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1. Pedagógiai folyamatok 
 (a vastag betűvel jelzett elvárások és hozzá kapcsolódó feladatok évente értékelendők a beszámolóban) 

1.1. Tervezés  

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, 

továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, 

munkaközösségi tervek elkészítése) 

1.1.1.1. 

Elvárás 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.  

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az 

Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók 

(például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. 

Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését.  

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 

feladatra időben megtörténik.  

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  

Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, 

valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó információk feldolgozása, értékelése, a 

tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési tervbe.  

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 

2016/2017. 

nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósul meg 

1. Minősítéssel, tanfelügyelettel, önértékeléssel kapcsolatos törvényi változásokat 

folyamatosan a tanév során is nyomon kell követni. 

2. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten az óvoda nevelőtestülete dönt az SZMSZ 

elfogadásáról (előzetesen áttekintésre kollégák számára elküldött 2016. augusztus 

15-ig)  

            Az óvoda nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottai is véleményt nyilvánítanak  

            az SZMSZ-ről a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten. 

Az óvoda SZMSZ-ének része az óvodai házirend id. Elfogadás után a házirendet minden 

szülő számára ismertté, és elérhetővé kell tenni. 

3. A minősítés, tanfelügyelet és önértékelés kapcsán az útmutató szerinti 

módosításokat meg kell tenni a BECS öt éves munkatervében, amennyiben 

szükséges a PP-ben is.  

El kell készíteni a BECS éves tervét, mely tartalmazza a pedagógusokra, vezetőre és 

intézményre vonatkozó önértékelések folyamatát, eszközeit, időpontjait 

Határidő: 2016. október 31. Felelős: óvodavezető, BECS 

4. A vezetői és intézményi önértékelési folyamatot meg kell kezdeni. Ehhez a BECS 

tagjai tájékoztatást nyújtanak a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten a 

pedagógusok számára. 

A fentiekkel kapcsolatos OH-s felületeket, KIR felületét folyamatosan frissíteni szükséges, 

valamint feltölteni az önértékeléshez szükséges dokumentumokat, amennyiben erre 

lehetőséget ad a felület. 

A pedagógusokat, a szülőket tájékoztatni kell az önértékeléshez kapcsolódó kérdőívek, 

önértékelések, interjúk, dokumentumelemzések internetes feltöltésének módjáról, 

amennyiben ez a vezetői, vagy az intézményértékelés kapcsán szükségessé válik. 

Felelős: BECS 

5. „326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9§(2) módosítása szerint a ped. 

szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza 

legalább…” Az e rendelet 5. sz. melléklete ennek a szabályzónak a kidolgozásához 

minta szabályzatot biztosít.  

6. Határidő: 2016. december 31. Felelős: óvodavezető BECS 
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7. A 2016. márciusában elfogadott továbbképzési tervnek megfelelő továbbképzések 

megvalósítása 

8. Munkaközösségi, BECS, Szülői Szervezeti, fejlesztő pedagógiai, gyermekvédelmi 

munkatervek megvalósulásai 

 1) MINŐSÍTÉSEK 

2017. Gerhardt Veronika, Bacskóné Csobán Mónika, Urbin Mihályné (PEDII) 

2017. Szabó Mónika M 

2016. november 30.-ig portfólió feltöltés a fent említett pedagógusok számára 

2016. november 30-ig az OH értesíti az érintetteket és az intézményt a Tanfelügyeleti 

ellenőrzés időpontjáról 

2017. április 30-ig a miniszter közzéteszi a 2018. évi minősítés keretszámait, és azon 

pedagógusok körét, akik nem kötelező formában, de lehetőségük van a minősítésre 

Az Önértékelés konkrét feladatit, az önértékelés éves és öt éves terve határozza meg. 

2) OH ELLENŐRZÉSEK 2017-ben 

intézményvezetői,  

intézményi 

3)  

A 2016. márciusában elfogadott továbbképzési ütemezéshez szükséges anyagi erőforrás, 

helyettesítés biztosítása 

4) 

 1. sz. melléklet/ Az integrált nevelés felvállalásának törvényi háttere 

2. sz. melléklet/Módszertani mk. munkaterve 

3. sz. melléklet/Szabadidős mk. munkaterve 

4. sz. melléklet/Gyermekvédelmi feladatok munkaterve 

5 sz. melléklet/Szülői szervezet munkaterve 

6. sz. melléklet/BECS éves terve 

5) 

Az éves munkaterv koherenciáját vizsgálni kell a PP, SZMSZ, Házirend, és a fenti 

munkatervekkel. 

