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A munkaterv és a működés 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



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez



277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről



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



14/2017. (IV.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről



Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez



Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés



Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv – Óvoda



Oktatási Hivatal: Tanfelügyeleti kézikönyv - Óvoda



A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő- testületének
vonatkozó önkormányzati rendeletei



Alapító Okirat



A KIMBI Pedagógiai Program



A KIMBI Óvoda egyéb szabályozó dokumentumai



Vezetői Program
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Az óvodai nevelési év rendje

Óvoda nyitva tartása: 700 – 1800
Nevelési év: 2018. szeptember 1 – 2019. augusztus 31-ig
Téli zárás:

2018. december 27 – 2019. január 2.

A téli szünet alatt ügyeletes óvoda: 2018. december 27 – 2019. január 2-ig:
Táltos Óvoda 1124 Budapest, Lejtő út 41. Tel: 319-3051
Nyári zárás: 2019. július 08 – 2019. augusztus 20-ig:
Ügyeletes óvodák:
Táltos Óvoda
ügyeleti ideje: 2019. július 8 – július 26 -ig
1124 Budapest, Lejtő út 41.
Tel: 319-3051
Mackós Óvoda

ügyeleti ideje: 2019. július 29 – augusztus 20 –ig

1126 Budapest, Németvölgyi út 46.
Tel: 356-0528
Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok:


2018. október 19.



2018. december 21.



2019. április 26.



2019. június 21.



2019. augusztus 26.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon ügyletet biztosít:
Táltos Óvoda 1124. Budapest, Lejtő út 41.
Szombatra eső munkanapokon ügyeletet a kijelölt kerületi óvoda biztosít.
A szombati munkanapokon az alábbi ügyeleti rend lép életbe:
2018. október 13-án:

Süni Óvodák

2018. november 10-én:

Táltos Óvoda

2018. december 1-én:

Városmajori Óvodák

2018. december 15-én:

Hegyvidéki Mesevár Óvoda
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Az óvoda működési feladatai

3.1. Működési és tárgyi feltételek
Óvodai csoportok száma: 7 csoport
Tornaterem: 1
Többcélú terem (foglalkoztató és előadó): 1
Logopédiai szoba:1
Fejlesztő szoba: 1
Sószoba: 1
Szülői fogadó és tárgyaló: 1
Vezetői iroda: 1
Nevelői öltöző: 1
Nevelő-oktató munkát segítők és konyhai dolgozók öltözője: 1
Szertár: 1
Raktár: 1
Melegítő-tálaló konyha: 1
Tálaló-kiszolgáló konyha: 1
Mosoda: 1
Játszóudvar: minden csoport számára elkülönített területtel, melyek jól felszerelt, biztonságos
játékparkkal rendelkeznek.
Szertárak-eszköztárak: minden fejlesztő tevékenységhez jól felszerelt és folyamatosan bővített
eszközparkkal és korszerű felszereléssel rendelkezünk, melyek mind a
pedagógusaink, mind a logopédus és gyógytornász rendelkezésére állnak.
Eszközrendszerünket

folyamatosan

fejlesztjük,

melyet

saját

költségvetésünkből

finanszírozunk. Emellett minden évben a szülők eszköztámogatásokkal, önkéntes munkájukkal
járulnak

hozzá

óvodánk

környezeti

kultúrájának,

esztétikájának

javításához

és

felszereltségének bővítéséhez.
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3.2. Humánerőforrás
3.2.1 Személyi feltételek helyzete, és az ebből adódó feladatok
Vezető: Gallina Ilona
Vezető-helyettes: Marosi Hedvig
A helyettesítési rend az SZMSZ-ben szabályozott.
Óvodapedagógusok:
Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
16
(ebből 1 vezető, 1 fejlesztőpedagógus)

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
12
(1 óvodapedagógus GYES-en tartózkodik, álláshelye
betöltetlen)

Pedagógiai asszisztens:
Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
2

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
2

Óvodai dajka:
Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
7

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
7

Konyhai dolgozó:
Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
2

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
2

Kertész-karbantartó:
Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
1

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
1

Engedélyezett
(2018.szeptember 1-én)
1

Betöltött
(2018.szeptember 3-án)
1

Óvodatitkár:

Helyzetelemzés a humánerőforrás tekintetében:
Nevelési évünket sajnos jelentős pedagógus hiánnyal kezdjük.
A nyár folyamán a folyamatos pályáztatás ellenére sem sikerült betöltenünk minden
megüresedett pedagógus álláshelyünket.
2018. szeptember 3-án a betöltött álláshelyek száma: 12 (ebből 1 fő Gyed-en van, az ő
álláshelyére is folyamatos a határozott idejű pályáztatás). A tényleges pedagógus létszám a
vezetőt és a fejlesztő pedagógust is beleértve: 11 fő.
Egy kolléganőnk szakértői feladatokat lát el, szakértői kijelölt napja: csütörtök. A hiányzó
pedagógusok mellett az ő helyettesítéséről is gondoskodnunk kell.
A pedagógushiányokat részben a vezető kötelező óraszámából, részben a fejlesztőpedagógus
csoportba beosztásával, illetve a kollégák kötött óraszámán felüli +4 óra terhére próbáljuk
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megoldani. Bízunk benne, hogy mihamarabb sikerül a hiányzó pedagógusokat pótolnunk. Az
álláshelyeket folyamatosan hirdetjük.
Engedélyezett dajka álláshelyünkből (7 fő) 2018. szeptember 03-án 7 álláshely van betöltve.
Pedagógiai asszisztens álláshelyeink betöltve. Ők az új kiscsoportokban segítik a pedagógiai
munkát, ahol jelenleg 1-1 pedagógus van. Ez részben a csoportos pedagógus munkáját segíti,
részben a helyettesítő kollégáknak is segítséget nyújt. Emellett a csoportba járó gyermekeknek
stabilitást ad.
Konyhai dolgozó álláshelyeink betöltve, a délutános konyhai dolgozó látja el az intézmény
zárást követő takarítási teendőit.
Óvodatitkári álláshelyünk betöltve.
Kertész-karbantartó álláshelyünk szintén betöltve van a nevelési év kezdetekor.
A betöltetlen állások miatt nehézséget okoz a pedagógiai munka szervezése az egyenlő
leterhelés kialakítása, a többletfeladatok ellátása, a felelősi rendszer megfelelő működtetése, és
a kötelező órán felüli feladatok ellátása (gyermekvédelem, programokon való megjelenés,
ünnepszervezés, helyettesítések, adminisztráció, felkészülés, beszerzési munkák, szülőkkel
való kapcsolattartás – fogadóórák, szülői értekezletek, képzések, értekezletek).
Az órakedvezmények, az esetleges betegségek, továbbképzéseken résztvevő kollégák
helyettesítése további megoldásokat tesznek szükségessé.

3.2.2. Csoportbeosztás

Csoportjaink homogén életkorú gyermekcsoportok. A csoportokat vezető pedagóguspárok
összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni az új kollégák mellé a régebbi nevelőtestületi
tagok beosztását, a pedagógusok órakedvezményeit. A csoportok létszámát tekintve figyelembe
vettük az alapító okiratot, a képviselőtestület határozatát, és a törvényi előírások ide vonatkozó
szabályozásait.
Idei évünkben a csoportok megszokott színnel jelölését felváltja a gyermekek számára
befogadhatóbb, érzelmi kötődést elősegítő, a Hegyvidéken is megtalálható állatok nevei. A
könnyebb megjegyzést segítő színeket még megtartottuk idén.
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Alapító Okiratunk szerint a 2018/2019 nevelési évben a férőhelyek száma: 160 fő

Mihajlov Judit fejlesztő ped.

Piros Katica kiscsoport
Barna Bagoly kiscsoport
Kék Halacska középső csoport
Zöld Béka középső csoport
Narancssárga Mókus nagycsoport
Citromsárga
nagycsoport

Pedagógiai munkát segítő
óvodai dajka/Pedagógiai
asszisztens

Óvodapedagógusok

Csoport

Frank Judit

Makó Krisztina/
Rózsás Anikó

Anyalainé

Aszalós Orsolya

Karasi Zoltánné
Mészáros Tímea
Lengyelné Brunner Tünde
Nóra
Dian Melinda
Liszka Ágnes Zita
Kiss-Balogh Kitti

Méhecske Marosi Hedvig
Baloghné Bálint Rita (Gyed)

Bordó Pillangó nagy+ csoport

Laczkó Tiborné/Zubály Dalma

Purzsa Gáborné
Somlyai Adél

Molnár Erika Valentina
Bakter Julianna
Bakos Mariann Orsolya

Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.
A dajkák a nevelést közvetlenül segítő munkatársak, 740-1600 óráig, illetve forgó rendszerben
940-1800 óráig az óvodapedagógusok mellett látják el a gondozási és takarítási feladataikat. A
pedagógiai asszisztensek 2 csoportban látnak el nevelést segítő feladatokat.
Gyermekeink fejlesztésénél segítséget nyújt az utazó logopédus, gyógytornász és pszichológus.
Az ortopédiai, logopédiai, fejlesztő pedagógusi, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat által
végzett szűrések eredményeire támaszkodva tervezik meg az egyénre szabott fejlesztési
terveket, és ennek függvényében az adott nevelési év órarendjét.
Fejlesztő pedagógusunk a kijelölt fejlesztési napján a szakszolgálat által megküldött szakértői
véleményekben meghatározott fejlesztéseket tudja jelenleg ellátni, mivel csoportos
óvodapedagógusi feladatokat is ellát.
Fejlesztőpedagógus
Mihajlov Judit

Csoportbeosztása
Piros Katica kiscsoport
Fejlesztő napja: kedd
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Utazó gyógypedagógiai és pszichológusi ellátás
Fejlesztések

Időpont

Logopédia - Tibély Lilla

Hétfő-Kedd

Szerda-Csüt.

Péntek

800 - 1200

800 - 1300

800 - 1100

Gyógytorna – Demetrovics Borbála

Hétfő: 800 - 900

Óvodapszichológus – Tóth Lívia

Hétfő: 800 - 1200

Szerda: 800 - 900

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Szurdopedagógus

Időpont

Tóth Anikó (Dr. Török Béla Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollégium)

Kéthetente hétfő 2 x 45 perc 800 - 930

3.3. Személyiség- és közösségfejlesztés
3.3.1. Külső-belső továbbképzések, tudásmegosztás
Részletes képzési tervünket ötéves Továbbképzési programunk és éves Beiskolázási tervünk
tartalmazza.
A Beiskolázási terv összeállításánál elsődlegesen a KIMBI Pedagógiai Program, az óvoda
profiljának megfelelő, abba beilleszthető képzéseket részesítjük előnyben. Fontos azonban, hogy
a pedagógusok érdeklődési köre, és az előmenetelük szempontjából is előnyös képzések is
szerepet kapjanak a programban.
A továbbképzési

programra épülő

beiskolázási

tervnél

figyelembe vesszük, mely

pedagógusoknak van szüksége creditek gyűjtésére a 120 óra teljesítésére.
Előnyben részesítjük azokat a képzéseket, amelyeket az Oktatási Hivatal és a Budapesti POK
indít, és költségvetésünket nem terhelik.
Nagy hangsúlyt fektetünk a belső tudásmegosztásra is. Pedagógusaink az elvégzett képzéseket
követően a jegyzeteikből, feljegyzéseikből mindenki számára elérhető dokumentumot
készítenek. A beszámolóját a képzést befejező hónapot követően készíti el, és leadja a
munkaközösség vezetőnek.
Tudásbővítésre, tapasztalatszerzésre további lehetőséget adnak:
-

Budai Oktatási Napok programjai

-

Kerületi bemutatók

-

Fővárosi Pedagógiai Napokon

-

Intézményen belüli hospitálások

Év elején áttekintjük a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó feladatainkat.
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Minden pedagógus 2018 szeptemberében írásbeli tájékoztatásban részesül a 2018. augusztus 31ig megszerzett képzéseken elért pontjairól, még teljesítendő kreditjeiről.
Egyeztetünk a beiskolázási tervben megjelölt képzések teljesüléséről, a még elvégzendő
képzésekről.
Ha eltérés adódik, megvizsgáljuk az okokat, melyeket igyekszünk orvosolni.
3.3.2. Közösségfejlesztés
Az alkalmazotti közösségben kiemelt feladatunk a munkatársi légkör fejlesztése, etikai
normarendszer, intézményi értékrend alakítása, valamint az új kollégák beilleszkedésének
elősegítése.
Az új munkatársak munkájának megismerése, kezdeményezéseik beépítése az óvodai munkába
szintén fontos feladatunk.
Az óvodavezető-helyettes, a munkaközösség-vezető és a közalkalmazotti tanács elnökének,
valamint az önértékelési munkacsoport vezetőjének bevonása az értékelő munkába hozzájárul az
egységesség megalapozásához.
Közösségalakítás terei, kapcsolattartás intézményi formái, információk, tájékoztatás:


Értekezletek



Óvodapedagógusi megbeszélések:
Hetente hétfőn 13-14 óráig



Nevelőmunkát segítők megbeszélése:
Havonta egy alkalommal kedden 13-14 óráig



Évi 5 nevelés nélküli munkanap: - Szakmai napok-előadások



- Közösségépítő kirándulás
Intézményi levelező lista alapján e-mail kapcsolat



Öltözőkben lévő információs tábla

Nevelés nélküli munkanapok tervezett témái:
Őszi pedagógiai napunkon a Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzésre való felkészülés, és a
gyermekek egyéni fejlődést nyomon követő naplójának korszerűsítése lesz a fő téma. Célunk,
hogy az eddig használt napló megfigyeléseit, méréseit egységesített pontozással
számszerűsítsük, mely alapján, grafikonon is meg tudjuk jeleníteni a fejlődést, megakadást,
visszaesést.
Decemberi pedagógiai napunkon nem csak az eltelt idő tapasztalatainak, továbbképzéseinek a
megbeszélésére kerül sor, hanem a hagyományos közös karácsonyi vacsorára és ajándékozásra
is gondot fordítunk.
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A közösségfejlesztés tekintetében pedagógiai nap keretében közös szakmai kirándulást
tervezünk áprilisban a partnerkapcsolatot kialakított Lendvai Óvodába.
Júniusban pedagógiai nap keretében tartjuk évzáró, értékelő értekezletünket.
A nevelési év augusztusában a tanévnyitó értekezletre használjuk fel pedagógiai napunkat.
A munkatársi kör formálása, értekezletek:
Augusztus 21-től szeptember 1-ig napi megbeszélés, a nevelési év előkészítése.
Témák: új Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, KIMBI Pedagógiai Program, Éves
Nevelési Terv, szokás-norma rendszer, csoportbeosztások, új csoportnaplók, beszoktatás,
tematikus tervezés, gyermekek fogadásának előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatok.
Értekezletek:
Időpont, részt vevők

Téma

Felelős

Dokumentum

2018. augusztus 30.

A 2018/2019-es nevelési
év feladatainak
megbeszélése. Eltolódott
intézményi tanfelügyelet.
Önértékelési feladatok
Az éves programok
megbeszélése.
Szervezési feladatok.
Felelősök kijelölése.
Munkaközösségi téma
megjelölése
Beszoktatás
Évkezdés feladatai
A nevelési év első
felének értékelése.
Munkaközösség féléves
értékelője.
Kiemelt és fő feladatok
értékelése.
A második félév
feladatai
Aktualitások
Évzáró éves értékelés
valamennyi területről.
Csoportokban végzett
munka értékelése.
Beszámoló az óvodai
munkaközösség
munkájáról, és a
gyermekvédelmi
munkáról.
Nyári ügyelet szervezése
a zárás idejére
2019/2020 nevelési év
előkészítése

óvodavezető,
kijelölt
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv

óvodavezető,
munkaközösség-vezető,
pedagógusok,
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv

óvodavezető,
munkaközösség-vezető,
pedagógusok,
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv

óvodavezető,
kijelölt
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv

Évnyitó Nevelőtestületi
és alkalmazotti közösség,
Oktatási és
Közművelődési IrodaIrodavezető/ képviselő

2019. február 4.
Nevelőtestületi és
alkalmazotti közösség

2019. június 21.
Nevelőtestületi és
alkalmazotti közösség
Utazó pedagógusok

2019. augusztus 26.
Nevelőtestületi és
alkalmazotti közösség
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Nevelőtestületi megbeszélések:
Időpontja: Hetente hétfőn 13-14 óra között.
Témái: Aktuális feladatok megbeszélése, dokumentációk elfogadása, legitimáció. Szükség
esetén nevelőtestületi határozatok. Szervezési feladatok, aktualitások.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes
A nevelési év során bármikor összehívható értekezlet, melynek témája az aktualitások és
esetleges problémák megbeszélése.
Alkalmazotti megbeszélések:
Havonta egy alkalommal kedden 13-14 óráig egyeztető megbeszélés dajka nénikkel,
pedagógiai asszisztensekkel, de az aktualitásoknak megfelelően bármikor összehívható.
Felelőse: óvodavezető-helyettes
Témái: munkaszervezés, takarítási naplók, egyéb dokumentációk összegyűjtése
Szülői közösséggel való együttműködés:
A Szülői Közösséggel való kapcsolatunkra a támogató együttműködés jellemző. A csoportokat
3-3 személy képviseli önkéntes jelentkezés, tisztségvállalás alapján.
Intézményi szinten minden szülőt, gondviselőt érintő értekezleteket és a delegált
képviselőkkel tartandó értekezletek időpontjait a nevelési évben az alábbi táblázat tartalmazza:
Időpont, részt vevők
2018. szeptember 11.
csoportonként minden szülő és
a csoportvezető pedagógusok

2018. szeptember 17.

