel

- gyerekek, 6vodapedag6 gusok
- iskolik

- gyermekv€delmi felel6s
- fejleszt6pedag6gus,
logop6dus, pszichol6gus

V.

. 6vodaibeiratkoz6skorstatisztikak6szit6se
a sztil6k iskolai v1gzeIts9gdr6l, a HHH
megSllapithsdhoz
. frdsos besz6mol6 elk6szit6se az 6ves
gyermekv6delmi munkrlr6l
. sz[i16k t6jdkoztathsa a gyermekek nyilri
6vodai elhelyez6sdnek lehet6s6geir6l 6s a nySri -
szabadid6s pro gramokr6l

- int5zmenyvezeto

- gyermekvddelmi felel6s

- 6vodapedag6gusok

Tocxn/
Fodor Jud

,IA
II

u
it

(&kBudadrs, 2022.09.01.

Gvermekv6delmi felel6s



K0rnyezettudatos Ovodai Munkak0zdss6g 2022n023. nevel6si 6v 6ves terve

Budaiirsi Mikszem 6voda

Mfikiidesi rcriilet: Buda<irsi Mdkszem 6voda- 2040 Budadrs. Palko u. 2
Munkakiiissdg :agiai: Miaden 6vodapedagogus (7fO)

Fej leszt6pedag6gus (l fb)

Munkaktiziiss6g v€zet6je: MikJ6 Ildiko Eva

Foglakozisok iddpontja: el6zetes megbeszdl6s egyeztetes a.lapj6n

Kiirnyezdi nevelcsiink c6:ja:

C6lunk: A sztkebb ds t6gabb komyezet tev6keny felfedeztetdse sor6n a komy€zet- 6s termdszetvddelem ir6nt fogdkony, erdekl6do, drzdkeny,
tenni akad gye.mekek nevel6se. A megismer6si funkci6k fejlesztdsdvel mennyisdgi-, fomai-, kiterjeddsbeli dsszeff.iggdsek felfedezteldse.
Az eg6szs6gmeg6rzds drdekdben a megel6z6s jelent<isegdnek felismertet6se, illetve a csal6dok egdws6ges 6letm6dbeli szokisainak
befoly6sol6s4 amely a gyermek 6letm6djanak megjatiroz la lesz. Alakuljon ki a glermek eg6szs6ges 6ietviteligdnye, az eg6vsdg
meg6rzds6hez.
Feladatunk:

o A sokoldahi tapasztalatszerzds biztositesa.
. A sziikebb (csal6d, 6voda) ds t6gabb (wiil6fitld. hazai tei) kitmyezethez val6 pozitiv drzelmi viszony kialakitiisa.
. A t€rm6szeti-, emb€ri-, targyi vileg 6rt6keinek megov6sa, a beone valo eligazod6s, wemldletformalas.
. A komyezettudatos nevelds.
. A kdmyezetvddelem rnegalapoz{isa.
. Az egdszsdges 6letm6d szolqisainak kialakit6sa
. A ,,mad6rbaiit-6voda' program folltatlsa
. A mad6rbanit 6vodai tanosv6ny b6vilese tematikus leblekkal
. Komyezetvddelem 6s fenntarthat6$4g a ztild 6vodfuk gyakorlataban
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IX22. Aut6mentes nap

X. A4. Az Allatok Vilagnapja
Ill.22 AYizVilSgnapja
LV.22. A Foid Vilignapja
V.10. A madarak F6k Vilagnapja
Vl.05. K6rnyezetvddelrni Vil6gnap

T erv ezett prograrnj ain k havo n k6nti bo ntf sban :

td5 tev6kenys6g Erintettek Fele16s

1

){lJ) szan*omhor )} Arrf6mpnfos nan

keretdn beliil

2022. szeptember 19-6n

Jrit6kos Tiizolt6 nap

o 2A22.szeptember
L6pten, nyomon mobil kiirnyezeti

neveld prograrn

ismerkedis atuzoltok
nrrtnlr4i 4rnl

buborek csata,
tdmlSlabirintus,
tiizoltoauto es tiizolto
felszerel6s
megtekintese

Szeptemberi - t6ma:
Atv6ltozis mesterei.

Vajon kire iitott ez a g-verek?

Bdbeloadds-e a
bebabozodas? Fedezztik fel

a rovarok csodalatos

Ovodai szintti
minden csoport

Mokus
csoport

Sturi csoport

Miklo Ildik6 Eva
mk. vez.

6vodapedagogusok

Mikl6Ildiko Eva
mk. vez.

6vodapedagogusok



lnvtiltazAsaitl

2 2A22 . szeprember- oktoben iolyam atos

Pazsitgerebly,6,zds,

osszegl'tij tott fal evel ek
komposzt6:l oba hel-vezese

Ovodakert Program
mAsodvetdsek

Ovodai szintti
minden csoport

L-,^l^-^l^^A^-.^^l-
r_, v \JLI.[PVu<r5u5 u JUA

3

2A22. oktobert folyarnatos Ovodar kiskert magas

ag"vasok el6keszitese a
tavaszi munk6latokhoz

{kigazolts, felis6s,
betrisr,6z6s)

Ovodai szintii
minden csoport

ovodapedag6gusok

4

2022. oktfibeft 04. Allatok vik{gnapja
o 2022.akt6ber

L6pten, nyomon mobil ktirnyezeti
neveld program

Megemldk ez6,s az 6Ll I atok
vil6gnapjSrol

Okt6beri - trSma:
Van-e az illatoknak

kincse,6s vajon mi lehet
az?

Vedd a hitizsdkod es gyere

veliink megkeresni!
Unnepeljiik eg,v0tt az
Allatok vildignapjlti

Ovodar szintii
rninden csoport

Mokus
csoport

Siini csoport

6vodapedag69usok

Mikl6Ildiko Eva
mk vez.

6vodapedag6gusok



,,Tdk J6 Naplo'

5 2022. november 08.
Tiik J6 napl

A ddielott foly"aman a
gyerekekkel tokos

finoms6gokat siitiink.
d6lutd:n a tok la;*p6sok

farag6sa veszi kezdetet a
sziilokkel kdzosen- a kesziilt

finoms6gok
elfoevasztds6val.