Az OH felületén lévő intézményi felületre fel kell tölteni az elfogadás utáni SZMSZ-t 

1.1. 2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, 

munkaterv, házirend) 

 
1.1.2.1.Elvárás Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.  

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 

követhető.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 

2016/2017. 

nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósul meg 

A munkaterv elkészítésének törvényi háttere:  
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

363/2013. (VIII: 31.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 199. évi XXXIII.tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

intézmények névhasználatáról 6.§  

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének  

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

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

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
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37/2014. (IV:30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára 

A munkaterv elkészítésének és megvalósításának intézményi dokumentum háttere: 

 

PP (Pedagógiai Program), SzMSz, Házirend, munkaköri leírások 

Vezetői Pályázat, Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések 

2015-2016 tanév végi beszámolók 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 19. pont 

szerint nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó 

időszak. 

Szorgalmi időszak:                       2016. szeptember 01 – 2017. május 31. 

Nyári program szerinti nevelési időszak:               2017. június 01 – 2017. augusztus 31. 

Az óvoda nyári karbantartási tervezett időpontja:  2017. július 01 -31.  

 

EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről szerint:  

Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). (2) 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). (3) 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 

 

Feladatok A nyári zárás-karbantartás ideje alatt az óvoda rendkívül indokolt esetben 

gyermekfelügyeletet tart egy óvodai csoportban, a tanévben szükséges lenne megoldani egy 

hónapig az óvoda teljes zárva tartását a karbantartási munkálatok elvégzése miatt. 

Az óvoda nevelés nélküli munkanapot a tanév folyamán akkor kíván igénybe venni, ha a 

szakmai munkája indokolttá teszi. Erről a szülőket időben hét nappap előtte tájékoztatja. 

2017. június 04. a Nemzeti Összetartozás Napja  

A nevelés nélküli munkanapok meghatározása: 

A tanévben nevelés nélküli munkanapot kíván a nevelőtestület igénybe venni a következő 

feladatokra: 

Szakmai kirándulás megszervezése 2017. július hónap első napján  

A nevelés nélküli munkanapokon a gyermekek felügyeletét a szülőnek szükséges megoldani. 

Ügyeletet egy csoportszobában biztosítunk. 

1.2. Megvalósítás  

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  

 
1.2.1.1 Elvárás A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 

elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. 

aktuális céljai, feladatai.)  

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai 

munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek 

bevonásával történik.  

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.  

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő 

tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a 
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szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata részben szereplő 

feladatok megvalósítása 

Feladatok Az intézmény nevelési-oktatási céljait a pedagógiai program határozza meg, mely az 

alapprogramra épül. A konkrét nevelési célok a tematikus tervekben kerülnek 

meghatározásra.      

1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  

 
1.2.2.1. Elvárás Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.  

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

A 2015-2016 évi beszámolók (intézményi, munkaközösségi, stb..) következtetései 

mentén megfogalmazódtak az éves munkaterv feladatai is. 

Feladatok Az éves munkatervben elérhetőek és nyomonkövethetőek legyenek a feladatok. 

(intézményi, munkaközösségi, szülői szervezeti, fejlesztés, BECS) 
Rendszeresen ismétlődő feladatok  

Végzi: óvodatitkár, óvodavezető-helyettes,  

Ellenőrzi: óvodavezető-helyettes, óvodavezető 
- Változás jelentés, szabadságolások jelentése 

- Létszám kartonok készítése 

- Bérletek, ped. igazolványok 

- Jelenléti ívek, összegyűjtése, 

- Munkaidő koordinálása 

- KIR-ben pedagógusok, nem pedagógusok változásainak regisztrálása 

- KIR-ben gyermekek mozgásának (távozásának, érkezésének) nyomon követése 

- éves óvodai beiratkozás, felvételi előjegyzési napló vezetése 

Évente ismétlődő feladatok: 

- Szemészeti, fogászati, gyermekorvosi szűrés 

- Védőnői tisztasági vizsgálat 

- Felnőtt alkalmassági vizsgálat 

- Szakértői vizsgálat kérés (Iskolaérettségi, diszprevenciós szűrés) 

- Az iskolára hangoló hétről a feladatot végző óvónők összefoglalót írnak, s az éves 

pedagógiai anyagok között kerül iktatásra. 