2019. február 6.
csoportonként minden szülő és
a csoportvezető pedagógusok
2019. május 13.
csoportonként minden szülő és
a csoportvezető pedagógusok

Téma
Tanév rendje
Házirend ismertetése
Nyilatkozatok bekérése
Tanévre tervezett programok
ismertetése
Csoport képviselők
megválasztása a Szülői
szervezet
Szervezet elnökének
megválasztása a távozó elnök
helyett
Felkérés a munkaterv
elkészítésére
Tájékoztatás a decemberi
tanfelügyeletről az új tagok
számára
A nevelési év első felének
értékelése. A csoport fejlettségi
szintje, elért eredmények,
Kiemelt és fő feladatok
értékelése.
A második félév feladatai
Évzáró éves értékelés
valamennyi nevelési területről.
Nyári ügyeleti igény felmérése
Ügyeletet nem kérők
nyilatkozatainak bekérése
Kimenő fejlődési lapok
továbbíthatóságáról szülői
nyilatkozatok összegyűjtése

Felelős
Óvodavezető, csoportos
pedagógusok

Dokumentum
jegyzőkönyv

Óvodavezető
Vezető-helyettes
BÖTCS elnök

jegyzőkönyv

Óvodavezető,
Vezető-helyettes
csoportos pedagógusok

jegyzőkönyv

Óvodavezető,
Vezető-helyettes,
csoportos pedagógusok

jegyzőkönyv
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3.3.3. A pedagógus előmeneteli rendszer és a pedagógiai - szakmai ellenőrzés nevelési évre
vonatkozó feladatai
2018/2019 nevelési év minősítési és tanfelügyeleti eljárásai
Idei nevelési évünkben minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra nem kerül sor a betöltött
álláshelyeken lévő pedagógusok körében.
A tanfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó önértékelési feladatainkat folyamatosan végezzük,
melynek részeként idén tovább folytatódik a pedagógus kollégák önértékelése és az
eredmények alapján az önfejlesztési tervek elkészítése.
Az önértékelési folyamatokban kiemelt szerepe van a Belső Önértékelést Támogató
Munkacsoportnak. Éves terve az 1. számú mellékletben található.
3.4. Gyermekekre vonatkozó adatok
Gyermekek száma szeptember 1-én: 157 fő
Csoportok létszáma, gyermekek kora (szeptember 3-án):
Csoport

Gyermekek száma

Gyermekek kora

Barna Bagoly kiscsoport

25 fő

3 év

Piros Katica kiscsoport

17 fő

3 év

Kék Halacska középső csoport

23 fő

4 év

Zöld Béka középső csoport

21 fő

3-4 év

26 fő

5 év

25 fő

5-6 év

20 fő

6 év

Narancssárga Mókus
nagycsoport
Citromsárga Méhecske
nagycsoport
Bordó Pillangó nagy+ csoport

Tankötelessé váló gyermekek száma:

Csoport

Csoport létszáma

Tankötelesek száma

Narancssárga Mókus nagycsoport

26 fő

23 fő

25 fő

22 fő

20 fő

20 fő

Citromsárga Méhecske
nagycsoport
Bordó Pillangó nagy+ csoport
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Sajátos nevelési igényű, egyéni bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma:
(Szakértői Vélemény alapján)
HH/HHH

Veszélyeztete
tt

-

-

-

1 fő
védelembe
véve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 fő

-

-

-

-

1 fő

-

-

1 fő BTMN

1 fő

-

-

5 fő BTMN

1 fő

-

-

SNI

Barna Bagoly
kiscsoport

-

Piros Katica
kiscsoport
Zöld Béka
középső csoport
Kék Halacska
középső csoport
Narancssárga
Mókus nagycsoport
Citromsárga
Méhecske
nagycsoport

Egyéni
bánásmód/BT
MN

Táplálékallergia

Csoport

1 fő
nagyothalló

Bordó Pillangó
nagy+csoport

4. Az óvoda pedagógiai feladatai, a pedagógiai munka tervezése
4.1 Tervezés-szervezés

Pedagógiai folyamatok tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció jelen van egész
nevelési évünkben.
Első lépésként a gyermekek megfigyelése, az előző nevelési év végi fejlettséghez képest történt
változások,

fejlődések

beazonosítása,

meghatározása

történik.

A

fejlesztések

meghatározásához, tervezéséhez a szeptember-október hónapban lezajló - a Pedagógiai
Szakszolgálat és az Egészségügyi Szolgálat szakemberei által végzett – logopédiai, ortopédiai,
pszichológiai (iskolaérettségi) szűrések is segítséget nyújtanak. Fontos szempont az
iskolakezdéstől felmentett tanköteles korú gyermekek körében a „Szakértői vélemények”
alapján meghatározott fejlesztési területek beépítése a csoport és egyéni fejlesztési tervekbe az
egyes gyermekek esetében.
Az új belépő gyermekeknél a családlátogatás, az anamnézis felvétele, és a 3 éves kori
logopédiai szűrés adja a kiindulást. A kiscsoportosok körében a tervezőmunka első lépése a
Befogadás időszaka. Ennek tapasztalataira épül az éves nevelési terv és a havonkénti tanulási
folyamatok (azon belül a tematikus tervek összeállítása, fejlesztési feladatok, célok)
meghatározása.
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Évkezdő és év közbeni felmérések, szűrések a csoportokban:
Terület

Részfeladatok

Szociális
körülmények,
a
gyermek fejlődését,
egészségi állapotát
befolyásolható
tényezők

Családlátogatások
Nyár vége - év eleje
(új gyermekek esetében)
Hátrányos
helyzet
megállapítása,
veszélyeztetettség
felmérése
szeptember első hete
(minden gyermek esetében)
Étkezési térítés
felvételt
követően,
folyamatosan,
következő
évre június 30-ig
(minden gyermek esetében)
Státuszpapírok bekérése
(minden gyermeknél)
Egyéni fejlődési lapok év
eleji
vizsgálatai,
anamnézisek
(új gyermekek esetében)
Szakértői
vélemények
áttekintése (felmentettek)
Szülők által egyénileg
megoldott
fejlesztések
dokumentációinak bekérése
3 éves korban

Fejlettségi szint

Anyanyelvi fejlettség
–
logopédiai
vizsgálatok

Egészségügyi
ortopédiai
vizsgálatok

Pszichológiaiiskolaérettségi
felmérés

–

rajz

Fejlesztő pedagógus
felmérései
Tehetségek
beazonosítása,
szakköri felmérés

tankötelessé
válást
megelőzően (5 éves)
év
közben
kiszűrt,
fejlesztést igénylő esetek
Ortopédiai vizsgálat
(5 évesek)
Lisztérzékenységi szűrés
(5 évesek)
Fogászati szűrés
(mindenki)
Tisztasági –védőnői
3 havonként (mindenki)
Pedagógiai Szakszolgálat
szűrővizsgálata
(tankötelessé
váló
gyermekek esetében)
Előző évben fejlesztésben
részesült gyermekek
Tankötelessé
váló
gyermekek
Egyéni
fejlődési
lap
elemzése,
pedagógus
megfigyelések,
szülői
igények figyelembe vétele

Kiscsoportok
3-4 évesek

Középső
csoportok
4-5 évesek

Nagycsoport
5-6 évesek

Nagy
+
csoportok
6-7 évesek

























3, illetve 4 éves
státusz


4, illetve 5
éves státusz

5, illetve 6 éves
státusz



6
éves
státusz
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4.2 Kiemelt feladataink a tervezés során
4.2.1. Egészséges életmódra nevelés
Az új Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával koherensen a KIMBI Pedagógiai Program
egyik kiemelt feladata - az egészséges életmódra nevelés – a 2018/2019 nevelési évben is
hangsúlyos szerepet kap. Az előző év eredményeire és tapasztalataira alapozzuk az egyes
területek céljait, feladatait.
Az egészséges életvitel megalapozása az egész napi nevelés folyamatában megvalósul:


mindennapos mozgás - szervezett mozgástevékenységek a csoportok heti rendjének
megfelelően (két irányított mozgástevékenység 30’) görkorcsolya tevékenység középső
csoportos

kortól

az

időjárás

függvényében,

lábboltozat

erősítő

preventív

mozgástevékenység a görkorcsolyázás kiváltásaként a hideg időszakban, változatos
csoportszobai és játszóudvari mozgásformák és mozgásos játékok, napi 2x 20’ tervezett
játékos mozgás;


só szoba használata - az idei nevelési évben is a mesélés-verselés fejlesztő
tevékenységeket tartjuk itt, mellyel hozzájárulunk a légzőszervi megbetegedések
megelőzéséhez. Ehhez azonban szükséges az épület sószoba felöli szigetelése, melyre
igényünket az előző nevelési évben jeleztük a karbantartás felé.



a természeti adottságainkat kihasználva, azokat előtérbe helyezve, illetve táborok
szervezésével a természeti értékeink megismerése, a fény-levegő-víz természeti
elemekkel való érintkezés;



Az évszaknak megfelelő napirendek kialakításával a gyermekek minél több időt töltenek
a szabadban, a külső világ tevékeny megismerése tervezett fejlesztő tevékenységeknél
sétákat, kirándulásokat szervezünk, illetve a többi tevékenységeknél is a feladatok,
célok függvényében udvari tevékenységeket preferálunk, külső helyszínekre (pl.
kerületi tanösvények, tájvédelmi körzetek) szervezünk foglalkozásokat;



egészséges ételek, vitamin bevitel, folyadékpótlás - a gyermekétkeztetést ellátó
partnerrel folyamatos együttműködés, napi tápanyag összetétel megjelenése az étlapon,
egyéni szükségletek kielégítése a speciális étkezést igénylő esetekben. Nagy figyelmet
fordítunk megfelelő mennyiségű vitamin bevitelre. Ennek elősegítése érdekében
naponta friss gyümölcs és zöldség fogyasztása. A gyermek vízadagoló automaták
minden csoportban rendelkezésre állnak, melyekből a gyermekek igényük szerint
fogyaszthatnak a nap folyamán tisztított ivóvizet. Ezzel nem csak a folyamatos
folyadékbevitelt tudjuk biztosítani, hanem az önkiszolgálásra nevelést is elő tudjuk
segíteni;
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Sport a hagyományainkban - évi két, alkalommal (adventi időszakban és a nevelési
évben kiválasztott tavaszi jeles nap hetében) szervezett nyitott projekt heteinken
szülőkkel közös mozgásos tevékenységek szervezése. Nárcisz Óvodaként részt veszünk
tavasszal a Gesztenyéskertben megrendezésre kerülő kerületi óvodás futóversenyen,
valamint a kerületi Óvodás Sporttalálkozón. Az egészséges életvitel megalapozása, mint
kiemelt célunk mellett ezekkel a tevékenységekkel az óvodai közösség formálására, a
befogadás, segítségnyújtás attitűdjének pozitív alakítására is lehetőségünk nyílik.
Táborozás alkalmával KIMBI Olimpiát szervezünk a gyermekek számára;



tartásjavító, prevenciós torna - minden csoportban beépülnek tartásjavító prevenciós
gyakorlatok az irányított mozgás foglalkozásokba, illetve a hidegebb hónapokban a
görkorcsolya tevékenységek helyett is.

4.2.2 Környezettudatos magatartás alakítása, fenntarthatóságra nevelés
Korcsoportok fejlettségi szintjének megfelelően építjük be a mindennapi fejlesztő munkánkba,
mely a napirendünk minden részében jelen van:


környezetvédelem a napirendekben;



újrahasznosított anyagok előtérbe helyezése a tevékenységek során;



az óvoda közvetlen környezetének, parkjának gondozása;



az óvoda udvarán kialakított tankertek évszakonkénti gondozási feladatainak
tudatosítása;



akciókban, pályázatokban való részvétel, melyben a környezeti káros hatások
csökkentése, fenntarthatóság, környezetvédelem jelenik meg;



Hegyvidéki Zöldfelület Gondnokság Programhoz való csatlakozással, összefüggésben
az „örökbe fogadott” zöld terület folyamatos gondozása a szülőkkel közösen;



Together Projektben való részvétel, energiatakarékos szemlélet formálása



Az óvoda udvar zöld felületének bővítése

4.2.3 Tehetségtámogatás
A tehetségígéretek beazonosítása, az érdeklődési körök meghatározása részben az előző évek
tapasztalatai alapján, részben az egyéni fejlődési naplóban meghatározott szempontsor alapján
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KIMBI ÓVODA

MUNKATERV 2018/2019

történik szeptember hónapban. Ezt követően a szülőkkel való konzultáció és igényfelmérés
alapján javasoljuk a gyermekek szakköri részvételét. Azoknak a gyermekeknek, akiknek
optimális fejlődésük megsegítést kíván a szociális készségek területén, drámajáték szakkört
szervezünk. Emellett a kiemelkedő képességű, aktív érdeklődést mutató gyermekeknek idén is
szervezünk „Apró Művészek Kuckója” kézműves és „Fürkész” természetbúvár szakkört.
Jelenleg nincs népi játék, néptánc képzettséggel rendelkező pedagógus kolléga, így ezt a
szakkört csak akkor tudjuk indítani, ha külsős szakemberrel tudunk szakmai szolgáltatásra
megbízást kötni. A nagycsoportos gyermekek kis létszámú vegyes csoportokban heti 1
alkalommal vehetnek részt szervezett formában, érdeklődésüknek, kiemelkedő képességeiknek
megfelelően a tehetségtámogató szakkörökön. Amennyiben valaki nem igényli ezt a fajta
tevékenységet pedagógusi felügyelet mellett lehetősége van a szabad játéktevékenységre. A
szakkörök a befogadási időszakot (első 6 hét) követően indulnak.
A tehetséggondozó szakkörök éves tervezete az 2. számú mellékletben található.
4.2.4 Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, egyéni bánásmód, sajátos nevelési igény
A tehetségek kibontakoztatásának segítése mellett az egyéni képességekre épülő fejlesztésre,
felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A nevelési év elején készített megfigyelések,
vizsgálatok alapján a gyermekek fejlettségi szintjének, esetleges részképességekben lévő
lemaradásuk szerint a pedagógusok tervező munkájában jelenik meg az egyéni és differenciált
fejlesztés. Tervező- és fejlesztő munkánkat segíti fejlesztő pedagógusunk Mihajlov Judit,
logopédusunk Tibély Lilla, és gyógytornászunk Demetrovics Borbála. Emellett 2018
januárjától Tóth Lívia pszichológus heti egy délelőtt intézményünkben látja el az
óvodapszichológusi feladatokat.
Mihajlov Judit fejlesztő pedagógus a szakértői vélemények alapján a fejlesztő foglalkozásra
jogosult gyermekek egyéni, vagy csoportos fejlesztését látja el.
Óvodánk ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a Szakértői vélemény alapján
meghatározott érzékszervi fogyatékosok közül a hallássérülteket (ezen belül a nagyot halló),
látássérültek közül a gyengén látókat.
Az ő fejlesztésükről utazó pedagógus gondoskodik. Az utazó pedagógusok együttműködnek a
maximális fejlesztés érdekében a logopédussal, fejlesztő pedagógussal, óvodapedagógusokkal.
2018 nyarán egy gyermeknél autizmus spektrumzavart állapítottak meg, az ő ellátása szintén
utazó gyógypedagógussal történik heti két alkalommal, illetve heti egy alkalommal a szülők
viszik fejlesztésre.
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Fejlesztő pedagógusunk éves terve a 3. számú mellékletben található.
4.3. 2018/2019 nevelési év fő feladata
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egészséges életmód alakítása fejezete
tartalmában is kibővült, mely meghatározza az egészséges táplálkozás kialakításának főbb
vonalát is.
„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:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek
és italok, a magas só- és telítetlenzsír-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;
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása;
- megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.”