Ovodai szintii
Mikl6lldik6 Eva

mk vez.
ovodapedagogusok

2022.novernber.
L6pten, nyomon mobil kiirnyezeti

nevel6 program

Novernberi - t6ma: -
Puszt6k n6pe!

Fedezd fel a fiives prisztdk
6ilatvilagit.

M6kus
csoport

Siini csoport

Miklo Ildiko Eva
mk vez.

6vodapedag6gusok

2022. december
L6pten, nyomon mobil ktirnyezeti

nevel6 program

Decemberi * t6ma:
Ragadoz6 rnadarak

A t6li orsz6gos
Bepil I antLurk a ragado zo

madarak vilagdba. Mikor az

erdS eicsendesedik" a vonulo
madaraink pedig d6len

siittetik a hasukat, a
ragadozok dacolva a zord

iddi5r6ssal kitart6an
vaddsznak. feszket

renovirlnak es kesztilnek a
koltdsre.

Mokus
csoport

Siini csoport

Mikl6lldik6 Eva
mk vez.

6vodapedagogusok

7.
2022. norrernber, december - 2023.;anuir

folyamatos

Ovodai Tanos v en -n-iink
mad6retetoinek es az
itat6inak rendszeres

ft ltoltese" ellerrorzdse

Ovodai szintii
minden csoport

ovodapedagogusok



8.

2023. januhr.
L6pten, nyomon mobil kilrnyezeti

neveld program

Janudri - t6ma:
Atlat6voda

A tel vdge fele
megsziiletnek az elso kis

j ovev6n,vek az irllatv lliryb an.
Vajon 6k isiamak 6vod6ba?
Milyen a kis d{latgyerekek

dlete?
i

L{5kus
csoport

Stini csopori

Miklo Ildik6 Eva
mk vez.

6vodaoedagogusok

9. 2423. jalrtuir egdsz li6nap
Adorn6nygyiijtes a MME
r eszdre a v esz{ly eztetett

madirfajok v6delme

Ovodai szintii
minden csoport

Mikt6 ndik6
mk vez.

Eva

ovodapedagogusok

10.

2023.februitr

L6pten, nyomon mobil kiirnyezeti
nevel6 program

Febru{ri - t6ma: -
Baglyok

Vajon t6n.t leg bdlcsek-e a
baglyok?

Hog--van tudnak liangtalanul
repi'rlni ? Megismerkediink az

eg.vik legtObb hiedelem
ovezte maddrcsal6ddal.

M6kus
csoport

Siini csopor-t

Miklo Ildiko Eva
mk vez.

^.,^;.,"^,1.^A^., "^t-v v vuoPwucrSvSLrJv^

11.
2AT. februd.r 23-27 . het

Eg6szs6gh6t az

6vodli.ban

,.Elj te is

egdszsegesebben"

program

Ovodai szintti
minden csoport

ovodapedagogusok

t2
2023. mfrcius 22. Viz vilfgnapja

Megenrlekezes aYiz
vil6gnapjarol

Ovodai szintii
minden csoport

ovodapedagogusok



o 20Z3.rnircius 21.
r- nvnmnn mnhil kiirnvezefi', --J --...-- - --J - - -

Mirriusi - t6ma:
Madrlrvonukls.

A tavasz kezdete a
Mokus
csoport

Miklo lldik6
mk vez.

ovodapedagogusok

neveld program rnad6rvonul6s kezdete is.
Vajon hogl'an tudnak

kontinen sek et ifrszelnt az
apro mada,rak?

Hog.van kesziihiek a n€!
ritra?

Siini csoporl

1.3.

20 2 3 . aprili s fol,vamatos
Ovodakert Frogram keret6n

beltil az ovodai kiskert-
illetve a magas Sg.vasok

beirltetdse dugv6nyoz6s,
palfurt6zas,

fiiszemovdnv kert

Ovodai szintti
minden csoport

ovodapedagogusok

T4.

2023. 6prilis 22. A Fdld Vilignapja

L6pten, nyomon
nevel6

mobil kiirnyezeti
program

Kozos munk6lkod6s
a szep komysTsliirk6rt

Csoportok viragos kertj einek
beiiltetdse

Aprilis - t6ma:
Lftogatfs a madarak

udvar:[ban.
Van a madaraknak is

udvarukl) Mib6l dpitik a
keritesiiket? Meghallgatj uk a
madarak 6nekdt, meglessiik,

hol van az otthonuk.

Ovodai sziniri
minden csoport

6vodapedagogusok

Mikl6ltdik6
mk. vez.

ovodapedagogusok



Megemldkez6s a Madarak ds

Fdk napj616l
Ovodai szintii

minden csoport15 2023. mijus 10. Madarak 6s F6k napja ovodapedagogusok

A j<iv6beni terveim szerint a bels6 parkolo miatt megsziintetett meziddbas p6ly6t irjra telepitenenk a Suni ds Maci csoport tdrfeierc.

A Madiirbarat Tandsv6nyen lw6 tematikus t6Lbl6k n6pszeriisdge miatt, a nevel6testiiletjavaslatara terveink szerint, rijabb t6bl6kat hely€zhetndnk
el az ovodank belso udvaril.n is.

I .nrt' &, n.o 
I

itt^,t \Cn ,lWLllS
Kdszitette Mikl6 Ildiko Eva

rnk. vezeto

M6kus
csoport

Siini csoport

Mikl6Ildiko Eva
mk. vez

ovodapedagogusok

2023. mrtjus

L6pten, nyomon mobil kiirnyezeti
nevel6 program

Mijus - t6ma:
Ziro kirinduids.

Egv
rn6i r-rsi k-irfur dul6s kereteben___-, ---_

megkeressiik a termdszetben
az 6v sordn megismert

allatokat.