- Munkatervek beszámolók készítése (mk vezetők, gyógytestnevelő, logopédus, fejlesztők, 

tehetségműhely vezetők, óvónők) 

- Tűz, munkavédelmi oktatás 

Folyamatos napi feladatok: 

- Jelenléti ív vezetése (óvónők, óvodai nevelőmunkát segítők) 

- Felvételi - mulasztási naplóvezetés (óvónők) 

- Létszámjelentés (óvónők, óvodatitkár) 

- Szabadságos kartonok vezetése (óvodavezető helyettes) 

- Csoportnapló vezetése a PP-ban megfogalmazottak szerint 

- A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, 

de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek 

fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti. 
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Kiemelt feladatok: 

2016. szeptember 10. városi Gulyás fesztiválon való részvétel 

 

2016. szeptember 24 családi nap a HAJDU Zrt-nél, a rajzpályázat lebonyolítása 

 

Szabad játék napja és szabadidős tevékenység (váltakozva, havonta 1 alkalommal a PP-ban 

megfogalmazottak mentén, a feljegyzések vezetése a csoportnapló adott oldalain kötelező.) 

 

2016-2017-es tanévben is tehetségműhelyek műhelymunkájának dokumentálása (kézműves-

kuckó, Pindur-Pandur közlekedési csoport, zeneóvoda), a tehetségakkreditáció megújítása 

 

Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása, feladatok megvalósítása a 

BECS éves terve alapján 

- felkészülési munka a kollégák PII minősítésére (GV, UM, BCSM) 

- elkészült mesteri portfólió bemutatása a nevelőtestület számára (SZM), 

- Felkészülés az OH által kiírt vezetői és intézményellenőrzésre, az önértékelési 

kézikönyv, vezetői és intézményi önértékelése alapján. ehhez a BECS dolgozza ki a 

részleteljárásokat, melyek a 2016-2017. tanévi feladatokat határozzák meg. 

A gyermek mérési dokumentáció vezetése.  

Kooperatív tanulási technikák módszertanában való elméleti és gyakorlati 

tapasztalatgyűjtése (munkaközösségi feladat) 

A szabadjáték, mint a gyermek legfőbb tevékenysége az óvodában címmel Pálfi Sándor 

előadásának meghallgatása.  

Az óvodapedagógusok egymás közötti hospitálása, szintén a napi szabad játék 

tevékenységéhez kapcsolódik. 

A zenei nevelés területén a pedagógusok számára gyakorlati (dalanyag megválasztás, 

képességfejlesztésekhez használható játékok, módszerek), módszertani megújítás 

szükséges. Következő tanévben belső továbbképzés formájában ezen a pedagógus 

kollégáknak részt kell venniük. A belső továbbképzésre kollégánkat,  

Kiss-Dankó Katalint  zenepedagógust kérem fel.  
 

Pedagógusok egymás közötti hospitálása (minden pedagógus a tanévben egy alkalommal 

hospitáljon más csoportban, és Ő maga egy alakommal fogadjon látogatókat) 

- A megfigyelés a mindennapi nevelőmunkában megvalósuló szabad játékra 

irányuljon. A szabad játék közbeni kezdeményezéseket is megfigyelik az 

óvodapedagógusok. A megfigyelés dokumentálásában a csoportnapló és a 

tematikus terv összhangját szükséges figyelni a szabad játék mentén (élmények, 

eszközök, helyek) A kezdeményezések milyen motivációból bontakoznak ki, ezek 

hogyan befolyásolják a gyermekek játékát. A kezdeményezésekhez vázlatokat nem 

kell írniuk az óvodapedagógusoknak. A hospitálás végén az önértékelés és az 

elemzés történjen meg. 



8 

 

1.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása 

 
1.2.3.1. Elvárás A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelennek a pedagógus tervező munkájában és 

annak ütemezésében.  

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.  

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban.  (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A csoportnaplóban az éves munkaterv, és a tematikus tervek megjelennek Az óvodában 

kidolgozásra került a tematikus tervek rövid, célt, képességfejlesztési feladatot, módszert 

meghatározó tartalmi kidolgozása. A tematikus terv, és az óvodapedagógusok heti terve is 

egymásra épüljön, de ne fedje egymást.  

 

„Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2016. (VI. 16.) 
határozata: 
 
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és az alábbiakban 
tesz javaslatot a Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. tanévi munkatervéhez: 

- mindennapi munkájukban elsődleges cél legyen a téglási gyerekek óvodai 
nevelésének és ellátásának maximális biztosítása 

- rögzítsék a munkatervben az új rendszeres feladatokat 
- valósítsák meg az óvodai szintű, egységes tematikus tervezést 
- a mérési rendszer folytatódjon a pedagógiai kompetenciák alapján  
- továbbra is fordítsanak gondot a tehetséggondozásra  
- figyeljék és ragadják meg a pályázati lehetőségeket 
- teremtsék meg a fejlesztő pedagógiai ellátás szakmai és személyi feltételeit 
- vizsgálják felül az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
- a város által szervezett rendezvényekhez nyújtsanak segítséget, jelenítsék 

meg és reprezentálják az intézményt” 
 

Feladatok Az éves munkatervet, tematikus terveket az óvodapedagógusok számítógépen szerkesztett, 

nyomtatott formában a csoportnaplóba beragasztva is elkészíthetik. 
Nevelőtestületi értekezletek rendje 

Kötelezően tartandó nevelőtestületi értekezletek: 

1) Évente két alkalommal tanévnyitó/ tanévzáró és a tanévközi záró nevelőtestületi értekezlet 

megrendezése kötelező. 