Ezért választottuk idei évünk fő nevelési feladatának az egészséges táplálkozás tudatosítását.
Az óvodáskorban kialakított, elsajátított táplálkozási szokások, illetve ismeretek nagyon
meghatározóak a későbbiekre nézve, sokszor az egész felnőtt életre nézve is. Ez az időszak a
személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb időszak. A táplálkozási
szokások már gyermekkorban kialakulnak, hiszen a kicsik ilyenkor tanulják meg a helyes
ételválasztást, az étkezési ritmust, ebben a korban formálódik az ízlés, és rögzülnek a
táplálkozási minták, valamint a táplálkozási magatartás is. Az óvodáskorú gyermekek többsége
étkezései nagyobb részét az óvodában folytatja, de emellett nagy a felelőssége a szülőknek is
abban, hogy a gyermek mennyire táplálkozik egészségesen, a fejlődésének, korosztályának
megfelelően. Nyilvánvalóan az egészséges táplálkozásról a legtöbb embernek orvosi
szempontok jutnak eszébe úgymint az elhízás, cukorbetegség stb. kockázatai. A megfelelő
vitamin és tápanyag bejuttatása a szervezetbe elengedhetetlen fizikai egészségünk
megőrzéséhez. Ugyanakkor a rendszeres (lehetőleg napi ötszöri) étkezés a gyermekek
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napirendjében meghatározó szerepet tölt be, tulajdonképpen ezek köré szerveződik a napi
program is.
Étkezés szerepe a napirendben: A napirend kialakításában is kiemelt szerepe van az
étkezéseknek. A családok életritmusához igazodva, az érkezéseket is figyelembe véve a reggeli
minden csoportban folyamatosan zajlik. A gyermekek igény szerint, 8-9 óra között
reggelizhetnek, de igyekszünk őket az érkezést követően asztalhoz invitálni. A reggeli menü
választékot a szerződött partner biztosítja, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek napi
tápanyagszükségletéhez igazodó reggeli ajánlásokhoz (szénhidrát és rost előtérbe helyezése).
Ösztönözzük a gyermekeket a tejtermék alapú reggeli folyadék elfogyasztására. A délelőtt
folyamán, a fejlesztő tevékenységeket követően friss gyümölccsel és zöldségekkel kínáljuk a
gyermekeket. A változatosság biztosításában a szülők is partnereink, akik a heti étlap
figyelembe vételével egészítik ki a gyermekek vitamin és ásványi anyag szükségletét.
Ösztönözzük a gyerekeket, hogy minél többféle zöldséget és gyümölcsöt kóstoljanak meg,
illetve fogyasszanak. Az ebéd, mint fő étkezés, a hét öt napján az óvodában történik a
gyermekeknek. A legtöbben itt sajátítják el a kulturált, nyugodt étkezés alapjait. Ez nem csak
az illem és viselkedés kultúra miatt fontos, hanem a rohanó, kapkodó étkezés későbbi emésztési
problémákhoz vezethet. Az étkezés „szertartásának” megalapozása már ebben a korban meg
kell, hogy kezdődjön. Ebben az óvodapedagógusoknak, pedagógiai munkát segítőknek is fontos
szerepe van. Példamutatással, magyarázattal, dicsérettel ösztönözzük a gyermekeket az
étkezések alkalmával történő helyes viselkedésre. Szintén itt van lehetőségünk a gyermekek
helyes evőeszköz használatát készség szintre fejlesztenünk. Míg kiscsoportban a kanál, villa
helyes fogására, az étel „tányérban maradására” helyezzük a hangsúlyt, nagycsoportra már az
önálló, késsel való étkezésnek kell előtérbe kerülnie, hiszen az iskolában már teljesen egyedül
étkeznek. Ebben segítséget kérünk a szülőktől is, hogy az otthoni étkezések alkalmával is
hagyják gyermekeiknek a kés önálló használatát. Az óvodai napirendben az utolsó étkezés a
csendes pihenőt követő uzsonna. Ezt valamennyi korcsoportban egyszerre fogyasztják el a
gyermekek. Lehetőség szerint itt is kiegészítjük zöldséggel a napi menüt.
Folyadékbevitel: A gyerekek folyadékigénye az életkorral és az évszakokkal együtt változik.
Míg a kevés folyadékfogyasztás csecsemőknél elsősorban kiszáradáshoz vezethet, nagyobb
gyerekeknél, így az óvodás korban is, csökkenti a koncentrációs- és teljesítőképességet, fejfájás
alakulhat ki.
Átlagosan a napi folyadékigénye az óvodás gyermeknek 1 liter, de természetesen lehetnek
egyéni különbségek. Vannak gyerekek, akik kifejezetten szeretnek inni, többször is kérnek a
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nap folyamán, míg másokat lefoglalnak az egyéb tennivalók és nekünk, felnőtteknek kell
figyelnünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak.
A korábbi évek tapasztalatai alapján szereztük be gyermek vízadagolóinkat, melyet szűrt vízzel
töltünk folyamatosan. Kiscsoportban ennek használatával ismertetjük meg a gyerekeket, míg a
nagyobbaknál már ez automatikussá válik. A játék közben azonban a gyerekek gyakran
elfeledkeznek az ivásról, ezért a szabad játéktevékenységekbe is „ivószünetet” iktatunk be. A
fő étkezés alkalmával figyelünk, hogy a kicsiknek ne étkezés előtt adjunk inni, hiszen eltelítheti
őket kiszorítva a tartalmas ebédet.
Egészséges táplálkozás megjelenése a fejlesztő tevékenységekben: Tematikus tervezésünkben
is megjelenik az egészséges táplálkozás témaköre, az évszakoknak, ünnepköröknek megfelelő
hagyományos ételek megismerése, és a gyermekekkel közösen némelyek elkészítése
(mézeskalács, zöldség-, és gyümölcssaláták, must készítés, zöldség-, és gyümölcslé készítése)
A tervezés során igyekszünk a gyermekek minél többféle érzékszervét (látás, szaglás, tapintás,
hallás) is bevonni a megismerés folyamatába. Az adott évszakra jellemző gyümölcsök,
zöldségek közös beszerzésekor – pl. piaci látogatás alkalmával – lehetőség nyílik a termények
összehasonlítására, a különböző tulajdonságok megtapasztalására (pl. kicsi-nagy, érett-éretlen,
kemény-puha, stb.). A vásárolt alapanyagok felhasználásában is részt vehetnek a gyermekek –
pl. összetéphetik a fejes saláta levelét, figurákat formázhatnak tésztából, összekeverhetik a
saláta összetevőket, stb. – de a díszítésbe, tálalásba, terítésbe is bevonjuk őket.
Az elmúlt nevelési évben már megismerkedhettek a gyermekek az „Okostányérral”, mely idén
hangsúlyos szerepet kap mind a napi étkezések, mind a tervezések során.
A nagyobb korcsoportban a téma feldolgozásához segítséget nyújthat a táplálkozási piramis,
ami azt mutatja meg, hogy a különböző táplálékokat milyen arányban lenne ideális fogyasztani.
Elmagyarázzuk a gyermekeknek, hogy zöldséget naponta legalább 5 alkalommal javasolt
fogyasztani, lehetőleg nyersen is, hiszen a főzés során az értékes vitaminok, ásványi anyagok
nagy része veszendőbe megy.
A témakör során az egészséges folyadék fogyasztására is hangsúlyt fektetünk. A víz
elsődlegességét emeljük ki a folyadékok közül. A kóla káros hatását például tojáshéj kísérlettel
is szemléltetni tudjuk.
Emellett a szülők példamutató magatartását is rendkívül fontosnak tartjuk. A kisgyermekek, de
a nagyobbak többsége is nyitott és hajlik az egészséges étkezést szem előtt tartó szülő szavára,
s megfogadja az ételek minőségére és mennyiségére vonatkozó tanácsait, ha az a szülő számára
is fontos. Éppen ezért, a szülők számára – az családok szemléletét is alakítva - „Tudatos
falunkon” tájékoztató anyagokat teszünk ki az egészséges táplálkozással kapcsolatosan.
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Hiszen a KIMBI Pedagógiai Program Hitvallásában is megfogalmazzuk:
„Valljuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben a KIMBI
Óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállal.”
4.4 Pedagógiai munkánk megvalósítása
Tematikus terveinknek megfelelően folyamatos megvalósításra törekszünk. Igyekezünk
azonban az év közben adódó programlehetőségekhez is rugalmasan alkalmazkodni, beépíteni a
mindennapokba. A nevelési évre tervezett feladatok, tematikus tervek, témakörök és programok
megvalósításáról folyamatos a visszajelzés. A tapasztalatokat és a megvalósulás
eredményességét a pedagógusok a csoportnaplóban rögzítik (reflexiók). Az eredmények
alapján tervezik további céljaikat, feladataikat a nevelési folyamatokra.
Ebből adódó ellenőrzési feladatok:
1.

Folyamatos csoportnapló vezetésének, ellenőrzésének helyi szintű szervezése,

2.

Gyermekekről vezetett dokumentáció (egyéni fejlődést nyomonkövető napló) helyi szintű
ellenőrzése-felelősségvállalás, beszámoló a vezetőnek.

3.

A szakmai munka folyamatos ellenőrzése, visszajelzése, felelősségi körök önálló végzése,
elvégzett feladatok ellenőrzése, beszámolók bekérése

4.

Adminisztrációs fegyelem erősítése

Elvárt eredmények:
Eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése (bemeneti és kimeneti mérések),
intézményi önértékelés, vezetői önértékelés, bemutatók, jelenlét a képzésekben

4.5 Pedagógiai munkánk megvalósulásának háttere
4.5.1 Belső kapcsolatok, együttműködés, munkamegosztás
A pedagógusok, szakmai csoportok maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés. A 2018/2019 nevelési évben egy munkaközösséget szerveztünk.
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4.5.2 Szakmai munkaközösség
Munkaközösség vezetője: Marosi Hedvig
A munkaközösség célja: A pedagógiai-szakmai munka színvonalának megtartása, emelése,
tudásmegosztás, belső továbbképzés, szakmai együttműködés, egységes pedagógiai munka
megvalósulása.
A munkaközösségnek csoportonként egy pedagógus a tagja.
A munkaközösség éves munkaterve a 4. számú mellékletben található.
4.5.3 Gyakornokok mentorálása
Intézményünkben a gyakornokok a Gyakornoki Szabályzat és a Gyakornoki terv szerint végzik
feladataikat. Gyakornoki munkájuk ellenőrzése és értékelése szintén e dokumentum szerint
történik.
A nevelési év kezdetén nincs gyakornok besorolású kolléga.
4.5.4. Munkarend
Óvodavezető

8.00-16.00
Délelőttös: 7.00 – 13.50 (20 perc pihenőidővel)

Óvodapedagógus
Délutános: 11.10 – 18.00 (20 perc pihenőidővel)
Dajkák
Pedagógiai asszisztensek
Konyhai Dolgozók

Délelőttös: 7.40 – 16.00 (20 perc pihenőidővel)
Délutános: 9.40 – 18.00 (20 perc pihenőidővel)
Délelőttös: 7.40 – 16.00 (20 perc pihenőidővel)
Délutános: 8.40 – 17.00 (20 perc pihenőidővel)
Délelőttös: 7.00 – 15.20 (20 perc pihenőidővel)
Délutános: 11.00 – 19.20 (20 perc pihenőidővel)

Óvodatitkár

7.30 – 15.50 (20 perc pihenőidővel)

Kertész

6.30 – 14.50 (20 perc pihenőidővel)

4.5.5. Felelősi rendszer - megbízatások
Feladat és felelősi terv alapja:
A törvényi előírások, a helyi nevelési program, a házirend, SZMSZ, munkaköri leírások, óvoda
éves munkaterve, csoportok munkatervei a nevelőtestületi határozatokban foglaltak, óvoda
hagyományai, működési rend.
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A feladat, és felelősi rendszerünkben szereplő feladatok részben folyamatos részben eseti
megbízások, melyek nagyságrendjénél az egyenlő terhelés, illetve az önkéntesség elvét tartjuk
szem előtt.
A felelősség azt jelenti, hogy az adott terület a munka, illetve feladat tervezése, szervezése,
ellenőrzése, és megvalósítása önálló munkaszervezéssel az adott dolgozó a felelős.
A felelős felelősséggel tartozik a tervezésért, időbeli, és határidő betartásáért betartatásáért, a
megvalósítás minőségéért.
A felelős a munkáját önállóan végzi/ természetesen a munka jellegétől függően maga tervezi,
szervezi, szükség esetén kiosztja a feladatokat. A felelős felelősséggel tartozik a feladat
minőségi megvalósításért.

4.6. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok rendje:
Hagyomány, ünnep
Családi délelőtt az új gyermekeknek

Időpont
2018. augusztus 24.

Together Projekt nap

2018. október 12.

Állatok világnapja hét

2018. október 1-5.

Mikulás

2018.december 6.

Advent projekthét
Karácsonyi gyertyagyújtás
Farsang (nyitott)
Március 15. nemzeti ünnep
Víz világnapja-Ébredő természet projekt

2018. december 10-14.
2018. december 14.
2019. február 8.
2019. március 14.
2019.március 18-22.

Húsvét

2019. április 17.

Föld napja (nyitott)

2019. április 30.

Anyák napja-Évzáró műsor

2019.május

KIMBI nap – Gyermeknap(nyitott)

2019.május

Ballagás (nyitott)

2019.május 31.

Táborozás

2019.június 2-7.

Évzáró piknik a ballagó csoportnak

Csoportok udvarán előre egyeztetett időpontban
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4.7. Pedagógusok nevelési évre meghatározott feladatai, felelősségi köre:
Név
Marosi
Hedvig

Feladat, tevékenységi kör
-

Aszalós
Orsolya

Vezető helyettes
Óvodapedagógus Citromsárga
Méhecske csoport
Munkaközösség vezető
BÖTCS tag-adatrögzítő, felületgondozó
Kézműves szakkör vezető

Ünnepi felelősség: Adventi projekthét,
Idősotthon látogatás
- Óvodapedagógus Kék Halacska csoport
- „Fürkész”szakkör vezető
- KT. elnök
-

Megbízatáshoz, és az éves munkatervben
szereplő feladatokhoz kapcsolódó elvárás,
és feladatok
- a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri leírásban
szereplő kötelezettségek alapján
- munkaközösség vezetőként terv
írása, szakmai ellenőrzésben
részvétel
- adatrögzítés az OH felületen
- szabadságok tervezése,
- helyettesítések beosztása,
helyettesítési rend felügyelete,
- pedagógiai munkát segítőkkel és a
technikai dolgozókkal
kapcsolattartás, munkabeosztás
tervezése, takarítás tervezése
- tehetségtámogató szakkör vezetése,
tervírás
-

-

Frank
Judit

Ünnepi felelősség: Tavaszi projekthét, Föld
napja
- Óvodapedagógus
- Barna Bagoly kiscsoport
- Munkaközösség tag
- Központi dekoráció felelős
- Vizuális szertár felelős

-

-

Ünnepi felelősség: Farsang
KissBalogh
Kitti

-

Óvodapedagógus
Narancssárga Mókus nagycsoport
Munkaközösség tag
Drámajáték szakkör vezető
Pályázatfigyelő

-

-

Ünnepi felelősség: Adventi projekthét, Adventi
fellépés

-

a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri leírásban
szereplő kötelezettségek alapján
Közalkalmazotti Tanács elnök
Zöld Óvoda szemlélet közvetítése,
tudásmegosztás
Tehetségtámogató szakkör
tervezése, vezetése
Elsősegélynyújtás felelőse
Tornaszertár felelős
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri leírásban
szereplő kötelezettségek alapján
Évszaknak, ünnepköröknek
megfelelő folyosó dekorációk
beszerzése, készítése, folyamatos
cseréje
Vizuális Szertár gondozás,
rendezés
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri leírásban
szereplő kötelezettségek alapján
tehetségtámogató szakkör vezetése,
terv írás, tematikus terv összeállítás
Pályázatok figyelemmel kísérése, a
benyújtott pályázatok
dokumentálása
Matematika szertár gondozása
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Óvodapedagógus
Zöld Béka középső csoport
- Munkaközösség tag
- Könyvtár felelős
Ünnepi felelősség: Húsvét
-

-

Óvodapedagógus
Zöld Béka középső csoport
Munkaközösség tag
Munkacsoport adatrögzítő

-

-

-

Mészáros
Tímea

Ünnepi felelősség: Március 15.