2023. mrijus
Sportnap

Csal{di Sportnap.
Kiiziis vet6lhed6 a

sziil6kkel

Ovodai szintfi
minden csoport

Miklo lldik6 Eva
mk. vez

6vodapedag6gusok

Kornyezefvedehni
Ki6llitfs szervezdse a

Vilfgnap16,l.
F./r;1,.-^- -.,itvla!ntzLlrttr v I

Ktirnyezettudatossrig a

Kiirnyezetv6delmi

Ovodai szintti
minden csoport Biiza Katalin

A..'nrlrtror{ acAor r cnlr

2023. jfnius 05.
Kiirnyezetv6delm i ViLign ap

Budaors, 2022.49.14.



BUDAORSI MAKSZEM OVODA
Budadrs, Patk6 u.2.

MIN6 S E GIRANYITASI.ONERTEKELE SI SZAKMAI
MUNKArc6Z6SSEG

MTJNKATERVE

202212023

,r- L",
/J Alq'- 0 \^ {.vr a

Varga Szilvia
(Munkakozossdg v ezetb)



A munkaktiziiss6g vezetiiiet Varga Szilvia

A munkakiiztiss69 tagiai: Nevel6testiilet

Miiktid6si rend: A munkakozossegi fbglalkoz6sok az aktualit6sol< friggvenyeben, el6zetes megbeszeles

alapj6n tdrtennek.

A min6s6gfejleszt6si-tin6rt6kel6si szakmai munknkiiziiss6g vezet6 6s az alkalmazotti kiir f'eladntai

Mu rrkakiiziiss6g v ezetS feladatai :

o Az rntezmeny minosegir6nyit6si-on6rtekelesi rendszer kiepitese, a program mtrkodtetese, az

6nertekeles lebonyolit6sanak tervezdse, irdnyitdsa, koordinflAsa, tamogat6sa es ellenorz6se'

. Lzintezm6ny minos6gir'nyit6s-ondrtekelesi programjfbol aclodo c6lkituzesek es fd minosegiigyi

t-el ad atok m eghatdr ozf s a, m e gv al o si tf su kat koord i n ltl lrs a.

. Nevelesi 6v elejen , az alkalmazotti k6r egyetert6sevel, a minosegirdnyit6si-onertekelesi munkaterv

6sszedllit6sa.
. Onertekelesi munkacsoportol< munk6j6nak osszehangolasa, folyarnatos ellenorzdse.

o Infbrmbci6s f'6rumok, tov6bbkepzesi lehetosegek es forrnAk felkutatAsa a nevel6testulet szdrnara'

o A min6segfejlesztesi-6n6rtekelesi csoport rnrikodesi felteteleinek biztositfisa, munk6juk

t6mogat6sa, 6rt6kelese, ellenorz6se.

o Kapcsolattarl's 6s inform6cionyujt's a partnerek fel6.

o A nrinosegir6nyit6si-on6rtekelesi feladatok koordin6l6sa a munkaterv alapj6n'

.. Az intezm6nyvezeto tAmogatdsival, az intezmenyfejlesztdsi tandcsadoval konzult6lva a

minosegfejlesztesi-on6rtekel6si rendszer gyakorlati feladatainak kozvetlen irlrnyithsa

o A rninosegfejlesztesi-ondrtekelesi rnunkdrb a azintdzmenyi neveltitestulet es egyeb dolgtlzok aktiv

bevonSsa.
o A min6s6gflejleszt6si munka sor6n keletkezett dokument6Lciok rendez6se.

o A munkatervnek megf'eleloen r6szv 6tel az egyezteto rnunkamegbeszdleseken

. Nzintezmenyvezeto rnegbizdst$ol azlntezmenyi feladatok gyal<orlati vegrehajtdsarol beszarnol'

o Reszvetel a minosegirfnyitdsi renclszerben kozremtik6dok munkfjfnak ertekeldseben - az

i ntezm6nyvezet6 f'el ker6s6re

. Azintezmenyvezetovel tortent egyeztetes alapjan a partnerel< Lijekoztarirsa, inform616sa'

. Folyamatos kepzes (tovAbbk"pi6r, onkepzes) annak erdek6ben, hogy naprakesz ismeretekkel

r endelkezzen a m in osegfej I esztesi munka sor6n'

Al knlm azotti kiir feladatni:
. MunkdLj ukul az intdzm{nyvezet6 megbizhsa alapjttn v6gzik.

o Aktivan r6szt vesznek a minosdgfejlesztesi-on6rtekelesi rendszer rntikodteteseben, a program

korrekcioj6ban, aktivan segitik a minosegfejleszt6si-6nert6kel6si szaktnai munkakdzosseg

vezetoj 6nek nrunk6j 6t'

o Rdszt vesznek az etolottasleltdr kesziteseben.

o R6szt vesznek a min6segfejlesztesi munka sor6n keletkezdtt dokumentumok rendezesdben'

. Folyamatosan kepzik magukat annak erdekeben, hogy naprakesz ismeretekkel renclelkezzenek

minosdgfej I esztdsi munka soran

o A munkaterunek megfeleloen reszt vesznek az egye4etci munkamegbesz6ldseken.



2A22-2q23

FELADATOK RESZTVEVOK FELELOS MODSZER HA IARIDO
ELVART

--i---. -
tsK.tst lvlllN Y

Min6s6girrlnyitrlsi- r6s iin6rt6kel6si
fe!adatok 6ttekint6sc a Kiiznevel6si
Tiirv6ny 6s vdgrehajtfsi
rendeleteinek tiikr6ben
Pedas6siai Prosram m6dositisa

Nevelotestiilet
Varga
Szilvia

Megbeszdl6s 2022.09 30.
Mindenki szamttra

6rthet6 torvenyi
elv6risok

Partnerlista frissit6se,
m inds69irinyit6si-iin6rt6kel6si
munkaterv elk6szit6se Nevel6testillet

Varga
Szilvia

Megbesz6lds 2022.A930
Friss partnerlista,

elkdszrilt munkaterv

Int6zm6nyi 6s int6zm6nyvezet6i
tanfeliigyeleti ellen6rz6s el6k6szit6se

Nevel6testtilet

Gydng,vosi

' :arra

Yarga
Szilvia

Konzult6ci6,
adatgyqt6s,

dokumentum elemz6s

2022,09.34

On6rt6kel6si rendszer miikiidtet6se

Yezetoi 6nertekel6s felt6ltese az

i nformatikai felul etre

Intezm6nyi onert6keles
feltolt6se az informatikai
feluletre

On6rtekel6si
r:cnnnrt

Varga
Szilvia

Az Onertekeles
adatainak feltolt6se az

inforrnatikai feltiletre

2A22.0934.