Témakörei: 

- az éves munkaterv megvitatása és elfogadása 

- az év végi beszámoló megvitatása és elfogadása 

A nevelőtestületi értekezleteken kötelezően vezetett dokumentációk: 

- jelenléti ív 

- jegyzőkönyv 

Mindkét dokumentáció őrzési helye az óvodavezető iroda pedagógiai anyagok iratgyűjtője és az 

irattár. 

Vezeti: óvodavezető, akadályoztatása esetén, óvodavezető-helyettes és a BECS vezetője. 

Ideje:  2017. augusztus 28. tanévnyitó és tanévet záró  

 2017. június 23. évközi záró 
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2) Alkalomszerű nevelőtestületi értekezletek 

Akkor szervezhetőek, ha a nevelőtestületnek pedagógiai, szakmai, szervezeti, ügyviteli, gazdasági 

és bármi más ügyben közösen kell dönteni. 

Ennek konkrét, előre meghatározott időpontja az idei tanévben nincs. A következő programok miatt 

várható nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet: 

- Városi Gulyás fesztivál rendezvény, minősítések, vezetői, intézményi ellenőrzés 

A nevelőtestületi értekezleteket az óvodavezető hívja össze, körlevélben tájékozatja a kollégákat az 

időpontról. 

A nevelőtestület maga is kezdeményezhet nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet egyaránt. 

Ennek szabályai az SZMSZ-ben rögzítve vannak. 

A hit és vallásoktatás rendje: 

A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti Köznevelésről 35§-ának értelmében, intézményünkben helyet 

és időt biztosítunk az egyházaknak a hittan foglalkozásaira. Ezt úgy kell megszervezni, hogy a 3-7 

éves életkornak megfelelő legyen. 

Időpontjai: 

Felelős: óvodavezető, és az egyház által hitoktatást végző személyek 

 

1.3. Ellenőrzés  

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?) 
1.3.1.1 

Elvárás 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeztünk 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86§-a 

rendelkezik. 

Ügyviteli munka ellenőrzése és tanügyigazgatási munka ellenőrzése 

Feladatok Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek, és feleljenek 

meg a törvényi előírásoknak. 

Ügyviteli: 

- étkezési létszámkartonok, személyi anyagok, egészségügyi könyvek 

 

Tanügyigazgatási: 

- felvételi mulasztási napló, orvosi igazolások, szakvélemények 

- csoportnapló /gyermek adatok, tankötelessé váló gyermekek adatai, SNI-s bejegyzések/ 

Ideje: november, február    Kiterjed: óvodapedagógusok, óvodatitkár               Végzi: óvodavezető 

 

Nevelő, oktató munkát segítők ellenőrzése, (dajka) munka javítására, értékelésére irányuló célok 

feladatok: 

Ellenőrzés módja: alkalomszerű 

Az ellenőrzés kiterjed: a csoportszobák, és a dajkák munkaköréhez tartozó egyéb helyiségek, 

eszközök tisztaságára 

Az ellenőrzést végzi: óvodavezető helyettesek,  Időpontja: november és január 

A dajkai ellenőrzés szempontjai a dajkák munkaköri leírásában szerepelnek.  
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Dajkák egymás közötti hospitálása: Két dajka egy másik dajkához látogat el, a számukra kidolgozott 

hospitálási szempont alapján megfigyeli a délelőtti időszakban a dajkai munkát. A végén hármas 

megbeszélésben elemzik (dajkai önértékelés, hospitálók elemzése, összegzése) . Az óvodavezető –

helyettesek a látogatások alkalmával jelen vannak (egy helyettes egy-egy látogatáson), irányítják a 

megbeszélést. 