-

Óvodapedagógus
Kék Halacska csoport

-

-

Ünnepi felelősség: Tavaszi projekthét, Föld napja
Mihajlov
Judit

-

Óvodapedagógus/fejlesztőpedagógus
Piros Katica kiscsoport
Gyermekvédelmi felelős
Munkaközösség tag

-

-

Purzsa
Gáborné

-

Óvodapedagógus/Mesterpedagógus
Bordó Pillangó csoport
BÖTCS elnök
Munkaközösség tag
„Fürkész” természetbúvár szakkör
vezető

-

-

Szakértő
Ünnepi felelősség: Ballagás

-

a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
Óvodai könyvtár gondozása,
Névnapok felelőse
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
A támogató csoport tagjaként
elvégzi a kijelölt feladatokat.
Szertár felelősség: „mezítlábas”
szertár
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
Szertári felelősség: környezet
szertár gondozása, rendezése
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
Gyermekvédelmi munkaterv
összeállítása
Szűrések/fejlesztések figyelemmel
kísérése
Kooperáció a logopédussal és a
gyógytornásszal
Dokumentációk, jelentések
vezetése
Egyéni fejlődési lapok ellenőrzése
Tankötelezettség figyelemmel
kísérése, szakvélemények
dokumentációjának előkészítése
Kapcsolattartás a PSZ és a
Gyermekjóléti Szolgálattal
a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
A BÖTCS Elnökeként szervezi,
tervezi a csoport munkáját
Előkészíti a tanügyi ellenőrzés
intézményi feladatait, koordinálja
az alkalmazotti közösség
feladatait, tájékoztatás
tehetségtámogató szakkör
vezetése, tervírás, tematikus terv
összeállítás
Ellátja OH általi feladatokat
(csütörtök)
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-

Óvodapedagógus
Bordó Pillangó csoport
Munkaközösség tag
Munkavédelmi megbízott

-

-

-

Ünnepi felelősség: Anyák napja

-

a vezetővel történt konzultáció,
útmutatás és a munkaköri
leírásban szereplő kötelezettségek
alapján
Munkavédelmi megbízottként
felelős a munka és tűzvédelmi
előírások betartatásáért,
ellenőrzési feladataiért,
dokumentációért.
Jelentések, összefoglalók megírása
Kapcsolattartás a Rendészettel,
Tűzoltósággal,
Katasztrófavédelemmel,
Előkészíti és levezényli az éves
Tűzriadó próbát.
Munkaruha és védőruha
nyilvántartás vezetése
Szertári felelősség: zene, mese

4.8. Információ áramlás rendje
Számítógépen érkezett üzenetek:
-

A számítógép levelezési programját az óvodavezető, helyettese és az óvodatitkár
használhatja.

-

Az üzenetek továbbításáért felelős az óvodavezető, helyettese, az óvodatitkár, a
megbízott munkatárs.

-

Az óvodapedagógusok és az óvodavezető szakmai fórumot működtetnek egymás között
az óvoda online felületén, ahová szakmai anyagokat és egyéb közérdekű információkat
töltenek fel a hatékony munkavégzés érdekében.

Egyéb üzenetek:
-

A hétfői megbeszéléseken rendszeresen részt vevő óvodapedagógusok,

az

információkat átadják a dajkáknak, ped. asszisztenseknek.
-

Szóban, megbeszéléseken és értekezleteken.

-

Írásban, a nevelői szoba faliújságján

Átadás szabályai:

5.

-

A hiányzó kollegáknak utólag is át kell adni.

-

Pontos és gyors átadás, az információ menet közben nem sérülhet.
A pedagógiai-, szakmai munka ellenőrzése, értékelése

Az intézmény magas színvonalú szakmai munkájának megtartása érdekében fontos a belső
ellenőrzés, értékelés rendszere. Belső önértékelési csoport, munkaterve alapján segíti az
ellenőrzés megvalósulási folyamatát. Az idei nevelési évben az óvodapedagógusok mellett a
dajka nénik és a pedagógiai asszisztensek munkájának ellenőrzésére- értékelésére is nagyobb
figyelmet fordítunk.
Ellenőrzési ütemterv első félévben:
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Pedagógus-dajkaped.asszisztens
Mihajlov Judit/Laczkó
Tiborné/Zubály Dalma
Frank Judit/Makó
Krisztina/Anyalainé Rózsás Anikó

Időpont
2018. október 8.
2018. október 10.

Kék Halacska csoport

Aszalós Orsolya/Karasi Zoltánné

2018. október 17.

Zöld Béka csoport

Lengyelné Brunner Tünde/Dian
Melinda

2018. október 25.

Citromsárga Méhecske
csoport

Marosi Hedvig/Bakter Julianna

2018. november 15.

Narancssárga Mókus
csoport

Kiss-Balogh Kitti/Molnár Erika
Valentina

2018. november 20.

Bordó Pillangó csoport

Somlyai Adél/Bakos Mariann

2018. november 22.

Szempontok melletti
egyéb megfigyelés
Befogadási terv
megvalósulása
Befogadási terv
megvalósulása
Önfejlesztési tervében
meghatározott fejleszthető
terület

Önfejlesztési tervében
meghatározott fejleszthető
terület
Önfejlesztési tervében
meghatározott fejleszthető
terület

5.1. Az ellenőrzés, elemzés fő szempontjai
Ellenőrzési szempontjaink a minősítő vizsga és a minősítési eljárás meghatározott
pedagóguskompetenciái, a tanfelügyeleti eljárások pedagógus munka területeinek értékelési
szempontjai alapján, illetve az éves kiemelt pedagógiai feladatunk megvalósításának
figyelembe vételével, az alábbi szempontsor szerint történik:
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Pedagógiai módszertani
felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A nevelés, ismeretátadás, a tanulás támogatása
4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek többi gyermekkel, gyermekekkel együtt történő sikeres neveléséhez, tanításához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles
képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja (új szempont)
10. Éves kiemelt feladat tervezése, megvalósítása
A csoportlátogatások szempontrendszere dajkák tekintetében a következő:
- Eredményesen segíti az óvodapedagógusok által irányított nevelési- tanítási tevékenységet.
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- A gondozási teendőket a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva látja
el.
- Együttműködik az alkalmazotti közösséggel, kollektívával.
- Az óvodai csoportszoba, kiszolgáló helyiségek tisztasága, higiéniája.

A csoportlátogatásokon az óvodavezetőn kívül a szakmai munkaközösség vezető és esetenként
a BÖTCS tagjai is részt vesznek.
A második félév csoportlátogatási időpontjait a februári féléves értékelő értekezleten
határozzuk meg egyeztetés alapján.
Az ellenőrzés - minden esetben - jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Az ellenőrzött személynél
önreflexió után a következő időszak feladatait is meghatározzuk.
A nevelési év végén a vezető és helyettese konkrét, feladat meghatározó, személyre és óvodai
csoportra szóló értékelést készít minden munkatársról, melynek célja a munka megbecsülésén
kívül az évi munka értékelése. Ebben kiemelésre kerül az erősség, a nevelési év sikerei, illetve
a fejleszthető területek meghatározása is.
A szakmai-, pedagógiai munka és dokumentáció ellenőrzésének megosztása:
Az ellenőrzésben is a feladatok megosztására törekszünk. A munkában részt vesz a vezető,
vezető-helyettes, munkaközösség vezető, Belső Önértékelést Támogató csoport tagjai,
amennyiben gyakornok kolléga is van a mentorok is. A dokumentáció ellenőrzésébe
bekapcsolódik a gyermekvédelmi felelős is.
Ellenőrzés területe

Intézmény
-vezető

Éves nevelési terv, tematikus terv,
félévi és év végi értékelése



Befogadási terv és értékelése



Csoportnapló és mulasztási napló
évkezdő dokumentációi
Egyéni fejlődési lapok
(családlátogatás, beszoktatás, félévi és
év végi értékelések, szülői
tájékoztatások)
Havi tematikus terv, szervezési
feladatok (hó 25-ig)
Hiányzási és mulasztási napló vezetése
(hó 05-ig)
Tehetséggondozó szakkör tervek, havi
tematika

Vezetőhelyettes

MK
vezető

BÖTCS
tagok

Gyermekvédelmi f.










Tevékenységlátogatás



Egyéni fejlődés nyomon követése,
Egyéni fejlesztési tervek



Jelenléti ívek vezetése
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Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv, illetve feljegyzés készül. Kiemelten fontos az ellenőrzés
tapasztalatainak visszacsatolása, beépítése a nevelési munkafolyamatokba.
Értékelés:
A látogatásokat követően elemző értékelés zajlik, év végén pedig az éves tapasztalatok alapján
összegző értékelés történik.
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5.2 Az Intézményvezetés Ellenőrző és Értékelő Tevékenysége
5.2.1 A működés törvényessége
Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

Módszere

Eszköze

Érintettek

Az eredmény
visszacsatolása

Gazdálkodás
- FEUVE szabályzat ismételt
felülvizsgálata
- Használt nyomtatványok
frissítése
- Étkezési díj befizetés
- Normatíva igényléséhez adatok
egyeztetése

december 30.
október 1.

- ellenőrzési
nyomvonalak
kiegészítése
- összehasonlítás

- dokumentumok

- szóbeli értékelés
- megerősítés

- óvodatitkár
- óvodapedagógusok

kéthetente
október 30.

- intézményvezető
- vezető-helyettes

- óvodatitkár
- dokumentumelemzés

- mulasztási napló

- óvodatitkár
- óvodapedagógusok

Tanügyigazgatás
- Törzskönyv

- október 1.

- Statisztika

- október 15.

- Jegyző értesítése (nem kerületi
és tanköteles gyermekek)

- október 15.

- Felvételi, előjegyzési napló

- nyitás:
beiratkozás idején
- lezárás: aug. 31.

- Nyilvánosságra hozatal

- október 1

- áttekintés
- frissítés
- dokumentumelemzés
- összehasonlítás
- egyeztetés
- tervezés
- dokumentumelemzés

- törzskönyv
- KIR program

- óvodavezető
- vezető-helyettes
- óvodatitkár

- nyomtatvány

- intézményvezető

- felvételi és
előjegyzési napló

- intézményvezető

- törvény szerinti
dokumentumok

- vezető-helyettes

- megerősítés
- egyeztetés
- módosítás
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Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

- Óvodai szakvélemény

- március 30.

- Tankötelesek beiskolázása

- Pedagógiai
Szakszolgálat:
január
- iskolai beíratás

- Továbbképzési program,
továbbképzési terv,
Beiskolázási terv

- március 15.

- Felvételi és mulasztási napló
- Létszámjelentés

MUNKATERV 2018/2019

Módszere

Eszköze
- nyomtatvány

- nyomtatvány

- igényfelmérés

- belső ellenőrzés
terve szerint
- statisztikai
adatszolgáltatás
- szükség szerint

- táblázat

Érintettek

Az eredmény
visszacsatolása

- óvodapedagógusok
- óvodatitkár
- gyermekvédelmi
felelős
- Pedagógiai
Szakszolgálat
- óvodapedagógusok

- iskolai felvételek
visszaigazolása

- óvodapedagógusok

- felvételi és
mulasztási napló
- nyomtatvány

- óvodatitkár

Belső szabályzók
- KIMBI Pedagógiai Program
- mérés
- interjú
- önértékelés

- Intézményi Önértékelési
Program és terv
- Szervezeti és Működési
Szabályzat
- Házirend
- Munkavédelmi Szabályzat
- Tűzvédelmi Szabályzat
- HACCP

- aktuális
módosítás,
kiegészítés

Kapcsolódó
dokumentumok
- oktatás
- oktatás

- Intézményvezető
- Intézményvezető
- megerősítés
helyettes
- módosítás a hibák felmérése
- Belső Önértékelést
után
Támogató
- továbbfejlesztés
Munkacsoport tagjai
- kiegészítés
- Munkaközösség
vezető
- munka- és tűzvédelmi
felelős
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5.2.2 A működés feltételei:
Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

Módszere

Eszköze

Eszköz, felszerelés
- felmérés
- kötelező eszköz és
- frissítés
felszerelés jegyzék

- KIMBI PP kötelező eszközlista

- dokumentumelemzés

- Igénylista, hiánylista

- B Ö T CS
kérdőívek, értékelő
lapok

Résztvevők

Az eredmény
visszacsatolása

- óvodapedagógusok

- megjelenik a költségvetési
tervben

- Belső Önértékelést
Támogató
Munkacsoport tagjai
- óvodapedagógusok

- írásban

- intézményvezető
- óvodapedagógusok
- karbantartó
- kertész

- megerősítés
- javítás tervezése az esetleges
hibák feltárása után

- intézményvezető
- intézményvezető
helyettes
- óvodatitkár
- Belső Önértékelést
Támogató csoport

- megerősítés
- módosítás

Fizikai környezet
- Bejárás, munkavédelmi szemle
- Biztonságos környezet
megteremtése

- augusztus 25.
- szükség szerint
- tisztasági
ellenőrzés
- beszámoló
megbeszéléseken,
értekezleteken

- felmérés
- megfigyelés

- megfigyelési
szempont lista
- takarítási naplók
Személyi

- Munkaügyi dokumentáció
ellenőrzése
- Személyi anyagok
- Munkaköri leírások
- Minősítés, önértékelés

- szeptember 1.
- szeptember 1.
- szeptember 1.
Törvényi
szabályozók
szerint

- áttekintés
- egyeztetés
- frissítés
- módosítás

- kapcsolódó
dokumentumok
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5.2.3 A nevelés folyamata
Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

- Nevelési folyamatok
- Fejlesztési tartalmak

- bemutatókon,
szakmai
összejöveteleken,
- KIMBI PP fejlesztési tartalmai
és a havi
és tevékenységformái kiemelt programban jelzett
feladatok és szempontok szerint
időpontokban
Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

- Csoportnaplók

- szeptember 1.
- minden hónap
- félév
- évvége

- Beszoktatás/befogadás

- október 15.

- Gyermekek fejlettségi állapota

- január 31.
- május 31.

- Gyermekvédelmi feladatok

- szeptember
- február
- június

- Intézményi munkaközösség

- intézményi
munkaközösség
megbeszélésein
- június

Módszere

Eszköze

Résztvevők

- megfigyelés
- megbeszélés
- értékelés
- önértékelés

- értékelési
szempontok
- értékelő lapok

- intézményvezető
- vezető helyettes
- Belső Önértékelést
Támogató
Munkacsoport tagjai
- munkaközösség vezető
- óvodapedagógusok

Módszere

Eszköze

Résztvevők

- dokumentumelemzés

- csoportnaplók

- intézményvezető
- vezető-helyettes

- csoportnaplók

- intézményvezető

- egyéni fejlődési
lapok

- intézményvezető
- óvodapedagógusok
- logopédus
- fejlesztő pedagógus

- megfigyelés
- dokumentumelemzés
- dokumentumelemzés
- megfigyelés
- megbeszélés
- értékelés,
önértékelés

- dokumentumelemzés
- értékelés
- beszélgetés

- adatlapok
- munkatervi
feladatok

Az eredmény
visszacsatolása

- mérőlapok eredményei
- féléves és éves értékelés

Az eredmény
visszacsatolása

- értékelés, önértékelés
eredményei
- megerősítés
- egyeztetés
- javítás

- intézményvezető
- vezető-helyettes
- gyermekvédelmi
felelős
- intézményvezető
- vezető-helyettes
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5.2.4 Szolgáltatások – alap, ill. a szülők igényeire alapozott
Ellenőrzés, mérés,
Mérés,
Ideje
értékelés területe
ellenőrzés

Módszere
-

Gyermekétkeztetés
(minőségi és mennyiségi
ellenőrzés)

naponta

Igényfelmérés
Tehetségtámogató
tevékenység

Tevékenység
látogatás

Aktív nevelési időn
kívüli tevékenységek

Igényfelmérés

szeptember 30ig
10.15. – 04.30.
közötti időszak

HACCP
előíráso
knak
megfelel
ően

Eszköze

Résztvevők

Az eredmény visszacsatolása

ételek
heti étrend

- konyhai dolgozók
- dajkák
- intézményvezető
- vezető-helyettes

- megerősítés
- egyeztetés

- intézményvezető
- óvodapedagógusok
- kérdőív
- Belső Önértékelést
- megfigyelési
Támogató
lap
Munkacsoport
tagjai

- partneri kérdőívek eredményei
- bemutatók

Szeptember 30ig
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Ellenőrzés, mérés, értékelés
területe

Ideje

MUNKATERV 2018/2019

Módszer

Eszköz

Résztvevők

Az eredmény
visszacsatolása

- intézményvezető

- vezetői pályázatban
- éves munkatervben
- folyamatszabályozásokban

- óvodapedagógusok
- intézményvezető
- vezető-helyettes
- KT elnöke
- Belső Önértékelést
Támogató
Munkacsoport tagjai
- munkaközösség vezető