2022 09 34.
Miikodo dn6itdkeldsr

rendszer



Pedag6gusok, pedag6giai munkft
segit6k 6s egy6b alkalmazottak
telj esitm 6ny6rt6kel6se

o MerSeszk6zok
a-iiLcrla c-arintio!s\ov5 D-vl rrrLr

fttekintdse,
L.^."ol"ni Ai a

Alkalmazotti kor Megfigyeles,
elienorz6s

Gyongyosi
M6ria

2023.01 30

Munkaterv

Aktu ali zhlt t e l j e si tm eny -
6rtekel6si szempontok 6s

indik6torok.

Pedagogiai asszisztens es dajka
esetdben
tevekenysdg/f oglal koz6s
lStogatirs

Meresi rend szerint a

telj esitrneny6rt6kelest szol 96l o

eszkozok kitoltdse es

6sszegyujtese
Az adatok f,eldolgoz6sa,
ert€kelese
Intdzrn eny v ezeto,6rtekel ds6nek

vi sszacsatolSsa. Ertekeio
beszdlsetdsek I ittsa

Varga
Szilvia

tevekenyseg-
fogl alkoz6s I 6togat6s,
dokumentum elemzds"
konzult6cio

szennt

2023.03.Is

2023.04

2023 05

t i.

3i

A telj esitmenyert6keles
alapjdn f,ejiesztesre
kijeXolt celok, feladatok
meghat6roz6sa.

Partneri ig6ny 6s eldgedetts6g m6r6s:
o Mdr6eszkozakSttekintdse

Mdres az iskol6k kordben:

- Bleyer Jakab Alt. Isk.

- Herman Otto Alt Isk.

- I.sz.Alt.Iskola

Dolgozoi el6gedetts6g merds

SzulSi elegedettseg mer6s

Kapcsolattartok
1. osztSlyos

tanitok

Alkalmazotti kor

Szril6k

V.M.E.
F.J.

ts.K

Yarga
Szilvia

Megbeszel6s

Kerd6ivek
Dokumentum-

elemzds

Kdrdoiv

Kerd6iv

2022.09 30

2022.11 30

zv,/.J

LVL)

UI 30

02 JU.

Megfelel6
mer6eszkdzok

Feldolgozott k6rdoivek

Tdrjekoztatott
int6zmdnyek ds

partnerek
Meghat6rozott uj

feladatok



. Fenntartoi elegedettseg mdr6s

o Eredrn6nyek6rt6kelese

Fenrrtarto T\CI UUI V 2023.04.30.

2023.05 15.

o Partnerek t6jdkoztathsa az

eredmenyekr6l

emzes, Konzultacto
Folyamatos

o { 202212023-as nevel6si 6v
orodrn 6nwoinolr 6rf 6lrcl6cevl lvrrvrv9v?

adatszolsaltatls a Fenntarto fel6
Gyongyosi

M6ria
Dokumentum-

elemzds
2023.06 1s. Elkesziilt intdzmdnyi

besz6molok

lz oxrnrficrfse x ilm nnrzf sr

Az dnert€kel6si csoport te.heldsdnek csdk*ent€se drdekdben sziiks€gdt l6tjuk tovebbi kolldga{. bevon6s6t: munkakozcis#g vezet6, ds a legalibb 5

6ves gyakorlattal f€ndelkez6 kol16g6k szem6ly6ben.

Mindhirom tipusi 0n6rtekel6sben 3 f6 (6n6rt6kel6si kiscsoport) vesz r6szt, azonban - a vezet6i feladatot ellit6k kiv6televel - egi pedag6gus

maximum 2 dndrtdkeldsi feladal ellAtasiiba vonhat6 be:

On6rt6kel6si kiscsoport

- Kiscsoport vezel6; Min6sdggondoz6 On6rtekel6si szakmai munkakozatssdgi lag

- Csoporttagl: Int6zndnyvezet€s tagia: vezet6, vezet6- helyettes, mu[kakozdssdg vezet6

- Csoporttag2: Pedag6gus onertdkeldse esetdfl a legalebb ugyanabban a fokozatban l6v6 pedag6gus munkatars, az ovodavezet6 ds

az intdzrndnydrtdkelds vonatkozAs6ban a nevel6testiilet 6ltal delegAlt pedagogus

Az adats,iijtes pontos id6pontjait a mindenkori kiscsoport vezetfie 
^z 

iin6rt6kel6si iitemtervek szerint koordindlja: Egyeztet az

6rintettekkel, 6s iraEban tiijekoztatja a Min6s6ggondoz6 - Ondrtdkeldsi szakmai munkak<izossdg vezet6jdt.



Szii ks6ges h{ttr6ranyagok:

- Budaiirsi Mikszem 6voda 6n6rt6kel6si Programja
;i r t., /Art\- {fnerrcKel,es, l{ezrfionyv orzottttl{ szamara lunl

Tanfelii gyel ettel, rn in 6sit6ssel 6ri ntettek kii re

Tanllliigyeleti ellen6rz6s -
int6zm6nvvezet6 2022. i0.03
T^-f^!::---^I^a: ^ll ^- t!---L^ :-.r.<-*,4--.I alllcruBYcr€11 clrtsrlurzcs - rlllczrlltllrv
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Fejleszto pedagogus munkaterve a 2022-23" neveldsi 6vre

Az 6vodavezetSvel,6vodapedag6gusokkal szoros, j6 szakrnai teamben, az ovoda valamennyi

dolgozoj|val kiegyensirlyozott kapcsolatban ds egyi.ittmrikcjdve kezdem meg tizenharmadik

dvemet az ovod|ban. Sz6mos szakmai kiadvannyal, jdtdkokkal, eszkozokkel bovithetem ismet

feilesztoi palett6mat, valamint egy tovdbbkdpz6sre is lehetos6gem nyilik.