 

Dajkai hospitálás beosztása: 

Időpont Látogatott dajka látogató dajkák 

2016. nov. 09. szerda Horváth Lajosné Kóka Ferencné Pénzeli Istvánné 

2016. nov. 23. szerda Papp Judit Hegedüs Sándorné Pénzeli Istvánné 

2016. dec. 07. szerda Sain Zsoltné Horváth Lajosné Kovács Istvánné 

2017. jan. 09. hétfő Kóka Ferencné Kukucska Lászlóné Pogácsásné Lovas M 

2017. jan. 25. szerda Hegedüs Sándorné Papp Judit Hevesi Dánielné 

2017. febr. 06. hétfő Kovács Istvánné Hegedüs Sándorné Hevesi Dánielné 

2017. febr. 22. szerda Kukucska Lászlóné Sain Zsoltné Pogácsásné Lovas M 

2017. márc. 08. szerda Pénzeli Istvánné Kóka Ferencné Horváth Lajosné 

2017. márc. 22. szerda Hevesi Dánielné Papp Judit Kukucska Lászlóné 

2017. ápr. 05. szerda Pogácsásné Lovas M Sain Zsoltné Kovács Istvánné 
 

1.3.1.2 

Elvárás 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az intézményben a pedagógusok ellenőrzése az Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára 

alapján elkészített öt éves és éves önértékelési tervben szerepel, melyet a BECS és az 

intézményvezető állított össze.  

Az önértékelési rendszer egyszerűsítése lehetővé teszi a pedagógusok önértékelésének öt 

évenként kell megtörténnie.  

Intézményünkben az önértékelést a kézikönyv bizonyos szabályainak figyelembevételével a 

2016-2017-es tanév végére minden pedagógusnál elvégezzük. (dokumentumelemzés-

adatgyűjtés, foglalkozáslátogatás-megfigyelés, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

Az interjúban csak azokat a kérdéseket kell feltenni, amelyek plusz információval szolgálnak 

a pedagógusról. 

Az alábbi időpontokhoz kapcsolódó folyamatszabályozás és feladatok is a fent említett 

dokumentumban található. 

A kiadott mesterpedagógusi útmutató tartalmazza (II. rész 5.3.), hogy a mesterpedagógus 

intézményvezetője évente egyszer megvizsgálja a mesterprogram előrehaladását.  

Feladatok Foglalkozáslátogatást végzi Adatgyűjtés 

Megfigyelés (Foglalkozás 

látogatás) időpontjai 

Gábor 

Sándorné 

2016.11.22. 

 

Baranyi 

Hajnalka 

2017. 02. 21. 

 

Bodnár Katalin 
2016. 11. 

29. 

Kiss-Dankó 

Katalin 

2017. 03. 09. 

 

Tátorjánné 

Török Tünde 

2017. 01. 

11. 

Veresné Hevesi  

Zsuzsanna 
2017. 03. 28. 

Nagyné Nagy 

Mária 

2017. 01. 

18. 

 

 

Nagy-Misinkó 

Ditta 

2017. 02. 

08. 

Mesterprogram 

előrehaladásának 

megvizsgálása 

 

 

 

Tóth Imréné 
2017.  

04. 10-15 
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1.3.1.3 

Elvárás 

Az intézményünk azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az éves munkaterv kitűzött feladatinak megvalósulását, a tanévben megvalósuló 

eredményeket az éves beszámoló tartalmazza. 

Feladatok Az éves beszámoló elkészítésének határideje: 2017. június 15.  

Felelősök: Intézményvezető, helyettesek, mk. vezetők, BECS vezető, Szülői Szervezeti 

koordinátor, fejlesztő pedagógusok, logopédus, gyógytestnevelő 

 
1.3.1.4 

Elvárás 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Bejövő gyermekek anamnézisének felvétele a családlátogatás alkalmával 

A gyermekek mérési dokumentációjának vezetése évente kétszer. 

Összehasonlító elemzések elvégzése tanév végén a csoportnaplóban 

Intézményi összesítést és következtetések levonását a beszámoló tartalmaz. 

A mérési eredmények és a diszprevenciós szűrési eredmények alapján kerülnek a gyerekek a 

fejlesztő foglalkozásokra, gyógytestnevelésre, estelegesen tehetségműhelyekbe, 

Feladatok A feladatok határidőben elvégzésre kerüljenek. 

A mérések, megfigyelések elvégzése kapcsán felmerült lemaradásokat, tehetségígéreteket a 

szükséges hálózaton keresztül jelezniük kell a pedagógusoknak. 
1.3.1.5 

Elvárás 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az intézményi önértékelés eljárásrendje szerint, melyet az önértékelési (öt éves) program 

határoz meg. 

Ebben a folyamatban van a pedagógusok önértékelése is benne. 2017 évben az intézmény és 

a vezető ellenőrzése is benne szerepel az OH tervében. 

Feladatok Az öt évre szóló Önértékelési program áttekintése és az éves Önértékelési terv elkészítése, a 

megvalósítási folyamat nyomon követése. 
1.3.1.6 

Elvárás 

Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek) 

megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi és végrehajtja. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az önértékelési folyamat végrehajtása, mivel első alkalommal történik a vezetői és az 

intézményi önértékelés, a BECS az intézmény vezetése részéről nagyfokú odafigyelést a 

határidők pontos betartását, és fegyelmezett magatartást kívánnak. 