- megerősítés
- egyeztetés
- esetleges hibák javítása

Vezetés
- Gazdasági

- Pedagógus

- Nem pedagógus

- tapasztalatok
alapján
- éves értékelés

- munkaterv
szerint
- naponta
- értékelés,
önértékelés után

- önértékelés
- beszámoló
Alkalmazottak munkája
- csoport- megfigyelés
dokumentáció
- beszélgetés
- munkaköri leírás
- beszámoltatás
- értékelés, önért.
- értékelés,
önértékelés
- munkaköri leírás
(teljesítmény- értékelés,
értékelés)
önértékelés

Belső és külső kapcsolatok
- Gyermekek
- Szülők
- Munkatársak
- Fenntartó
- Iskolák
- Bölcsődék

- igény és
elégedettségmérés
során

- mérés

- kérdőív
- megfigyelés
- értékelés

- folyamatos
- nyílt napok

- beszélgetés

- interjú

- Belső Önértékelést
Támogató
Munkacsoport tagjai
- intézményvezető
- Belső Önértékelést
Támogató
Munkacsoport tagjai

- igény és elégedettségmérési
kérdőívek eredményei
- intézkedési terv
- igény és elégedettségmérési
kérdőívek eredményei
- intézkedési terv
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6. Szülői Szervezet munkaterve
A Szülői Szervezetet a továbbiakban is csoportonként három tag képviseli, éves tervet
készítenek, és az információáramlást a csoportonkénti e-mail levelező rendszeren is biztosítják.
A hatékony információáramlás, és a közvetlen fenntartói elérhetőség érdekében létrehozott
levelező lista nagy segítség számunkra. Az óvoda honlapján folyamatosan tájékozódhatnak az
aktuális eseményekről, hírekről.
Működésének negyedik évét kezdi a KIMBI Közösségi Klub, mely összejöveteleit minden
második hónap harmadik csütörtökén 17-20 óra között tartja.
Idén is változatos programokkal várjuk a szülőket.
A Szülői Szervezet tagjai az óvoda mindennapi életében is aktív segítő munkát vállalnak:

A



nyílt napok programjainak szervezésében,



ünnepek, kirándulások szervezésében,



szakkörök munkájában,



gyermekvédelmi esetek felkutatásában,



óvodavezető pályázatának véleményezésében,



partner napokon



projekt heteken



gyermekkísérésben

tanfelügyelet

és

az

önértékelési

folyamatok

során

számítunk

aktív,

segítő

véleménynyilvánításukra.
A Szülői Szervezet elnökségi posztjára idén új elnököt kell választania a tagoknak.
Választmányi tagok:
Csoport

Választmányi tagok

Dobi Kitti
Piros Katica kiscsoport

Anastasiou Athina

Bíró Hajnalka
Sörös Irén
Barna Bagoly kiscsoport

Nádas Linda
Kajli Kinga
Puszta Laura

Zöld Béka középső csoport
csoport

Molnár Anna

Kék Halacska középső csoport

Tóth-Szöllős Zita

Verő Anna
Boldizsár Judit
Iglódi-Csató Judit

Narancssárga Mókus
nagycsoport

Gyönös András
Verő Anna
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Berkovits Stefánia
Pénzes-Nagy Dorottya

Citromsárga Méhecske
nagycsoport

Vaskövi Ágnes
Fabriczki Rita
Sass Katalin

Bordó Pillangó nagy+ csoport

Fritz Mónika
Nyikos Fruzsina

A Szülői szervezet éves terve a 5. számú mellékletben található.
Információ áramlás óvodai rendszere a szülők irányába-szülők tájékoztatása:
Információk típusa,

Információ továbbítás

hozzáférés a

módja

Helye

Dokumentum típusa

dokumentumokhoz
Pedagógiai munkával,
szervezéssel, gyermekek
fogadásával, rendezvények,
beiskolázással kapcsolatos
tudnivalók, iskolák
hirdetései, és minden egyéb
szülőkre vonatkozó
tudnivaló. Aktualitások,
információk.
Külön foglalkozások
Videózás, fényképezés,
vizsgálatok, külső
programok. A szülők
előzetes hozzájáruló
nyilatkozatot tesznek.
Bepillantás az óvodai
nevelőmunkához
kapcsolódó
dokumentumokba:
Csoportnapló,
foglalkozások,
tevékenységek tervei megtekinthetőek
Gyermekek fejlődési
mutatói, felmérése,
iskolaérettségi vizsgálat

Szóban, írásban Közvetlen
kézbe: házirend, tájékoztató
a szolgáltatások feltételéről.
napi rövid információ csere

Szülői értekezlet,
fogadóóra, faliújság,
hirdetőtábla

Táblázatok, Házirend, PP,
szolgáltatásokról
tájékoztató

Nyilatkozat kiosztása
Nyilatkozat kiosztása

személyiséglapok
Szülői jegyzőkönyvek
mellékletei

Írásos jelentkezés
Írásos nyilatkozat

Szülői értekezletek,
fogadóórák, Partnernap,
Projekt hetek, Betekintés
kizárólag annak a szülőnek,
gondviselőnek, akinek
gyermekéről szó van!
/adatvédelem

Csoport naplók-és kötelező
tartalmi elemei,
Gyermekekről szóló
dokumentációk.

Fogadóórák tájékoztató
kiírása Kezdeményezheti:
szülő, pedagógus, segítő
szakember, int,vezető,

Írásban, szóban jelentkezés

Logopédus, fejlesztő
pedagógus

Írásban, szóban.
Elérhetőség kifüggesztve

Tábori élet, programok,
események

képi megjelenítés

Szülői fogadó, fejlesztő
szoba, logopédiai
foglalkoztató. A szülő
minden gyermekére
vonatkozó dokumentációba
betekinthet,
véleményezheti,
fénymásolni és az
intézményből kivinni külön
szülői kérésre.
Egyéni fejlődési lapon
jelezve.
Faliújságon a pedagógus
több lehetőséget biztosít a
fogadóórára-szülő írásban
jelentkezik. Szülő
személyesen kér időpontot
Személyes beszélgetés
keretében, kizárólag szülő,
gondviselő.
Óvoda facebook oldala
(külön hozzájárulással)

Kiírásos tájékoztató

Letölthető fotók
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7. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
FENNTARTÓ BUDAPEST FŐVÁROS XII
KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZAT és IRODÁI

OKTATÁSI IRODA

GESZ, MÁK

KIMBI ÓVODA
Szakszervezeti Képviselő

Közalkalmazotti Tanács

Intézményvezető
Vezetőhelyettes

Óvodatitkár

Szülők

Óvodapedagógusok

Dajkák,
Pedagógiai
Asszisztensek

Szülői Szervezet

Karbantartó, Kertész

Önértékelést Támogató
Munkacsoport
Munkaközösségvezetők

Kerületi Bölcsődék

Pedagógiai Szakszolgálat

Kerületi Óvodák

Logopédus, Pszichológus,
Gyógytornász, Gyógypedagógus

Óvodavezetők
Munkaközössége

Kerületi Iskolák
Védőnő
Helyi Sajtó

Főiskolák

Pedagógiai Oktatási Központ

Hunniareg Ped. Intézet,
Kerületi Szakmai
Munkaközösségek

Helyi Tv

41

KIMBI ÓVODA

MUNKATERV 2017/2018

7.1. Kapcsolatrendszer-partnerek
Az óvoda Pedagógiai programja és Szervezeti Működési Szabályzata egyaránt részletesen
tartalmazza az intézmény belső és külső kapcsolatrendszerét, a kapcsolattartás formáit.
Belső kapcsolatok:
-

szülők

-

dolgozók

Külső kapcsolatok:
-

A fenntartóval, Budapest, Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal

-

Oktatási Bizottsággal,

-

Oktatási és Kulturális Iroda munkatársaival,

-

Városfejlesztési Irodával,

-

GESZ, MÁK - kal

-

Kerületi és országos szinten az óvodákkal,

-

„Testvéróvodákkal”

-

Kerületi Bölcsődékkel,

-

Kerületi Iskolákkal,

-

Budapest Főváros Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményeivel,

-

Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálattal,

-

Gyermekorvossal, védőnővel,

-

ÁNTSZ, NÉBIH munkatársaival

-

FH Gastro KFT.-vel (konyha)

-

Dietetikussal

-

Egészségügyi Alkalmassági Orvosi Ellátással

-

Kerületi kulturális intézményekkel

-

Hegyvidék Sportközponttal

-

Magyar Madártani Egyesülettel

-

Hunniareg Pedagógiai Nonprofit KFT.vel
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7.2. Óvoda kapcsolatrendszerének alakítása, bővítése
Idei nevelési évünkben a meglévő partnerkapcsolatok ápolására, megtartására törekszünk.
Ismét közös táborozásra invitáljuk a Lendvai Óvoda gyermekeit ezúttal a tavaszi táborba.
Szeretnénk idén ellátogatni Lendva városába és az óvodába a nevelőközösséggel.
Boldog község Csicsergő Óvodáját örömmel látnánk vendégül. Ennek megszervezésében
segítséget szeretnénk nyújtani vidéki kollégáinknak.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szülői közösséggel való hatékony együttműködésre
is. A közös tevékenykedéssel, az óvodáért és a gyermekekért végzett közösségi munkával,
közös programokkal, közösségi klubunk működtetésével szeretnénk erősíteni a partneri
viszonyt.
8. Az óvoda tanügy-igazgatási feladatai
8.1. Folyamatos feladatok:
-

KIR nyilvántartás feltöltése, korrigálása

-

a személyi anyagok korrekt naprakész vezetése

-

kötelező dokumentumok naprakész, törvényi szabályozásoknak megfelelő
vezetése

-

A MT. szerinti maximális próbaidő kitűzése, a lejártakor a dolgozó korrekt
értékelése szóban, kérés esetén írásban

-

Gyakornok alkalmazása esetén a Gyakornoki Szabályzatban foglaltak szerinti
eljárások alkalmazása

-

Közfoglalkoztatottak alkalmazása esetén a szükséges eljárások betartása

-

Pályakezdők, 50 éven felüliek és csökkent munkaképességű dolgozók
alkalmazása, az előnyösebb gazdálkodás érdekében kizárólag megfelelő
végzettség és alkalmasság alapján

-

Pedagógiai-szakmai ellenőrzések, minősítési eljárások, minősítő vizsgák
nyomon követése, részvétel az intézmény képviseletében.
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8.2. Az óvoda belső szabályozó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok:
Dokumentum
SZMSZ
Házirend

KIMBI Pedagógiai Program

Éves Önértékelési terv
Éves Munkaterv

Határidő

Feladat
felülvizsgálata, módosítása,
véleményeztetése, elfogadtatása,
közzététele
felülvizsgálata, módosítása,
véleményeztetése, elfogadtatása,
közzététele
új Alapprogramnak megfelelően a
KIMBI Pedagógiai Program
felülvizsgálata, szükséges
módosítások elvégzése,
véleményeztetése, jóváhagyása,
közzététele
elkészítése 2019-re vonatkozóan
elkészítése, megküldés a fenntartó
felé

2018. szeptember 30.

2018.szeptember 3.

2019. augusztus 31.

2019. február 28.
2018. szeptember 30.

8.3. A tanköteles életkorba lépő gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok
Feladatok
Tanköteles gyermeklétszám felmérése
Szakvélemények, felülvizsgálati időpontok összeírása
Szakszolgálati felmérés pszichológus által
Szakértői vizsgálat iránti kérelmek megküldése
Tanköteles gyermekek névsorának megküldése PSZ-nek
Óvodai Szakvélemények kiállítása
Iskolai beiratkozás nyomon követése
Felmentések, szakvélemények megküldése jegyzőnek

Határidők
Szeptember 15-ig
Szeptember 15-ig
PSZ. időpontjában (várhatóan október
hónapban)
November 15-ig
Január 15-ig
Március 30-ig
Hirdetményben meghatározott időpontban
Április 30.

8.4. Óvodai beiratkozás
Időpont

Feladatok
Óvodaköteles, körzetes gyermeklétszám felmérése
TSZR alapján

Január

Óvodakóstolgató

Február

Kukucska nap megszervezése

Április

Beiratkozás lebonyolítása (on-line, személyes
megjelenés)
Egyeztető értekezlet

Május
Fenntartó által meghatározott

Felvételi határozatok megküldése
Nem

jelentkezett

Május

gyermekek

időpontban
megkeresése

levélben

Június (2 alkalommal)

Nem jelentkezettek megküldése jegyzőnek

Június

Lakóhely szerinti jegyzők értesítése

Június
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8.5. Gyermekvédelmi feladatok
Kiemelt feladatunk a gyermekek harmonikus fejlődésének biztosítása az óvodás évek során. A
gyermeket veszélyeztető körülmények feltárása, szükség szerinti esetjelzés, együttműködés a
gyermekvédelem intézményeivel. Ehhez elengedhetetlen már az óvodába lépéskor az
Anamnézis felvétele, a Családlátogatások, a Logopédiai és más szűrések elvégzése az egyes
életkorokban. A szülői házzal való partneri kapcsolat kiépítése, a bizalom elnyerése. Csak így
tudunk olyan nexust kialakítani, melyben a szülők bátran fordulnak hozzánk az esetleges
problémákkal.
Gyermekvédelmi feladataink közé tartozik a hiányzások nyomon követése, mulasztások
ellenőrzése, esetleges jelentések.
Részt veszünk a hegyvidéki úgynevezett gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában, azaz a
rendőrség, az oktatási és nevelési intézmények, bölcsődék, védőnői szolgálatok, házi
gyermekorvosok,

a

Népjóléti

Hivatal

és

a

Gyámhivatal

munkatársaival

való

együttműködésben, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kerekasztal
megbeszélésein.
A Gyermekvédelmi munkaterv az 6. számú mellékletben található.
9. Egyéb szülői igény alapján szervezetett szolgáltatások
(aktív nevelési időn kívüli szervezések)
Fenntartói elégedettségmérés óvodánkra vonatkozó megállapításai, szülői igények alapján és a
nevelési év elején a szülői igényfelméréseket követően van lehetőség tevékenységek
szervezésére. A szülők közvetlenül a szervezőkkel, foglalkozásvezetőkkel állnak kapcsolatban
(fizetés, hiányzás, panaszkezelés). A szülők személyesen átveszik a gyermekeket a
foglalkozások befejeztével.
Az alábbi foglalkozások kerülnek megszervezésre a tanévben:


ovi judo



ovi sí

A korábbi években indított gyermek angol, iskolára hangoló és mezítlábas torna előre láthatóan
idén nem indul partner hiánya miatt.
Idén is lehetőség van a nagycsoportos gyermekeknek a szülői igények felmérését követően
ingyenesen igénybe vehető hitoktatáson részt venni.
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10. Az óvoda karbantartásával, felújításával és eszközök beszerzésével kapcsolatos
feladatai
10.1. Szükséges karbantartások és azok tervezett ideje
Feladatok
Vízszűrő fertőtlenítése, felülvizsgálata
homokcsere
nyomtatók karbantartása
szellőző rendszer felülvizsgálata
tető vízelvezető rendszer takarítása, ellenőrzése
udvar zöldterület füvesítése
öntözőrendszer karbantartás (elzárás, megnyitás)
ázások javítása, festése
kamerarendszer karbantartás

Időpont
szeptember
szeptember
szükség szerint
szeptember
negyedévente
szükség szerint, illetve nyári időszak
ősszel, tavasszal
folyamatosan
november

10.2. Szükséges felújítások és azok tervezett ideje
Feladatok
Tetőjavítás, szigetelés
sószoba felöli lábazat szigetelés
mosókonyha felújítása, burkolat csere
csoportszobák festése
belső udvari kerítés festése,
görkorcsolyapálya gumiburkolat
vízellátás javítása az emeleti csoportokban (kapacitásbővítés)
Lia terem tükörfal felújítása, cseréje
utcai kerítés festése
gazdasági bejárat felöli lépcső, utcai fellépő, járda

Időpont
nyári zárás ideje alatt
nyári zárás ideje alatt
nyári zárás ideje alatt
nyári zárás ideje alatt
október
szeptember
fenntartó által meghatározott
december
október
október

10.3. Beszerzések tervezése
Eszközök
tornatermi kalandelem
csoportszoba jelölő kerámia táblák
3 csoport cipősszekrény gyártása
ipari vasaló
fejlesztő és játékeszközök
irodai tárgyaló asztal
játszótéri csúszda, mászóka
mosókonyha tárolószekrények
mosókonyha mosogató
udvari mozgásfejlesztő eszközök

Időpont
október
szeptember
november - december
február -március
szeptember, december, április
január
június
július
augusztus
szeptember, május

46

KIMBI ÓVODA

MUNKATERV 2017/2018

11. Érvényességi rendelkezés
A 2018/2019. nevelési év munkatervét a nevelőtestület 2018. augusztus 30-án nyilvános
szavazással egyhangúlag elfogadta.
A dokumentum jellege: nyilvános
Érvényessége: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.