A neveldsi dvet augusztusban egy 30 6r6s tov6bbk6pzdssel kezdem Az Erossdgkozpontri

Oktat6si Plogram m6sodik 6vaddnak elmdleti kdpz6s6vel.

Szeptemberben a tankoteles korf gyermekek r6szkdpesseg felmdrds6t az OWIZS
vizsgdloelj6r6ssal vdgzern el, Amennyiben szi.iksdges tovdbbi vizsg6latokkal (Bender A,
Harris- fdle later6lis dor-ninancia teszt, DPT, Bindt szdmeml6kezet, beszddhang-

differencial6s, Sindelar) vizsgdlatlal egeszitem ki, pontositom az eredmdnyeket.

Mivel az olvas6s- ir6s elsaidtitdsl,hoz szuksdges rdszkdpessdgek gyengesdge mdr az 6vod6s

korban felismerheto, ekkor drdemes elkezdeni a preventiv pedag6giai munk6t.

Az ovodai fejleszto munk6m celja a tanul6si nehdzsdgek megelozdse mellett a

tehetsdgi gdretel< azonosit6sa, tamo gat6sa,

A N4aci csoportban 16, a M6hecske csoportban is.16, osszesen 32 gyermeket vizsg6lok meg*

Tankoteles korir gyermekeink kozi.il I fo SNI-s hall6sfogyatdkos, 6t szurdopedag6gus lalja el"

1 ko zdp s o s gyermelc tanul irs i nehdzsd g szempontj 6bol veszdly eztetett.

Azon gyermekekndl, akikndl szdmottevobb lemarad6st tapasztalutk, Pedag6giai
Szakszolgdlat segitsdgdt, Alapozo rnozgdsfejlesztdst (1 fo). En erosito, szorongdsold6
csoportot (4 fo) .iavaslr"urk a heti kdt fejlesztds melld. A kapcsolatfelvdteli lappal, valamint
telefbnon is jeleztem a gyerekel< rdszv6teli sz6nddk6t.

A tandv elso negyedevdben l6togat6sokat teszek a csoportokban, illetve udvari jdtdk sor6n,

kir6ndul6sokon, 6vodai rendezvdnyeken reszt yeszek, hogy a mindennapos tevekenysdgek
soriin alaposabban megismerjem, ds frgyeljem a vtzsgtit gyermekeket. A ny6ri iigyeleti
idoszakot is tudatosan haszn6ltam fel erre a c6ha. Az anamndzisekkel bovitem tov6bb a

gyerekekro I megszerzett inform6ci6kat.

Az 6vodapedag6gusokkal egyeztetek a felmdrdseket megeloz6en, mind pedig az eredmenyek
dsszegzdsekor, Szoros kapcsolatot tartok fenn az drintett csoportokban dolgoz6
6vodapedag6gusokkal, eztJtal is novelve a kozos fejlesztesi munka hatdkonys6gat, velr"ik

konzult6lva az eredmdnyek ds az dletkor ftiggvdnydben 6llapitom meg a fejlesztds iitemezdsdt.

Azokban az esetekben, amely pszichol6gus, logopddus kompetenci6ja, jelzem az illetdkes
kolldganak, ds a neveldsi dv sor6n kdzosen oldjuk meg a felmertilo probldm6kat. Pedag6giai
Szakszolgdlattal irdsban egyeztetek.

A honap kozepdtol dltesitem a szr.iloket a felmdr6sek eredmdnyeirol, fogadoorttra hivom oket;
melyre ir6sban egyeztete k idopontot. Megbeszdljiik a fei lesztes menetet , tarlalmitt,
meghatttrozzul< az elelendo cdlokat ds tan6csokkal l6tom el oket az otthoni fejleszt6st illetoen.



Az eredmdnyes, hatdkonyabb fejleszt6s drdekdben torekszem a sziilok bevon6s6ra,

tandcsokkal, gyakorl6anyaggal,j6tekcitletekkel, szakirodalommal l6tom el oket.

Ossze6llitom a fejlesztendo ds a tehetsdgigdretes gyermekek nevsordt. Egydni fejlesztdsi

tervet keszitek sz6mukra. Az iskolakezdeshez n6lkiildzhetetlen rdszkdpessegeket helyezem

elot6rbe.

A foglalkozdsokat a Mesezene m6dszerrel is szinesftem: az olvas6stanul6sra motiv6lom a

gyermekeket beszedeszlelesr-ik, beszdddrtestik, drzelmi intelligenci6juk fejlesztdsevel, Ehhez

itjabb jdtdkokat kdszitek. A Brain gym mozgdssorokkal celzoltan tudom t6mogatni az alap

kulturtechnikdk elsaj6titdshhoz szi.ikseges tertileteket. Mivel ezek a mozg6sos, kozdpvonal

keresztezo gyakorlatok erlelik az egyensulyt, rugalmas, koordin6lt mozgdst biztositanald, ezzel

alapozzftl< meg a finommotorihus kdpessdgeket, ds az irfs-olvas6shoz szriks6ges k6pessdgeket.

Ovod6nk 2021 szeptemberetol csatlakozott az Erossdgkdzpontri Oktatdsi Programho z, ehhez

az elmeleti 30 6rds t6voktatdsos kdpzest szeptember vdg6ig teljesitem 6vodapedag6gus

kolleg6mmal egyiitt. Az egesz neveldsi dven 6tivel6 program c6lja minden gyermek egy6ni

tulajdonsdgainak, erossdgeinek, jellemvondsainak felfedezdse, ezzel az onismeret, onbizalom

noveldse, boldog, egdszsdges szok6sok kialakitdsa. Tud6smegoszt6sra tdrekszem, az 'evet

nyit6 drtekezleten kolldg6mnal egyiitt bemutatjuk a programot a nevelotestiiletnek.

Sz6mottevo elmaraddst mutato, ny6ri szuletdsu gyermekeink esetdben pedig a vizsg6latokat

kovetoen megirom a jellemzeseket, melyek a tov6bbi egy ev 6vodai neveldst lehetovd-t6vo

szakvelem6nyhez sztiksdgesek.