Feladatok Az óvodapedagógusok kövessék nyomon, kísérjék figyelemmel a BECS munkáját és a rájuk 

vonatkozó feladatot nagy gondossággal, odafigyeléssel, körültekintően végezzék el. 

1.4. Értékelés  

1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok 

szakmai munkájának értékelése.) 

 
1.4.1.1 

Elvárás 

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik.  

Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot szerveztünk.  

Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szervezet 

működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket.  

Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más 

partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit.  

Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terület).  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

BECS éves tervében meghatározott módon történik. 

A vezetői és intézményi ellenőrzést megelőző önértékelés a folyamatszabályozások alapján 

történik. A szükséges dokumentumok időben feltöltésre kell, hogy kerüljenek az OH 

rendszerébe. 

Feladatok Az önértékelésre kijelölt személyek az értékeléseikből levont következtetéseket és 

fejlesztendő területeket alapos megfontoltsággal tegyék meg.  

1.4.2.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 

gyakorlatban  
1.4.2.1 

Elvárás 

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére 

vonatkozó mérési rendszer működik.  

A gyermekek értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik.  

Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan követik, a gyermeki teljesítményeket 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési 

tervet készítenek.  

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.  

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A gyermekek mérési rendszerének folyamatszabályozását az óvoda PP tartalmazza (PP. 

3.3.3.). 

Az óvoda gyermek mérési rendszere a szükséges törvényi előírásoknak is megfelel. 

A mérési dokumentáció elkészítésekor a standard megfigyelési szempontok, egyértelmű 

meghatározásra kerültek. Ezek betartása kötelező érvényű a pedagógusok számára.  

A tanév elején a szakértői bizottság szakemberei elvégzik az öt évesek diszprevenciós 

szűrését. Ezen eredmények alapján amennyiben szükséges a gyermekeket további 

fejlesztésekre javasoljuk, amit lehet helyben végzünk az óvodások számára. 

Feladatok A fejlesztő pedagógusok segítsék az óvodapedagógusokat a mérési dokumentációk 

elemzésében, valamint abban, hogy mely gyermekeknek van szüksége fejlesztő, 

logopédiai, gyógytestnevelési esetleg tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni. 

 

1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe  
1.5.1.1 

Elvárás 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Munkaköri leírások ismételt áttekintése a módosult feladatok tükrében.   

A módosított útmutatók, önértékelési kézikönyvek alapján a BECS öt éves terve is 

módosul, valamint ehhez kapcsolódóan az éves munkaterv korrekcióját is el kell végezni. 

A 326/2013. EMMI rendelet júliusi módosítása miatt bekövetkezett változásokat 

érvényesíteni szükséges a tanévi önértékelési folyamatokban. 
Feladatok Határidő: 2016. december 31. 

1.5.2. A mérési, értékelési eredmények  (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, 

pedagógus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.) 
1.5.2.1 

Elvárás 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.  

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és 

operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására.  
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A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és 

bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint 

valósult meg 

1.  

Tanévben kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának megvalósítása 

Vezetői önértékelési folyamat megvalósítása 

Intézményi önértékelés megvalósítása 

Amennyiben szükséges szaktanácsadás igénybevétele a folyamatokhoz. 

A vezetői mesterprogram elkészítése és esetleges elfogadás után bemutatása a 

nevelőtestület számára.  

2. A nyáron módosított SZMSZ (különös tekintettel a házirendre) új szabályozásainak 

figyelembevétele a gyermekek hiányzásának dokumentálásakor 

3. A módosított és egységesen elfogadott tematikus terv készítésének főbb elemei 

szerint készüljenek a tematikus tervek. 

4. Az egységes pedagógiai álláspontok melyek az éves beszámolóban rögzítésre 

kerültek, külön, mint a nevelőtestület pedagógiai álláspontjai mindenki számára 

elfogadottak legyenek.  

Feladatok A korrekciós javaslatok az éves beszámolóban kerüljenek rögzítésre. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

2.1. Személyiségfejlesztés  

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok 

megvalósítása  
2.1.1.1 

Elvárás 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 
nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A pedagógusok egymás közötti hospitálásában, valamint az önértékelés foglalkozás 

látogatásaiban, dokumentumelemzéseiben a pozitív megerősítés, a támogató szándékú 

fejlesztési javaslatok megtétele a megengedhető eljárás.  

 

A pedagógusok egymás közötti hospitálásban a megadott megfigyelési szempontokon és 

önértékelési szempontokon túl olyan elemzéseknek is van helye, melyet az adott hospitáló 

óvodapedagógus észlel a csoportban. Ezek fejlesztő, javító szándékú megbeszélése 

elengedhetetlen a jól működő nevelőmunka során. 