Budapest, 2018. augusztus 30.

………………………………………………
Gallina Ilona
Óvodavezető

Nevelőtestület nevében:

……………………………………………………
Marosi Hedvig
Vezető-helyettes

Szülői Szervezet nevében:

……………………………………………………
Kajli Kinga
Szülői Szervezet Elnöke
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Mellékletek
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1. számú melléklet

Éves Önértékelési Terv
2018-2019
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Sorszám
Szám
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Cím

Rövid megnevezés

a nemzeti köznevelésről
Nkt.
a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
EMMI r.
köznevelési intézmények névhasználatáról
3.
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
326/2013. (VIII. 30.) Korm.
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
rendelet.
Korm. r.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
4.
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS
Felhasznált irodalom
(Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. december 9-én
jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2017. január 1. napjától.)
2. AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV (a továbbiakban: ÖNÉRTÉKELÉSI TERV) HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE,
FELÜLVIZSGÁLATA
1.
az Önértékelési Terv hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. Az
Hatálya:
Önértékelési Tervben foglaltak betartása az óvoda valamennyi pedagógusa számára kötelező.
2.
Érvényessége:
az Önértékelési Terv a jóváhagyása napját - 2018. szeptember 20-ét - követő munkanaptól számított
1 évig érvényes.
3.
az Önértékelési Tervet jogszabályváltozás, valamint egyéb indokolt esetben felül kell vizsgálni és a
Felülvizsgálatának ideje:
nevelőtestület döntése szerint módosítani kell.
1.
2.

2011. CXC. törvény.
20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet.

3. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI TERV DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE, TÁROLÁSA
A dokumentumokat az intézményben az érvényben lévő Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat szerint kell kezelni, tárolni.

50

KIMBI ÓVODA

4.
Sorsz
ám.
1.

2.

3.

4.

Sorsz
ám

MUNKATERV 2017/2018

AZ ÖNÉRTÉKELÉST TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT (a továbbiakban: MUNKACSOPORT)
Terület

Feladat

A
Munkacsoport
tagjai,
feladatmegosztása.

Megállapított létszáma: 6 fő. Tagok:
a) Gallina Ilona óvodavezető:
b) Marosi Hedvig óvodavezető-helyettes: dokumentum-feltöltő /elemző,
c) Liszka Ágnes óvodapedagógus: dokumentumelemző új tag
d) Mihajlov Judit óvodapedagógus: mérés-értékelés/kérdőív feldolgozó
e) Purzsa Gáborné óvodapedagógus: interjúkészítő
f) Somlyai Adél óvodapedagógus: dokumentumelemző

Felelős
megnevezése

Határidő

Gallina Ilona

2018. 09. 18.

A tagok további A Munkacsoport tagjainak felkészültsége: minőségfejlesztés iránti
megbízásának
elkötelezettség, jogszabályok követése, dokumentumok [KIMBI
szempontjai.
Pedagógiai Program, Szervezeti Működési Szabályzat (a továbbiakban:
SZMSZ), szabályozó egyéb dokumentumok] ismerete, informatikai
jártassága.

Gallina Ilona

A Munkacsoport feladatait az Önértékelési Tervben foglaltak szerint végzi.
Ahol felelősként a „Munkacsoport tagjai” kerültek megnevezésre, az alatt
A feladat végrehajtás a Munkacsoport együttes tevékenységét, illetve több kijelölt tagjának
eljárási rendje
team munkában történő feladatellátását kell érteni.
A végrehajtásba szükség szerint további kollegák is bevonhatók.

Munkacsoport
tagjai

folyamatos

Az Önértékelési Terv elkészítése elfogadásra.

Purzsa Gáborné

2019. 09. 17.

Feladat

Felelős
megnevezése

A tagok feladatai

Terület

2018. 09. 18.

Határidő
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4.1.
a) Jelen Önértékelési Terv szerint a tagok feladat- jog- és felelőségi
körébe utalt tevékenységek végrehajtása;

5.

b)

Intézményi Önértékelési Program szükség szerinti aktualizálása;

c)

közreműködés az önértékelési folyamat működtetésében;

d)

az önértékelés minőségbiztosításáról való gondoskodás;

e)

dokumentálás előkészítése;

f)

bevonandó további pedagógusok felkészítése;

g)

javaslat tétel az éves munkaterv részeként az önértékelési terv
végrehajtásába szükség szerint további kollégák bevonására;

h)

a folyamatok nyomon követése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban:
OH) által működtetett informatikai rendszer támogatófelületen,
valamint a gyakorlatban;

i)

a Munkacsoport tevékenységének csoport általi értékelése.

Munkacsoport
tagjai

folyamatos

TÁJÉKOZTATÁS
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Feladat

Felelős
megnevezése

A nevelőtestület tájékoztatása a 2018-19-es nevelési év önértékelésének céljáról,
folyamatáról, a szükséges erőforrásokról, az elvárt eredményekről, az egyenlő
feladatmegosztás terheiről.
a) Intézményi tanfelügyeletet megelőző intézményi önértékelés
b) Az önértékelésre kijelölt óvodapedagógus kiválasztásának szempontjai:
Gallina Ilona
c) jogszabályi előírás, mely szerint az értékelésbe bevonandó a nevelési évre kijelölt azon Purzsa Gáborné
óvodapedagógus
ca)
akinek a minősítése várható, illetve
cb)
akit már minősítettek.
A fennmaradó helyekre az érintetteket az óvodavezető jelöli ki.

1.1.

3.
4.

A fenntartó tájékoztatása — a nevelési évet indító munkaterv keretében, annak Gallina Ilona
mellékleteként — az önértékelés tárgyévi feladatairól, folyamatáról.
Tájékoztatás:

Gallina Ilona

a) szülői szervezetet érintően a 2018. december 8-i intézményi tanfelügyeletről, valamint Purzsa Gáborné
az azt megelőző intézményi önértékelési feladatokról,
Csoportos
b) az érintett óvodapedagógusok csoportjában szülői értekezlet keretében az önértékelés
óvodapedagógusok
folyamatáról.

6.

2018. 09.20.

Az elfogadásra elkészített Önértékelési Terv nevelőtestület elé terjesztése.
Az intézményi, illetve önértékelésben érintett óvodapedagógus tájékoztatása az
Gallina Ilona
ütemezésről, az értékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, valamint az Purzsa Gáborné
értékelés módszertanáról, eszközeiről, dokumentálásáról.

2.

Határidő

2018. 09.20.

2018. 09.30.
2018. 11.20..

folyamatos

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK
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Sorsz
ám

Feladat

1.

Az óvodapedagógusra, óvodavezetőre és intézményre vonatkozó
elvárás rendszer megismertetése az új óvodapedagógusokkal és
gyakornokokkal.

2.

3.

7.

Dokumentum

Felelős
megnevezése

Purzsa Gáborné

Határidő

folyamatos

A 2018-19 évi
óvodapedagógusra,
Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer felületének óvodavezetőre és
vonatkozó
megismertetése a nevelési évben önértékelési feladatokat ellátó intézményre
elvárás
rendszer.
óvodapedagógusokkal.
Gallina Ilona
Marosi Hedvig

folyamatos

Az önértékelési dokumentumok feltöltése az OH által működtetett
— a Hivatal, a külső szakértők és szaktanácsadók számára is
elérhető — informatikai támogató rendszerben.

AZ INTÉZMÉNY ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉSE
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FELKÉSZÜLÉS A 2018. DECEMBER 08-I TANFELÜGYELETRE, A PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA KÜLSŐ SZAKÉRTŐI
ELLENŐRZÉSÉRE
Önértékelés
Gyakori
Keletkezett
Érintettek köre
Felelős
Módszer
Végzi
Határidő H
kiterjed
ság
dokumentum a
konkrétan
megnevezése

Intézményre

Nevelőtestületi
elégedettségmér
ő kérdőív

5 évente
1x

5 évente
1x

Szülői kérdőívek
kiértékelése

Csoportonként
2-2 szülő

5 évente
1x

Jegyzőkönyv

Óvodavezető,

Csoportos
pedagógus
interjú

5 évente
1x

Jegyzőkönyv

Csoportos szülői
interjú

5 évente
1x

Intézményre

Szülői
elégedettségmér
ő kérdőív

Intézményre

Vezetői interjú

Intézményre

Intézményre

óvodapedagógus
óvodapedagógus
ok a
ok
nevelőtestület
tagjai

Nevelőtestületi
kérdőívek
kiértékelése

Jegyzőkönyv

óvodapedagógus
ok

Érintett szülők

Marosi Hedvig
Mihajlov Judit

2018. 09.01.

Balogh Edina

Balogh Edina

2018. 09.01

Purzsa Gáborné

Gallina Ilona
Purzsa Gáborné

2018. 10.20.

Csoportonként
1-1
óvodapedagógus

Purzsa Gáborné

Csoportonként
2-2 szülő

Purzsa Gáborné

2018. 10.20.

2018. 10.20

Módszer

Keletkezett

Végzi

Felelős

Határidő.
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Intézményre

Intézményre

Intézményre
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Gyakori
ság

dokumentum

Érintettek
köre konkrétan

Dokumentumel
emzés az
elfogadott
intézményi
elvárásoknak
megfelelően és
az irányadó 7
kompetencia
mentén

5 évente
1x

Dokumentum
elemzés
eredményének
rögzítése az OH
informatikai
felületén

intézmény

Értékelés
kérdőívek,
interjúk,
dokumentumele
mzés alapján

5 évente
1x

Az intézményi
értékelés feltöltése
az OH informatikai
felületre

intézmény

Intézkedési terv
a fejleszthető és
kiemelkedő
területek
meghatározása

5 évente
1x

Az intézkedési terv
feltöltése az OH
informatikai
felületre

intézmény

megnevezése

Munkacsoport
tagjai, bevont
további
óvodapedagógus
ok

Gallina Ilona
Marosi Hedvig

Gallina Ilona
Marosi Hedvig
Elemzést végző
Munkacsoport
tagok, bevont
óvodapedagógus
ok

2018. 10. 30.

Gallina Ilona
Marosi Hedvig
2018. 11.01.

Gallina Ilona
Marosi Hedvig
a nevelőtestület
bevonásával

Gallina Ilona
Marosi Hedvig
2018. 12.2.0
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8.
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE
Önértékelés
Gyakori
Keletkezett
Módszer
kiterjed
ság
dokumentum
A már
Kérdőív
Óvodapedagóg Irányadó
minősített és
jogszabá
önértékelő
us önértékelő
minősítendő
kérdőíve.
ly
óvodapedagógusonk
óvodapedagógu
szerint.
ént.
sokra.

Érintettek köre
konkrétan
Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Végzi
Az
önértékeléssel
érintett
óvodapedagógu
s.

Felelős
megnevezése
Purzsa Gáborné

Marosi Hedvig.
Kérdőívhez kódok
megkérése az OH
informatikai
felületén.

A már
minősített és
minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Óvodapedagóg
us munkatársi
kérdőíve.

Irányadó
jogszabá
ly
szerint.

Kérdőív
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént 2 fő
óvodapedagógus
munkatárs részéről.

Marosi Hedvig

Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Nevelőtestület
óvodapedagógu
s tagjai.

2019.01.15
2019.05.31.

Gallina Ilona
Purzsa Gáborné
2019.01.15.
2019.05.31.

Marosi Hedvig
Kérdőívhez kódok
megkérése az OH
informatikai
felületén

Határidő

Marosi Hedvig

Marosi Hedvig

Határidő
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Módszer
A már
minősített és
minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Szülői kérdőív

Gyakori
ság
Irányadó
jogszabá
ly
szerint.
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Kérdőív
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént.

Érintettek köre
konkrétan
Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Végzi
Az
önértékeléssel
érintett
óvodapedagógu
s csoportjába
járó gyermekek
szülei.

Felelős
megnevezése
Purzsa Gáborné

Marosi Hedvig.

A nevelési évre
minősítésre
kijelölt
óvodapedagógu
sokra.
Már minősített
és minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Interjú.

Irányadó
jogszabá
ly
szerint.

Kérdőívhez kódok
megkérése az OH
informatikai
felületén

Marosi Hedvig

Marosi Hedvig

Jegyzőkönyv
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént készült
interjúkról.

Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Purzsa Gáborné

Az interjúkról
készült
jegyzőkönyvek
feltöltése az OH
informatikai
felületén.

Purzsa Gáborné

2019.01.15.
2019.05.31.

Purzsa Gáborné

2019.01.15.
2019.05.31.
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Önértékelés
kiterjed
Már minősített
és minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Módszer
Dokumentumelemzés, amely
kiterjed az
Óvodai nevelés
országos
alapprogramra
és a KIMBI
óvoda
pedagógiai
programjára
épülő:
a) éves nevelési
tanulási
ütemtervre,
b) a
csoportprofilra
,
c) tematikus
tervre,
d) éves tervezés
egyéb
dokumentumai
ra,
e) tevékenység és
egyéb
foglalkozások
tervezésére,
f) naplóra,
g)
gyermeki
produktumokra.

Gyakori
ság
Irányadó
jogszabá
ly
szerint.
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Keletkezett
dokumentum
Jegyzőkönyv
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént készült
dokumentumelemzé
s eredményéről.

Érintettek köre
konkrétan
Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Végzi
Purzsa Gáborné
Liszka Ágnes
Zita

Felelős
megnevezése
Gallina Ilona

Határidő

2019.01.15.
2019.05.31..

A dokumentum
elemzésről készült
jegyzőkönyv
feltöltése az OH
informatikai
felületén.

Purzsa Gáborné
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Önértékelés
kiterjed
Már minősített
és minősítendő
óvodapedagógu
sokra.
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Módszer

Gyakori
ság

Keletkezett
dokumentum

Érintettek köre
konkrétan

Megfigyelés:
tevékenység,
foglalkozás
látogatása,
megbeszélése.

Irányadó
jogszabá
ly
szerint.

Jegyzőkönyv
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént
a tevékenység,
foglalkozás
megfigyelésének
eredményéről.

Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Végzi

Felelős
megnevezése

Liszka Ágnes
Zita

Gallina Ilona

Határidő

2019.01.15.
2019.05.31.

A tevékenység,
foglalkozás
megfigyeléséről
készült jegyzőkönyv
feltöltése az OH
informatikai
felületén.

Liszka Ágnes
Zita

Liszka Ágnes
Zita
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Önértékelés
kiterjed
Már minősített
és minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Már minősített
és minősítendő
óvodapedagógu
sokra.

Módszer
8 kompetencia
mentén a
kiemelkedő és
fejlesztendő
területek
meghatározása
az önfejlesztési
terv
elkészítéséhez.

Az
óvodavezetővel
egyeztetett
önfejlesztési
terv készítése.

Gyakori
ság
Irányadó
jogszabá
ly
szerint.
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Keletkezett
dokumentum
Értékelő lap
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént az érintett
kompetenciákról.

A 8 kompetencia
mentén Értékelő lap
feltöltése az OH
informatikai
felületén.
Irányadó
jogszabá
ly
szerint

Az önértékelés
eredményére épülő,
5 évre szóló
önfejlesztési terv
önértékelő
óvodapedagógusonk
ént.
Az önfejlesztési terv
feltöltése az OH
informatikai
felületén.

Érintettek köre
konkrétan
Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea

Végzi
Az
önértékeléssel
érintett
óvodapedagógu
s.

Felelős
megnevezése
Purzsa Gáborné

Határidő

2019.01.15.
2019.05.31.
Marosi Hedvig
Mihajlov Judit
Lengyel
BrunnerTünde
Mészáros Tímea
Marosi Hedvig
Gallina Ilona
Mihajlov Judit
óvodavezető és
Lengyel
az
BrunnerTünde
önértékelésben
Mészáros Tímea
érintett
óvodapedagógu
s.

Gallina Ilona

2019.01.15.
2019.05.31.