Oktoberben l6togatjuk meg egykori nagycsoportosainkaL, az iskola elsoseit, a kdt korzetes

iskol6ban. Lz 6ral6togat6sokat kcjvetoen lehetosdg nyilik az oszt6lytanit6kkal egyes

gyermekeket megbeszdlni, fontos, h6ttdrinformdci6kkal ellatni, ezzel is segitve'alaposabb

megismerdstiket, beilleszkedestiket, a szeptemberi eset6tad6st kdvetoen, mely az iskolai
fej leszto pedag6 gusokkal tcjrtdnt,

Ebben a h6napban megkezdodnek az egy6ni 6s kiscsoportos fejleszto, illetve a

tehetsdgigdretekkel a gazdagilo foglalkoz6sok, melyek j6tdkosak, cselekedtetoek, figyelernbe

veszik a gyermel<ek dletkori saj6toss6gait. A fejleszto foglalkozdsok harminc percesek;

kdzpontban a fejlesztendo tertilettel, .jatdkkal, mozgdssal, sok drzelemmel. A fe.jlesztes

idotartarna, sunisdge a gyerrnek fejloddsi iitemdtol fligg, a hatdkonys6g noveldse vegett heti

ket alkalommal lesz varhatoan. A kozdpso csoportosok koziil azon gyetmekekkel tervezek

foglalkozni, akik megkesett beszddfejloddsuek, verb6lis kifejezokdszsdgiik, beszdddrtdslik,

beszdd6szlelesiik, megismero tevdkenysdgeik gyengdbbek az dletkorukban elvdrtnpl.

Fontosnak tartom a sztilok felvil6gosit6s6t, tdmogatisttt, egy- egy tdrna alaposabb

ismerteteset.

November- decembel- janu6r'h6napokban folyamatos fejleszto munka zajlil<, mely igazodik a

gyermekek egyeni temp6jahoz. A fejlesztds ideje alatt folyamatosan konzult6lok az

6vodapedag6gusokkal, sziilokkel, Pedag6giai Szakszolg6lat kolldg6ival, logop6dussal, gy6gy-

testnevelovel, pszichol6gussal. Telefonon, szemdlyesen, ir6sban is egyeztetek a gyerekekrol



amennyiben sztiksegesnek itdljuk, gyermekj6ldti, szakszolg6lati kolldgaval, ezen a tdren

folyamatosan erositenr az irasbeli kommunikfrciot a hatdkonyabb egyrittnukddds remenydben.

Javaslatokkal segitern az ovodapedag6gusok munk6j6t. A kozos nevelomunka erdek6ben

rdszt veszek a nevelotestrileti dltekezleteken, 6s a fejlesztoi esetmegbeszeldseken, melyekbol
ndgy alkalmat teryez a Fejlesztoi Munkakcizcissdg. A nevelotestrileti ertekezleteken
jegyzokdnyv vezeteset v6llalom.

Id6n m6r decemberben fira felmdrem imm6r csak a fejleszto foglalkoz6sra j6ro 6vod6sokat.

Fejloddsiik, 6llapotuk fiiggvenydben dllapitom meg a tov6bbi fejlesztds sztiksdgessdget,

gyakorisdgdt. A vizsgdlatokr6l t6idkoztatom a sztiloket, ezzel is segitve oket a beiskoldz6st

illetoen.

Mdrciusban az iskolavdlaszt6sban segitek a sziiloknek az ovodapedag6gusokkal egytitt,

Egyeni fbgad6ora keretdben osztjuk meg tapasztalatainkat, javaslatainkat" M6jusbair ism6t
felm6rem a gyerekeket, mely terr"ileteken volt hatdkony a fejleszto munka, illetve a szriksdges

tov6bbi fejlesztds trdnydt is dokurnent6lom ds felveszem a kapcsolatot az iskolai fejleszto

kolleg6kkal, logopedussal a gordiil6kenyebb iskolakezd6s, hatdkonyabb fejlesztds, a

konnyebb ovoda- iskola 6tmenet eldekeben. ir6sos vdlemdnyt adok a gyermekek fejlodeserol,

6llapot6r61.

A sztiloket fogad66r6ra hivom, hogy t6j6koztassam oket gyermektik fejlod6sdrol ds a

mdjusban vegzett fehndrds eredmdnyeirol. Az 6v sordn gyrijtott anyagatkat haza adom, az

iskol6ba indul6 gyermekkel bircsf aj6nddkot, a kcizdpso csoportosokkal pedig iigyessdgi'
j6tdkot kdszitiink a h6nap vegen, ds tobb foglalkozfst szentelek a neveldsi dv :g{ril}
legkedveltebb j 6tdkaik koztil.

A fejleszto pedag6giai munkdm dv vdgi drtdkelese, ir6sos besz6mol6 kdszitdse is ilyenkor
zajlik" Az ev sor6n keszitett reflexioim ebben nagy segitsdgemre lesznek. Az esetffiad6sokat,

idopontokat frdsban egyezteteln.

2022.09.11.



6vodapszichol6gusi Munkaterv

202212023 6vre

Hevesi J udit 6vodaPszichologus

Az elozo dvekhez liasonloan, Budaors 5 ovocldj6ban lftorn el rntrnkakdroniet. melyek a

k.vetkezoek: Holdfeny utcai ovoda, Makszem ovoda, csillagtiirt ovocla. Vackor ovoda ds a