Marosi Hedvig
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A 2018-2019 NEVELÉSI ÉVBEN VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉSREAZ ÚTMUTATÓ ELŐÍRÁSANAK MEGFELELŐEN NEM
KERÜL SOR.
10.
ÉVES ADATGYŰJTÉS AZ 5 ÉVES INTÉZMÉNYI ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉS RÉSZFELADATAIHOZ
Érintettek
Önértékelés
Gyakori
Keletkezett
Felelős
Módszer
köre
Végzi
Határidő
kiterjed
ság
dokumentum
megnevezése
konkrétan
Pedagógiai
A7
Folyamat Írásbeli beszámoló.
Intézmény
Óvodapedagógus
Munkacsoport
folyamatokra
kompetencia
os
ok team
Szervezeti
mentén
munkában.
kultúrára
elemzés,
2018.07.30.
Pedagógiai
értékelés.
munka
feltételeire
9.
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2. számú melléklet
„Apró művészek” kuckója kézműves csoport
Marosi Hedvig óvodapedagógus
Az idei nevelési évben folytatni kívánom az előző években megalapozott, környezettudatos
nevelést is szem előtt tartó, hulladék anyagok újra felhasználását megcélzó művészeti alkotások
készítését.
Cél a gyermekek vizuális műveltségének megalapozása, esztétikai érzékük, alkotási kedvük
fokozása, a közös alkotás élményének nyújtása.
A gyermekeknek a tevékenységek során segítséget nyújtok, hogy kifejezésre juttathassák
gondolataikat, érzelmeiket, elképzeléseiket - vizuális formában. Arra törekszem, hogy a
gyermekekkel különféle technikákat ismertessek meg, hogy ez által is bővülhessen technikai
tudásuk, anyagismeretük.
Törekszem arra, hogy tevékenységeinket a környezetünkben megtalálható „hulladékok”
felhasználásával érdekesebbé varázsoljam. Ezzel nem csak a környezetünk védelmére kívánom
felhívni a figyelmet, hanem igyekszem ösztönözni a gyermekeket, hogy járjanak nyitott
szemmel, vegyék észre, milyen lehetőségek rejlenek az anyagokban, használják kreativitásukat,
fantáziájukat is.
A foglalkozásokra hasonló életkorú, ám különböző kézügyességű gyermekek járnak majd,
akikben felfedezhettük a tehetség csírákat. Kiemelt figyelmet kell fordítanom a differenciálásra,
az egyéni képességekhez mért fejlesztésre. Egy- egy tevékenység alkalmával is többféle
technikát kívánok alkalmazni, hogy minden gyermek kiválaszthassa a neki legmegfelelőbb
módot az önkifejezésre.
A tehetséggondozó tevékenység fő feladata a gyermeki alkotókedv fokozása mellett az, hogy
gyermekeink fantáziája, érzelmeik, szín és formaviláguk érvényesüljön, kifejeződésre jusson.
Az anyagok és eszközök fontos szerepet kapnak a foglalkozásokon, munkáink középpontjában
mindig az aktuális évszak, vagy a közelgő ünnepre való készülődés áll.

Marosi Hedvig óvodapedagógus
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DRÁMAJÁTÉK TEHETSÉGTÁMOGATÓ SZAKKÖR ÉVES TERV 2018-2019
Szakkörvezető: Kiss-Balogh Kitti
Szakmai segítő: Csernák Enikő drámapedagógus
A dramatikus eljárások nevelési célja az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése. Feladatuk a
személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése, eszerint a dramatikus játékok
tulajdonképpen emberépítő, szocializáló tevékenységek.
„A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti:
- közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését,
- ön- és emberismeretének gazdagodását,
- alkotóképességének, önálló rugalmas gondolkodásának fejlődését,
- összpontosított, megtervezett munkára való szoktatását,
- testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését,
- mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát.
A drámajáték gazdagítja:
- az oktatómunkát, a szabadidő eltöltését,
- viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás, ügyintézés,
családi, iskolai gondok stb.) a résztevők korának megfelelő fokon és formában,
- könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között,
- (…) valamelyes mértékben ellensúlyozza azt a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök
akaratlanul is elősegítenek.” (GABNAI 1999:10)

Az óvodás gyermeket általában érdekli a környezete, a világ, amelyben él. Vonzódik az újhoz,
az ismeretlenhez, és mindennek részese akar lenni, de csak úgy tud részt vállalni, ha minden az
ő természetes módján, természetes tempójában zajlik. A drámajáték szakkörünk alkalmat ad
arra, hogy együttesen – óvónő, drámapedagógus és óvodás gyermek – tudjunk tevékenykedni,
lehetőséget

ad

önmagunk

jobb

megismerésére,

képességeink

felismerésére

és

továbbfejlesztésére, kellemes hangulat megteremtésére.
Célunk mindezek kialakítása és fejlesztése. Szakkörünkbe az előzetes óvodapedagógus
megfigyelések diagnózisai és a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményei alapján azokat
a gyermekeket várjuk (a szülői igényeket is figyelembe véve), akiknek a drámajátékok
segítségével, alkalmazásával a szociális- és kommunikációs képességeinek a fejlesztésében
még támogatást igényelnek, illetve azokat a gyermekeket, akik a külvilág felé nyitott,
extrovertált személyiség vonásokkal bírnak. Célunk továbbá olyan helyzetet teremteni, olyan
lehetőséget biztosítani a gyermekek számára, ahol az önértékelésre sor kerülhet annak
érdekében, hogy az óvodások képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat saját
maguk elfogadására, énképük, önbizalmuk megerősítésére, továbbfejlesztése is hasznosítani is
tudják.
Szakkörünkön a klasszikus drámajáték fajtákból állítjuk össze a foglalkozások anyagát.
-

Érzékszerveket finomító játékok: látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás

-

Megőrző és újrateremtő játékok: emlék-fantázia, ritmusjátékok, ügyességi játékok,
térhasználat, tájékozódás, a tér anyaga, helyzetfelismerés és döntés, utánzó játékok
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Erőgyűjtő és figyelem-összpontosító játékok: bemelegítő játékok, önérzékelés és
partnerészlelés, lazítás és feszítés, légzés, hangadás, kiejtés – előgyakorlatok,
koncentrációs játékok, kapcsolatteremtő és bizalom játékok.

-

Üzenetváltós játékok: üzenetek szavak nélkül (arcjáték, tekintet, gesztusok, testtartás,
távolságtartás, „emblémák”, rejtett üzenetek), összetett kommunikációs játékok

-

Rögtönzés: beszédre késztetés játékai,

-

Közös dramatizálás: mesék és játékok

-

Alkalmazott drámajátékok: életjátékok

A tevékenységek anyagának összeállításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a kommunikációs
készségek fejlesztésére.
Tervünket is erre építettük:
Hónap
Témakörök
Drámajátékok
Október

Szabályok
ismerkedés

megbeszélése,

November

Kapcsolatteremtés
A verbális kommunikáció
jellemzői,
hangunk,
szavaink

December

Január

Február

Március

Április

Koncentráció,
Kommunikáció
fejlesztő
gyakorlatok
Érzékszervi
felismerés,
fejlesztés

Válassz hozzád illő nevet!
Névtanuló játék-alliterációval
Kézfogással ismerkedés
Lazító gyakorlat
Alkotó rész: családrajz készítés
Párválasztás szemmel Vezetés
Kutatás és találkozás
Hangfelismerés
Képleírás
Lazító gyakorlat
Labdadobás: „Én mondok egyet,
ellenkezőjét!”(ellentétes értelmű szavak)
Szívesen lennék…, Soha nem lennék…

mondd

Hallási gyakorlatok
Rokonszenves hangforrás keresése
Tapintási gyakorlat
Látási gyakorlatok

Arcunk,
mint
információhordozó,
szemünk és mimikánk
Testtartások, mozdulatok
jelentése a kapcsolatokban

Még a szemed sem áll jól!
Azonos érzések Ellentétes érzések

Helyzetgyakorlatok
mindennapi élethelyzetekre

Nem téged kérdeztelek! Ettől félek!

Együttműködési
készség
kialakítása és fejlesztése
Búcsú
jelentősége
a
kapcsolatokban
Csoport lezárása

te

Állj mellém!
Furcsa kapcsolatok
Ülj mellém!

Közös rajz
Közös mesealkotás
Ajándék
Közös fa rajzolása
Tablókészítés a fényképekből
Bemutató foglalkozás

Kiss-Balogh Kitti
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TEHETSÉGGONDOZÓ FÜRKÉSZ SZAKKÖR
Éves programterv
2018/2019
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
A szakkör célja:
Az élő és élettelen környezet
-

változásainak, érdekességeinek, szépségeinek a megfigyelése, lehetőség szerinti
megtapasztalása az egyéni érdeklődés differenciált támogatásával;

-

tiszteletének, óvásának, védelmének kialakítása a gyermekekben oly módon, hogy e
szemlélet fejlessze személyiségüket és későbbi életmódjukra is hatással legyen.

Feladatok:
Alkotó légkörben széles lehetőséget biztosítani a gyermekeknek:
-

az önkifejezésre, élményviláguk megmutatására, alkotóvágyuk kielégítésére;

-

közösség alakítására, közösségi kapcsolataik, egymásra figyelésük, szabálytudatuk
erősítésére;

-

a fenntarthatóságra nevelésre, a környezettudatos magatartásra, környezetért felelős
életvitelre való szocializációra;

-

személyiségfejlesztésre, az értékrend, a pozitív attitűd kialakítására;

-

ökológiai összefüggések feltárására, megerősítésére;

-

problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztésére;

-

terepi megfigyelésekre, felfedezésekre közvetlen tapasztalatszerzés támogatására;

-

a természetjárás, az aktív, tevékeny életmód megszerettetésére;

-

készségek finomítása, nagyítók, mikroszkóp, távcső használatának elsajátítására.

A szakköri foglalkozások témaköre, rendszere
1. A szakkör témaköreit:
-

az évszakok, valamint a hagyományos és zöld ünnepek szisztematikusan egymásra épült
rendje,

-

a fenntarthatóságra nevelés célkitűzései,

-

a KIMBI Pedagógiai Programban meghatározott környezettudatos magatartás
kialakítása, gyakorlása továbbá

-

a Zöld Óvoda kritériumrendszerének figyelembevétele határozza meg,
2. A szakköri programok heti egy alkalommal szerdánként, játékidőben kerültnek
megtartásra.
3. A szakkörön a szülői igények és egyeztetések figyelembe vételével a
nagycsoportos gyermekek vesznek részt.
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Tervezett témakörök, tevékenységek
KIMBI Füvész szakkör programja
Hónap

Témakör

Október

Ősz
Állatok Világnapja

Tevékenységi kör
•Hogyan leszünk fürkészek?
•Költöző, vonuló madarak
•Őszi termények kincsestára
• Nem szeretem állatok.

November

Ősz

• Madárbarát óvodakertünk
•Ismerkedés a mikroszkóppal
•Az állatok bölcsője

December

Tél
Advent

•Séta a Hegyvidéki Adventi vásárban
•Madárkarácsony – madárkalács készítés
•Víz, hó, jég-megfigyelések, kísérletezések

Január

Február

Tél

Tél
Farsang

•Téli nyomolvasás.
•Árnyék-, fény játék
•A téli erdő élete
•Állatok farsangja, az állatok különleges
mozgása.
•Az állatok nem fáznak,
•Vendégségben az erdőben.
•Hobby állatok és gondozásuk
•Látogatás az állatkereskedésbe

Március

Tavasz
Húsvét
Víz világnapja

•Virágkiállítás
•Víz, vízesés, élőhelyek, károk
•Látogatás a bio-boltba

Április

Tavasz
Föld napja
Madarak és fák
napja

•Az év fája, madara stb.
•Mesélő kövek, látogatás a Jókai kert
kőparkjába
•A mi bolygónk

Purzsa Gáborné
óvodapedagógus
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3. számú melléklet
A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKATERVE , FEJLESZTÉSI TERVE A
2018/2019-ES NEVELÉSI TANÉVRE
A 2018-2019-es nevelési év másképp alakul, mint az eddigi évek során történt. Az
óvodapedagógus hiány miatt a fejlesztőpedagógusi munkám szűkebb keretek közé szorul,
mivel a mindennapokat az egész nap folyamán a kiscsoportban töltöm.
A fejlesztőpedagógusi napom a keddi nap lesz, amikor azok a gyermekek élveznek előnyt a
fejlesztések alkalmával, akiknek Szakértői véleményük van a Szakszolgálattól.
Csoportos vizsgálat keretén belül elvégzem a 3 nagycsoportban, a tanköteles korú
gyermekeknél a Figyelem tesztet, valamint a téri tájékozódást, dyslexia prevenciót segítő DPT,
és EDTFELDT teszteket.
A többi csoport óvodapedagógusait a felvázolt problémát követően segítem, illetve az év során,
ha új kollégák érkeznek, akkor úgy tudom majd növelni a fejlesztési óráim számát.
A prevenció még nagyobb jelentőséggel bír idén. Egyes problémák tartóssá válása előtt a
Szakszolgálattól kérünk segítséget, igyekszünk a problémás, nem együttműködő szülőket is
meggyőzni, a gyermek érdekeit maximálisan szem előtt tartva.
Az óvoda logopédusával továbbra is szorosan együttműködöm, az ő év eleji mérése alapján
szűrjük ki a problémás gyermekeket az év elején.
A tehetséggondozás a szakkörökön valósul meg, amelyre ajánlást adunk a szülőknek, hogy
milyen irányba tereljék gyermekük tehetséggondozását.
Több olyan gyermek van, aki nagyon jó képességű, de visszahúzódó, félénk, bátortalan, nincs
önbizalma. Rájuk is nagy hangsúlyt fektetünk, illetve segítjük a szülők elindulását,
pszichodráma vagy egyéb bátorító csoportokat ajánlunk a gyermekeiknek a Pedagógiai
Szakszolgálatnál.
Az óvodai fejlesztő munka célja a tanulási nehézségek megelőzése. Mivel az olvasás-írás
elsajátításához szükséges részképességek gyengesége már óvodás korban felismerhető, erre
nagyon figyelünk, időben elkezdjük a preventív pedagógiai munkát, a mozgásra nagy hangsúlyt
fektetünk. A mozgáskoordináció és az egyensúlyérzék fejlesztése kiscsoporttól kiemelt
szerepet kap.
A finommotorika, vizuo-motoros koordináció fejlesztése idén a csoportokban valósul meg
frontális foglalkoztatás keretén belül vagy egyénileg a reggeli órákban, az óvodába érkezést
követően.
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A fejlesztési munkám fő területei a következőek:
- nagymozgások, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztése
- testkép, testséma, térirányok, téri orientáció fejlesztése
- jobb-bal oldalak differenciálása, lateralitás fejlesztése
- percepciófejlesztés
- vizuális, akusztikus: figyelem (egyirányú, többirányú), észlelés fejlesztése
- vizuális emlékezet fejlesztése (rövid idejű, hosszú távú)
- verbális-akusztikus emlékezet fejlesztése
- szeriálitás gyakorlása
- verbalitás, kommunikáció fejlesztése, beszédészlelés-beszédértés fejlesztése
- feladattudat, feladattartás, kitartás, monotóniatűrés fejlesztése
Fejlesztőpedagógusi munkatervem, feladataim havi bontásban:
HÓNAP

SZEPTEMBER

OKTÓBER

FELADATOK
Az óvodapedagógusokkal megbeszéljük a csoportban tapasztaltakat, az év
elején feltűnő változásokat egyes gyermekek esetében. Szükség esetén azonnal
elküldjük a Szakszolgálathoz. Pl. ha év végén már érezhető, látható volt a
probléma és a nyár során sem oldódott meg, múlt el, nem javult. Kisebb
probléma esetén a problémát orvosolandó játékokat megbeszéljük.
A 3 nagycsoportban elvégzem a csoportos mérést. / EDTFELDT, DPT,
Figyelem teszt /
Akik a tavalyi évben jártak már fejlesztésre, őket a friss, Szakszolgálattól
megkapott Szakvélemények alapján fejlesztem tovább.
A logopédussal, az óvodapedagógusokkal egyeztetve megosztjuk egymással az
információkat, a vizsgálatok eredményeit. Szükség esetén, fogadó óra keretén
belül tájékoztatom a szülőket a mérések eredményeiről. Ha még nincs a
gyermeknek a Szakszolgálattól Szakértői véleménye, akkor az eddigi mérések
(logopédus általi és a csoportos vizsgálat) alapján megbeszéljük a fejlesztés
menetét, tartalmát, meghatározzuk az elérendő célokat és az ahhoz vezető
legoptimálisabb utat, módszereket.
Szükség esetén kérem külső szakember bevonását is, a cél mielőbbi
eléréséhez, a gyermekek fejlődése érdekében.
A hatékonyabb fejlesztésben bízva számítok a szülők együttműködésére,
ehhez segítségképpen otthonra is ajánlok játékokat, feladatokat, könyveket,
amiből ötleteket meríthetnek.
Összeállítom a fejlesztendő gyermekek névsorát. Az azonos problémával
küzdő gyermekeknek csoportos fejlesztési tervet készítek. Szükség esetén
egyéni fejlesztési tervet.
A komplexitás elvét követem. A terv tudatos, de rugalmasan kezelem, szükség
esetén változtatok rajta. Pl. ha a gyermek lassabban halad, vagy épp
ellenkezőleg, jól veszi az akadályokat és szárnyalni kezd.
A fejlesztés szempontjából a komplexitás mellett vannak kiemelt területek,
mint pl. a mozgás fejlesztése, finommotorika fejlesztése, beszédészlelés, értés
fejlesztése.
Megkezdődnek a játékos, cselekedtető fejlesztő foglalkozások, amelyek a
gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodnak. A fejlesztő munkám alapja,
kiindulópontja a mozgásfejlesztés, TSMT módszerrel. A fejlesztő
foglalkozások 35 percesek. A fejlesztés során alkalmazom a zeneterápia és a
meseterápia csodálatos játékait.
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Folyamatos fejlesztő tevékenység zajlik. Ha a csoportokban lévő gyermekek
valamiért nem működnek jól együtt (akár fegyelmezettség, akár a fejlettségi
szint széthúzását tapasztalom), akkor menet közben változtatok a csoport
összetételén úgy, hogy annak az okát a gyermek ne tudja, ne sérüljön, ne
alakuljon ki nála önbizalomhiány, ne okozzon frusztrációt. A gyermekek
egyéni tempóját folyamatosan szem előtt tartom.
A foglalkozások mindig komplexek, a gyermek egész személyiségére hatnak.
Biztosítom a sikerélményt, bátorítom, motiválom a feladatok elvégzésére a
gyermekeket.
A foglalkozások heti rendszeressége kiszámíthatóságot, biztonságot jelent
számukra. Megszokják, hogy adott napon találkozunk a szobámban vagy a
tornateremben.
Célom, hogy várják ezeket az alkalmakat és jól érezzék magukat és játék
közben nagyon hatékonyan fejlődjenek.
A fejlesztés ideje alatt konzultálok az óvodapedagógusokkal, logopédussal,
szülőkkel. Segítjük egymás munkáját.
Lehetőséget biztosítok a szülőknek a gyermekükről való beszélgetésre, a
tapasztalataim megosztására és meghallgatásukra. Felveszem a kapcsolatot és
együttműködök a gyermekeket segítő külső szakemberekkel, akikkel a
családok kapcsolatban állnak.
Bízom abban, hogy a kollektíva ekkorra kibővül és ellenőrző méréseket tudok
végezni, melyek azon részképesség területeket érintik, ahol elmaradás,
hiányosság volt. Az eredmények figyelembevételével, ha szükséges,
módosítom a fejlesztési tervet, illetve megállapítom, hogy szükséges-e a
további fejlesztés vagy biztosított a zökkenőmentes iskolakezdés majd
szeptemberben.
Ebben a hónapban iskolaérettségi vizsgálat lesz a pszichológus részéről. Az
óvodavezetővel, óvodapedagógusokkal, logopédussal és a pszichológussal
összeülve megbeszéljük a gyermekeknél tapasztaltakat. Szükséges-e további
vizsgálat vagy a Szakszolgálat igénybevétele. Ha úgy döntünk, akkor a
Szakszolgálatra bízzuk a végső döntést, iskolaérettségi vizsgálatot javaslunk.
A szülőt tájékoztatjuk az általunk megbeszéltekről.
Az időközben 5. életévét betöltött gyermekeket vizsgálom, majd a szülőket
tájékoztatom az eredményekről. Ha szükséges, biztosítom a gyermek
fejlesztését, fejlesztési tervet készítek és elkezdjük a fejlesztő foglalkozásokat.
A prevencióra nagy hangsúlyt fektetünk.
Folytatódnak a fejlesztő foglalkozások.
Márciusban fogadóóra keretén belül az óvodapedagógusokkal együtt
beszélünk a szülőkkel az iskolaválasztást illetően. Megosztjuk a
tapasztalatainkat, javaslatainkat és meghallgatjuk a szülők döntését.
Ismét felmérem a gyermekeket, mely területeken volt hatékony a közös
munka, a gyermek önmagához képest fejlődött-e. Ha még tapasztalok egy kis
elmaradást, ajánlok a nyárra játékokat a szülőknek.
A fejlesztő pedagógiai munkám év végi értékelése, írásos beszámoló készítése.
Fejlesztő játékok gyűjtése, készítése, rendszerezése.

Mihajlov Judit
fejlesztő pedagógus
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számú melléklet
MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE
2018/2019
Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata az új Alapprogram tükrében

2018. szeptembertől a nemzeti identitástudat erősítése is hangsúlyosabb feladat az
óvodapedagógusoknak – ez jelenik meg az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
nemrégiben elfogadott módosításában.
A július 25-én kiadott módosítás szerint az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti
a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat,
a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.
Az óvodapedagógus feladatai is kiegészültek: a 3-7 éves gyermekeknek népmeséket, népi
hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemeit, meséit, valamint a klasszikus és a kortárs irodalmi műveket egyaránt kell
ismertetniük, életkori sajátosságukhoz igazodva.
Ezenkívül módosítás még például, hogy a hazai óvodáknak a határon túli magyar óvodákkal is
erősíteniük kell majd kapcsolataikat.
Szeptember:


A munkaközösség megalakulása



A módosított ONAP megismerése, a változások kiemelése



Éves terv összeállítása, elfogadása



A KIMBI Program felülvizsgálata a változások tükrében



A program különböző részeinek felülvizsgálatához team-ek létrehozása



A KIMBI Óvoda hagyományainak, ünnepeinek, ünnepségeinek megismertetése

Október:

az újonnan érkezett kollégákkal – az előző nevelési évben meghatározottak
szerint.
November:


Módosítások meghatározása – hogyan épüljenek be mindennapjainkba az
ONAP módosításai



A különböző fejezetek módosítása

December:
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A hegyvidéki adventi vásárban fellépő narancssárga mókus nagycsoportjának
adventi előadásának megtekintése

Január:


Első félév feladatainak összegző elemzése, megvitatása, féléves értékelés az
eddigi munkáról

Február:


A tavaszi gyakorlati bemutatók előkészítése



A hazaszeretetre nevelés, a nemzeti identitástudat erősítésének lehetőségei a

Március:
mindennapokban - gyakorlati bemutató. Téma: Március 15.
Április:


A keresztény kulturális értékek megismerésének lehetőségei a mindennapokban
– gyakorlati bemutató. Téma: Húsvét

Május:


Az éves munka értékelése, beszámoló készítése

Marosi Hedvig
munkaközösség vezető
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5. számú melléklet
A KIMBI Óvoda Szülői Szervezetének Munkaterve
2018/2019 nevelési év
2018. szeptember
-

Nyitóértekezlet, új tagok bemutatkozása

-

Új elnök megválasztása

-

Tájékoztatás az új tagok részére a szülői szervezet jogairól, kötelezettségeiről

-

Tájékoztatás az óvodai életben való részvételről az új kiscsoportos tagoknak

2019. október - november
-

Szülők faliújságára különböző cikkek elhelyezése: nevelési problémák, egészséges
életmód témákban, családi programokkal kapcsolatosan

-

Szülői segítségek, felajánlások: vásárlások, őszi kertrendezésben segítség

-

KIMBI közösségi klub: Mikulás ajándékok megbeszélése, csomagolás megszervezés

-

Karácsonyi vásár, ünnepi hangulat előkészítése a szülők bevonásával

2018. december- 2019. január- február
-

Adventi folyosó dekorációban való segítségnyújtás

-

Mikulás- Karácsonyi Vásár - Karácsony ünnepi készülődés, segítségnyújtás

-

Hegyvidéki Adventi vásáron fellépés segítése

-

SZK tagok aktív részvétele az ünnepségeken

-

Farsangi készülődés –ötletbörze, jelmez csere-bere

-

Farsangi mulatság megszervezése SZK bevonásával

2019. március- április- május
-

Segítségnyújtás, részvétel a Tanfelügyeletben

-

Tavaszi buszos kirándulás szervezése szülők bevonásával

-

Húsvéti előkészületek SZK bevonásával

-

Közös virágültetés a szülőkkel, tavaszi kerti munkák, kertrendezés

-

Anyák napja-évzáró, év végi kerti parti előkészítése a szülők bevonásával

-

KIMBI Nap - Gyereknap megszervezése

Kapcsolattartásért felelős: Marosi Hedvig Vezető-helyettes KIMBI Óvoda
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számú melléklet
A GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 2018-2019

Gyermekvédelmi felelős: Mihajlov Judit
Szükség esetén segítő szakemberek:
A Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa, gyógypedagógusa
Logopédus
Fejlesztőpedagógus
Védőnő
Szociális segítő munkatárs
Gyermekjóléti szolgálat szakemberei
Helyzetelemzés:
Óvodánk 7 csoportjából az 5 meglévő csoportunk mellett 2 kiscsoport kezdte el az óvodai
életet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépett rendelkezése
szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie, így egyre fiatalabb korosztály kerül az óvodai ellátás körébe és szükség
szerint egyre hamarabb megvalósul a prevenció a kisgyermekek körében.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az óvodába járó gyermekeink családi háttere
rendezett, kiegyensúlyozott. Ezen a területen eddig nem volt tennivalónk. Az egyik
kiscsoportunkban idén egy gyermek védelem alatt áll családi háttere miatt. Vele kapcsolatban
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal felvettük a kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartjuk
a szülőkkel való együttműködést. Az óvodánkba kerülő kiscsoportos gyermekek szüleinek
tartott első szülői értekezleten kihangsúlyozzuk ennek fontosságát és a gyermekeik megfelelő
fejlődése érdekében kérjük az együttműködésüket. Szükség esetén külső szakemberek
segítségét vesszük igénybe.
Az elmúlt 2 év tapasztalatából leszűrve 2-3 szülővel adódtak nehézségek, akik nem támogatták
megfelelő mértékben a gyermekük értelmi fejlődését, valamint a magatartásproblémákat nem
vették elég komolyan és komoly nehézségek árán értük el, hogy a Pedagógiai Szakszolgálathoz
eljussanak a gyermekükkel, hogy megkapják a számukra legmegfelelőbb fejlesztést.
Eközben az óvodában kiemelt figyelemben részesültek ezek a gyermekek. Bízunk abban, hogy
a jövőben nem ütközünk ilyen akadályokba, vagy ha igen, akkor a gyermekvédelem felé fogjuk
a problémát jelezni és segítséget kérni.

Kiemelt feladatunk a tanév során:
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Nyomon követjük a gyermekek testi-lelki-szociális fejlődését az egyéni bánásmódot szem előtt
tartva. A prevenció megvalósulására nagy hangsúlyt fektetünk, ebben kiemelten kérjük a
családok együttműködését.
Az idősebb korosztály megfigyelése kiemelt szerepet kap, 5 éves kor után a megfelelő
vizsgálatok elvégzése folyamatos.
Az egyéni bánásmód megvalósulása mellett igyekszünk a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a többi
gyermekkel együtt sikeresen nevelni, kellő önbizalmat adva nekik. Mindezt a megfelelő
módszertani felkészültségünkkel igyekszünk biztosítani. Minden óvodapedagógus feladata a
csoportjába járó gyermekek fejlődésének nyomon követése, segítése, probléma esetén a szülő
tájékoztatása, Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítása.
A szülőknek fogadó órát biztosítunk, illetve szükség esetén mi kezdeményezzük a
megbeszélést.
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel való bánásmód:
-

köznevelési törvény 47§(1) bekezdés

Az óvoda fő feladata, hogy:


feltárja a gyermekek sajátos nevelési igényét



az óvodai nevelési évek alatt folyamatosan, valamint a tankötelezettség megkezdése
miatti óvodai szakvélemény kiállításakor alkalomszerűen ellássa a sajátos nevelési
igény miatti fejlesztési, gondozási, ellátási feladatokat, illetve biztosítsa az azokhoz való
hozzáférést

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekkel való bánásmód:
-

köznevelési törvény 47 § (8) bekezdés

Az óvoda fő feladata, hogy:


feltárja a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségi problémáját és ellássa
a gyermek fejlesztő foglalkoztatásával, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat
közvetlenül, illetve közvetten a megfelelő szakemberhez irányítva, a szülőnek utat
mutatva

Kiemelten tehetséges gyermekekkel való bánásmód:
-

köznevelési törvény 46§ (3) bekezdés a, és g, pontja

Az óvoda köteles biztosítani a gyermek jogát arra, hogy:
-

képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben részesüljön
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A Gyermekvédelmi terv havi lebontását a táblázat tartalmazza.
Színtere
Résztvevők köre
Csoportok, Nevelői Gyermekvédelmi felelős,
megbeszélés
kijelölt óvodapedagógusok
Csoportok, fogadó
Az új gyermekek megismerése szociális
Csoportos
Szeptembertől
órák, szülői
szempontból
óvodapedagógusok
folyamatosan
értekezlet
Nevelői
Csoportos
Gyermekvédelem fontosságának megbeszélése,
óvodapedagógusok,
Szeptember
segítségkérés menete
óvodavezető
megbeszélés
Kedvezményes étkezési térítésre jogosító
szülői nyilatkozatok bekérése (anyakönyvi
Család, csoportos
Család, óvoda
Szeptember
kivonatok, orvosi igazolások, szakértői
óvodapedagógus, óvodatitkár
vélemények)
Egészségügyi problémák megismerése
Szülők, csoportos
(ételallergiák)
óvodapedagógusok, dajkák,
Szeptembertől Család, óvoda,
pedagógiai asszisztensek,
konyha
folyamatosan
óvodatitkár.
Orvosi adatok
Felmerülő fertőző betegségekről tájékoztatás,
alapján.
intézkedés
Csoportos
Tanköteles korú gyermekek névsorának
óvodapedagógusok,
összeállítása, kiemelt figyelmet igénylő
Szeptembertől Munkaközösségi
óvodavezető, óvodavezető
gyermekek feltérképezése, feladategyeztetés, folyamatosan
megbeszélés
helyettes, fejlesztőpedagógus,
folyamatos nyomon követés
logopédus
Ortopédiai szűrővizsgálat a nagycsoportokban
a szülők hozzájárulásával, majd gyógytorna
Doktornő, védőnő, csoportos
Csoportok
Szeptember
biztosítása utazó gyógytornász
óvodapedagógusok
igénybevételével
Lisztérzékenység vizsgálat a nagycsoportokban
Doktornő, védőnő, csoportos
Csoportok
Szeptember
a szülők hozzájárulásával
óvodapedagógusok
Az 5. életévüket betöltött gyermekek
Logopédus,
Logopédiai és
Szeptemberlogopédiai szűrővizsgálata és
fejlesztőpedagógus,
fejlesztő szoba
október
fejlesztőpedagógusi csoportos vizsgálat
csoportos óvodapedagógusok
Kötelező logopédiai szűrővizsgálat a 3 évesek SzeptemberLogopédus, csoportos
Logopédiai szoba
körében
óvodapedagógusok, szülők
október
Csoportos
Egyéni fejlődési lapok adatainak kitöltése,
óvodapedagógusok,
SzeptemberCsoportok
ellenőrzése
fejlesztőpedagógus,
október
logopédus
Csoportos
Csoportok,
óvodapedagógusok,
Szakértői vizsgálatok nyomon követése
Pedagógiai
Folyamatosan
fejlesztőpedagógus,
Szakszolgálat
logopédus, óvodavezető
A hátrányos helyzetű vagy
Csoportos
magatartásproblémás gyermekek megfigyelése,
óvodapedagógusok,
Csoportok
Folyamatosan
feljegyzés az egyéni fejlődési lapra. Egyéni
fejlesztőpedagógus,
fejlesztési tervek ellenőrzése
logopédus,
A kompetenciánkon kívül álló problémás
Csoportos
gyermekeket a megfelelő szakemberhez
óvodapedagógusok,
irányítjuk a megfelelő ellátás érdekében, a
Csoportok, fogadó
pszichológus,
Folyamatosan
hátrányok megszüntetésében. Kapcsolatfelvétel
óra, családok
fejlesztőpedagógus,
a Pedagógiai Szakszolgálattal az SNI
gyermekvédelmi felelős
gyermekekről, adatszolgáltatás megküldése
Feladat
A gyermekekkel kapcsolatos dokumentációk
ellenőrzése, formai, tartalmi elemek

Ideje
Augusztusszeptember

Mihajlov Judit
gyermekvédelmi felelős
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