Zippel- Zappel Nemet Nenizetisdgi Ovoda. Az -5 ovodapszichologusi f'eladatainak ellatdsa

munk6m egyik nehezseget jelentik, hiszen minden nap mirs ovod6ban vagyok ielen' minden

alkalornmal egy m6sik kozossdgben dolgozonr Az intiastruktura is vlrltozo, a Vackor

ovodaban es a z,ippel-zappel Nemet Nenrzetisegi ovodfrban nincs szabad helyiseg a

munkav6gzesern idejere, igy t6rgyi eszkozrendszer sem 6ll a rendelkez6semre' Ezt a probl6m6t

orvosoltam rdszben azza7, hogy a Holdf6ny Utcai Ovodaban levo sztil6i fogadoban tudunk

konzultilni valamennyi ovoclfba j6rro gyermek szuleivel. Egyedul ebben azovodaban van egy

kifejezetten a sztiloi konzultdciora kialakitott. elre alkalmas helyiseg' A prevenci6s munka

fbntos r 6sze az ovocl ap edagogu sokkal t ol ytatott rend szeres konzult6ci 6

A gyermek fejlodesenek segitdse csak a sziil6k, az ovodaes a pszichologus egyuttmuk6d6seben

tud v'ltozni. A problema megkozelitese pedagogiai, pszichologiai 6s rendszerszefirldletu

nregk6zelitds. A rendszerszemleret biztositja az alapoL az intetvencio folyamathban' mely a

pozitivumokat es az erossegekethoz,zaeloterbe, segit f,'elisrnerni a lehetosegeket 6s kozvetit az

azokhoz, v al o hozzaf er6sb en

Az altalanos eves munkahoz aktualitassal kapcsolodnak a ktil6nbozo felaelatok, tovabbf vantrak

olyan rdszei a mutlkatervnek, rnelyek az ev egesz ev fblyamatiban jelen vannak Az'

intdzni6nyek egyecliseget tiikrozo konkret felaclatok is rnegielennek (munkahelyi problemak

segitese, alkalmank6nt intezmdnyi programokon valo rdszvetel ) Az intezmenyek egyeni

saj6tossfgait szent elott tarto munka a gyakorlati megvalosulfs sorfn kap hangsulyt

A Burla6rs V6ros Onkor.manyzat szervezds6ben a K6zossdgi Gyermekvedelenr project

kereteben i{abb tr6ningek tarlisina kertil sor'

Munkarn alappillerei a P.szichologttsok Szahncti Etikai Ktidexe 6s az OIP Szakmai Protokoll'

ir6nyelvei

Lzintezmdnyek egydni sajAtossdLgait szem elott tarto munka a gyakorlati megvalosul6s soran

kap hangsrilyt. Az ovoclapszichologusi kompetenciak az alabbi teruleteken valosulnak meg:



1 Direkt intervencio: egyeni konzultlcio sziil6kkel, pedagogusokkal' fejleszto munkat

vdgzo szakernberekkel

2, Indirekt intervenci6. m6clszerekre, k6pz6sekre j avaslat, szakirodalom aj 6nl6sa

3 A gyermekek psziches trineteinek megisrner6se, hatterenek feltfirasa' tan6csad6s 6s

dontes az ilttanyitasrol vagy tovAbbi vizsg6latok kereser<il

4, Egyeni Wizishelyzetben tanacsad6s' timasz nyirjt6sa

5. Beilleszkedesi. magatartasi, nevelesi nehezsegek a csoportban (fiiegfigyel6s' elemzes'

terv kdszit6se)

6. Csoportszintri problemal<, csoportdinamika megfi gyelese

7 Nevel6si ertekezleteken valo rdszvetel, csopol-tos szakmai beszelgetesek

pedagogusokkal

8. Pszichoedukicio sztil6knek sziiloi ertekezleteken

9. Kapcsolattartas a v6clonokkel, gyernekjoleti szol96lattal' kiilso szeruezetekkel

I0. Szakmai fejlorles, rfszvetel konferencifkon, nyitottsag uj modszerek rnegismer6se irirnt

ll.Atanuldrsinehezs6gekrrregel6z6se,tov6bbirbnyitasaPeclagogiaiSzakszol96latt'ele

l2.Reszvete|azovoda-esiskolapszichologusi.koordinlrtorVezetesdvelaszitpervizion

(szakmai team)

t3. A dolgozok mentfilhigienejenek segit6se' kieges prevencio

I4. A szakszolgalat aktuSlisan inclulo csopoltjaiba gyermekek delegirldrsa

keszs6gfejleszt6, tehets6g-, szorongo stb' csoportok)

15. A munkavegzes dokument6lfrsa'

Aktualis idoszakokra vonatl<ozo 6llanclo 6s fblyarnatos fetadatok

(szoci 6li s

Egyeztetes az ovodankenti beosztAssal kapcsolatosan' t6rgyl

eszkozok renclezdse, igenyekl tervek egyeztetdse'

Sztil6kt.t4ekozlalttsaazelerhetosegrol(faliujsag).

Beszoktatis segitese. Uj munkatirsak segit6se'

A szakszolg6lati szup ervizio elindulfisa'

Szeptember- oktober



November- december

A Mesterprograrn kovetkezo reszterv6nek megvalositfsa

Szul6 (szulop6r) fogaddsa (szern6lyesen 6s online)-

folyamatos t'eladat.

Ovodai csoportl6togat6sok, megfigyelesek- folyamatos

feladat

Uj g,yermekek megi smertise.

Az ovodapedagogr"rsok problemafelvetesei, megold6sok

megtal 61 6sa- folyamatos fel adat,

Janu6r- f'ebruir'

Lz ovoclapedagogusok problemaf'elvet6sei, megoldAsok

megtal616sa- folyamatos

Az iskolavflasztis eldonteseben segitsdg nyujt6sa

( avasl atltovabb i rAnyi tas).

A SzakszolgAlat fejleszto csoportjaiba (iskola- eliikeszito"

szoci6lis keszsegtejleszt6 csoport) iranyitas.

MArcius- Aprilis

Lz 6vodapedagogusok probl6mafelvet6sei, megold6sok

megtal6rlSsa- fblyamatos

Az iskolai nyilt napok litogatdsa.

A Mesterprogram kdvetkezo rdsz6nek megvalosit6sa.

MAjus- junius

Beszfmolo keszitese az eves rnunl<6rtll.

KonzultAcios fblyamatok zbrasa, visszajelzds sztiloknek

kisgyerrnek fej l6deserol.

R6szvdtel az dvet zaro ovodai programokon (lehetcis6g

szerint).

A rnunkaidobeoszt6st a korfbbi dvekhez hasonloan. az ovodAkkal egyeztetve alakitottam ki

Mindegyik 6vod6ban heti rendszeresseggel, a delelotti id6szal<ban a helyszinen vagyok



A szerda delutan mindegyik ovoda aktualis feladatahoz (pl. esetmegbeszeles, alv6s/altat6s

megfigyel6se, pedagogUs konzultAcio, nevelotestiileti megbesz6l6sek) rugahnasan igazithato'

A szakszolgiiat OIP koordinftora tatrla a szuperviziot a jirrisi ovoda ds

iskolapszichologusoknakkethetiszemelyes6shaviegyalkalommal,

Lz 5 ovoda (magas gyermeksz6m) kozotti feladatvegzes jelenti az egyik neh6zs6get

munk6mban, amit az eloreteruez6s 6s a rugalm ashozza6ll6,s tud segiteni.

A Munkaterv a Holdfdny utcai 6voda, a M6kszem Ovoda, a Csillagfrirt Ovoda' a Zippel-

zappelNemet Nemzetisdgi ovoda ds a Vackor ovoda pszichologiai ellatasara k6sztilt'

Budaors, 2022. szePtember 01'

Hevesi Judit

Ovodapszichologr-rs



MOZGASrTE STNEvEL E S vAnO Sl SZAKMAI MUNKA rOzOSSn C

Munkaterv Z02Zi20Zj

A mutrkakdzdssdg vezetdje: Pappn6 Gazdag zsusarna (Csicserg6 6voda)

A munk&kiiziissdg tagiai:

Aktiv fehdatst vdllal6 kolldgdk: Onkdntes alapon azok a koll6gr{t<" akik feladatot v{Lllalnak a munkaterv osszerllit6saban, a bemutato

fogla.lkoz6sok megta.t6s6ban, a mozgiLsfesdiv6l megszervez6s6ben, digitaiis anyagok elkdszitdsdben 6s online megosdiseban

frdekl6d6 koll6gdk: Sze.etndnk lehet6s6get adni arr4 hogy a m6dszert mdg nem ismer6 koll6gak is rdszt vehessenek a megbeszdl6seinken, ill

a beflutat6 foglalkozAsokon, valamint, hog/ hozzaf€rjenek az elk6sznlt digitilis anyagokltoz

A murkakiiziiss6gi foglalkozisok rendszeress6ge: dvente ndgy alkalommal, a munkatervben megjelatlt h6tf6i mpokon bemutatb foglalkozas'

vagy elmdleti el6ad6s megbesz6l6ssel 8.30-10.30-ig. (lr{inden alkalommal sziiksdges az el6zetes bejelentkez6s az alkalom el6tti szediig, a

pgazdagz*zv@gmal.com cimre €lkilddtt e-mailbenl)

valarnint a Budaorsi Ovod6sok III. Mozg6sfeszivdLljanak megszervez6se.

A munkakiizdsscgi foglalkozisok helyszine, id6pontial a munkatervb€n megiel6lve

Munkakiizdss6gdnk murkljinak etm6leti elapjit a nemzetkozi testneveldsben es szakirodalomban DAPE neven bevezetett (Fejl6dds 6s

fejlettsdgkdzpontu, jov6- 6s elmdnyorient6lt testneveles), valamint az Eg6szsdgvdd6 Mn6sdgi Testneveles6rt Magyarorsz6gon Egyesiilet

koncepci6j4 ds az ,,Okostesi" honlapjfurak anyagakepezi

A munkakiizdss6g cdlja:

. A fejlod€s 6s fejlettsdg kitzpontu, jdvo- 6s 6lm€ny o entdlt testnev€l€s mindl szdlesebb korii bevezet6se a vfuos 6vodaiban

. A szemldletvaltds el6segit6se a mozg6s/testnevelds teriiletdr a v6ros 6vod6iban egyre tdbb kolldga bevonasaval

r Az uj koll€gak segitdse elmdleti el6ad6ssal



. AzE9lszsegved6 Min6s6gi Testnevelesed Magyarorszagon Egyesillet ds az ,,Okostesi" koncepciojd,nak megismertetdsg kapcsolodas az

eryesiilet munk6jrba
. Az dim€nyt ado tesmeveids segirsdgevei a mozgas szerererdnek meg6rzdse, iii. az dierre sz6i6 aidiv diewitei megaiapoz6sa

A monkaktiziisseg Jeladata:

o Syakorlatanyag grtjt6se ktildr6oz6 eszkoz6ke
. Az elk6sztilt ives te.vek megoszt6s4 valamint a helyi saj6tossrigokhoz val6 adapt,les segitdse

. Gyakorlatbttrzdk megtaxtisa

. Az III. Budadrsi Ovodiisok Mozgasfesztiv6lja c. program megszervez€se €s iebonyolit6sa

. Ovodai szint0 szabadt€d mozgAsos kihivlis bemutatisa

. TaDasztalatosere

Sorsz. Feladat/tev6kenys69 Felel6s Id6pont 6s helyszin

I A mozg6s/testnevel d s foglalkoz6sok fel 6pi t6se, ds

tervez6se

Ei oadris 6s tapasztai atcsere

Pappne Gazdag Zsuzsanna 2022. oktober 24.

Holdf6ny Ovoda

) Gyakorlatborze krilonboz6 eszkozokre

F6kuszban a padlojelol6 korong ds a tatami

szonyeg

Pappnd Gazdag Zsuzsanna 2422. november 28

,'A
uslcsergo uvooa

3. Budaorsi Ovod6sok Mozg6sfes ztiv alj a Pappnd Gazdag Zsuzsanna

Balatoni Anna
Dezsi Bernadett

Korodi Zsuzsa

Lakos Csilla

2A23. januhr 26.

Hermann Otto Aldenos Iskola



OlSh Erika
Vasv6ry No6mi

2023. mdrcius 20.

Csillagfurt Ovoda

Korodi Zsuzsa

Christmannd Dudis Di6na

Gyakorl atborze krilonbdzo eszkozdkre

zAn. mitjus 22.

Csicsergo Ovoda

Szabadteri mozg6sos kihivSs

Egy lehet5seg bemutathsa az ovodai szintri

megszervezdsre

Vasviry Noemi

Pappne Gazdag Zsuzsanna

Szeretettel vdrunk minden koll6gdt, ak{r aktiv r6sztvev6k6nt, akdr 6rdekl6d6k6nt!

Budaors. 2022.09. 15.

Pappn6 Gazdag Zsuzsanna

a munkakdzdss6g v ezelaje