Feladatok Felelős: minden pedagógus 

Az óvodapedagógusok egymás közötti hospitálása és az önértékelésbe bevont pedagógusok 

látogatása ne essen egy időpontra.  

 

2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének 

megvalósítása 
2.1.2.1 

Elvárás 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak 

szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.  

A téma megjelenik a tervezésben és a tevékenységekben, nyomon követhető a gyermeki dokumentumokban.  

Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik meg 

a PP-ban is (2.4.1.), valamint az alapprogramban is mint az óvodai nevelés feladata.  

Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a 

munkaközösségi és egyéb programokat is.  

A fenti témákra épülő tematikus tervek és heti tervek a csoportnaplóban megjelennek 
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(EWWR hét, Mobilitás hét, egészség hét, mindennapi mozgás, gyümölcsnap stb..) 

  

Pályázatok megvalósításában kiemelt szerepük van az egészséges és környezettudatos 

gondolkodásnak és szemléletmódnak (NTP-KKI-16-0186). 

Feladatok E feladat megvalósításában fontos a partnerek bevonása (szülők, városi konyha, fenntartó) 

2.1.3. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 

megismerési gyakorlata. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek 

fejlesztési gyakorlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekre.)  
2.1.3.1 

Elvárás 

A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat használnak az intézményben erre a célra.  

A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.  

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére.  

A pedagógusok megosztják egymással ez irányú módszertani tudásukat.  

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre  

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető  

Az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek). (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

PP, 2.4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés kielégítése a nevelési cél elérésében 

fejezetében, mint fő feladat jelenik meg. 

A kooperatív technikák óvodai alkalmazhatóságáról az óvodában lévő mesterpedagógus 

mesteri programja is szól. Blogjának nyomonkövetése 

(kooperatívmuhelymunkak.blogspot.hu), az általa javasolt szakirodalomban való 

tájékozódás, mint lehetőség áll a kollégák előtt a kooperatív játékok és az általa nyújtott 

szociális tanulási folyamat megismerésében. 

Feladatok E fő feladat is érvényesüljön a mindennapi nevelőmunkában.  

„Összejönni jó kezdés, együtt maradni-haladás, együtt is dolgozni –siker- Henry Ford 

A kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei a fentiek tükrében: 

-saját feladat a csoporton belül-saját felelősség 

-lehetőség a kevésbé ügyes gyerekek számára a sikerélmény megélésére 

-alkalmazkodási képesség fejlődése. Ezeknek a kopmpetenciáknak a további fejlesztése a 

kooperatív játékok és feladatok keretén belül újabb lehetőség a pedagógusok számára.  

2.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata 
2.1.4.1 Elvárás A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről.  

Az intézmény támogató rendszert működtet:  

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  

Integrációs nevelési módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti.  

Nevelési programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket.  

Célzott programokat tár fel.  

Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

Az éves munkaterv 4. sz. melléklete tartalmazza a gyermekvédelmi feladatokat a tanévbe. 

A PP. külön fejezetében 4. pont olvasható a gyermekvédelem címszó alatt.  

 

Feladatok A családsegítő Szolgálat havonta megtartott esetmegbeszélő értekezletein a 

gyermekvédelmi felelős vegyen részt. 

A gyermekvédelmi felelős munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően tartsa a 

kapcsolatot az óvodapedagógusokkal, adjon tanácsokat, és megoldási módokat az egyes 

helyzetek kezeléséhez.  Valósuljon meg az óvodapedagógusok helyi estemegbeszélő 
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délutánja egy-egy óvodai gyermekvédelmi ügy kapcsolatában.  

A gyermekvédelmi rendszer működése, a folytonos kapcsolattartás az egyes gyermeke 

fejlődés és védelme érdekében nem csak a gyermekvédelmi felelős feladata és felelőssége. 

Az óvodapedagógusok feladatkörébe a jelzés és a jelzés utáni nyomonkövetés szintén 

beletartozik.  

A kiemelt figyelemt igénylő gyermekek számára a gyógypedagógiai, gyógytestnevelési 

szenzoros torna, pszichológiai , logopédiai lehetőségek adottak. 

2.1.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés 

intézményi gyakorlata 
2.1.5.1 Elvárás Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a 

nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése.  

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett 

figyelmet kapnak.  

Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak korszerű 

nevelési-tanulási módszereket, eljárásokat, technikákat. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

PP. 3.1.1. Játék és tanulási tevékenység része, mint a fejlesztés tartalma foglalkozik külön 

a tanulási területtel 

Feladatok Szabad játék és kezdeményezések lehetőségei, megoldási módjai, több szinten valósulnak 

meg: 

1. Pálfi Sándor DE Gyermeknevelési Felnőttképzési Dékán-helyettes előadása a 

korszerű óvodapedagógiáról 

2. Hospitálások az óvodapedagógusok egymás között a témák elemzésével, 

önértékeléssel a megadott megfigyelési és önértékelési szempontok alapján 

További kutatások, elemzések a kooperatív játékok és technikák óvodai 

alkalmazhatóságáról 

2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 

értékelése a gyakorlatban 
2.1.6.1 

Elvárás 

Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai programban 

megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú.  

Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban meghatározottak szerint – számon kéri a gyermeki fejlődési 

ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon követését is. A fejlesztésben érintett gyermekek 

esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően végzik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A gyermekek mérési folyamatában a felmerült hiányosságok alapján szakértői vizsgálatára 

küldhetik a pedagógusok a gyermekeket, ha szükségesnek látják. Ebben segít a szakértői 

bizottság 2016 őszére tervezett diszprevenciós vizsgálata is az öt éves gyermekek körében. 

A vizsgálati eredmények után az óvoda fejlesztő pedagógusai, logopédus, gyógytestnevelő, 

pszichológus foglakoznak a gyermekkel. 

Ha részterület elmaradást tapasztalnak a csoportnaplóba az egyéni fejlesztési részbe kell írni 

a fejlesztési folyamatról. 

Feladtok Dokumentumok vezetése: 

óvodapedagógusok: egyéni fejlesztési eredmények vezetése a csoportnaplóban 

fejlesztőpedagógusok: egyéni fejlesztő lapok vezetése, tanév végén összegzés a gyerekekről 

intézményvezető: A gyermekekről (Nev. tan. szakértői bizottság, ideggondozó) egyéni 

dokumentumok iktatásos irattározása  
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2.2. Közösségfejlesztés  

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 
2.2.1.1 

Elvárás 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az 

intézmény.  

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.  

A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek pedagógiai munkát segítők 

közötti kapcsolatok jók. Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a 

gyermekek közötti folyamatos információcseréről és együttműködésről. 

 (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A pedagógusoknak csoportjaikban a PP-ban meghatározottak alapján fontos feladatuk az Érzelmi, 

erkölcsi közösségi nevelés biztosítása (PP 2.4.2). Ezen feladatok lebontva, konkrétabban 

megjelennek a csoportnaplóban a tematikus és heti tervekben is.  

A pedagógus önértékelésben a dokumentumelemzés tartalmazza az „egyéb foglalkozások 

tervezését”, mely az ellenőrzési terület ily módon érinti a közösségi nevelést. 

 

Az óvoda felnőtt közösségének elsődleges információs forrása még mindig a nevelőtestületi 

és alkalmazotti értekezletek. Itt születnek meg a konkrét óvodát érintő döntések, 

elfogadások. 

Az azonnali, napi, és egyéb lehetőségek közül a zárt facebbook csoport hatékonyan 

működik. Ide könnyen feltölthetőek a megtekintésre váró anyagok, itt könnyen lehet 

gondolatokat cserélni, ötleteket gyűjteni.  

Feladtok Az óvodapedagógusok a tervezésben figyeljenek a gyermekek együttműködését, 

kooperációját, közösségi kapcsolatait erősítő programok, játékok, szituációk tervezésére és 

megvalósítására is. Az éves munkaterv 2.1.3.1 szerinti kooperatív technikák és módszerek 

folyamatos kipróbálása, óvodai alkalmazási lehetőségeinek megismerése feladata az 

óvodapedagógusoknak a hatékonyabb nevelőmunka érdekében.  

2.3. Személyiségfejlesztés  

2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek  
2.3.1.1 

Elvárás 

Az intézmény közösségi programokat szervez.  

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába.  

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 

2016/2017. 

nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósul meg 

Munkaközösségi munkatervek tartalmazzák a közös programokat a szülőkkel, melyek 

a közösségfejlesztés lehetséges eszközei. 

 
Szülői értekezletek rendje 

Kötelezően tartandó szülői értekezletek: 

1) „0”. szülői értekezlet, a leendő óvodás gyermekek szüleinek 2017. június 26. 

2) Kötelező témakörei:  

5. az óvoda házirendjének ismertetése 

6. az óvoda helyi óvodai programja rövid kivonatának ismertetése 

7. az óvoda dolgozóinak megismertetése a szülőkkel 

8. a gyermekek, szülők jogai, kötelességei 

Vezeti: óvodavezető, akadályoztatása esetén, óvodavezető-helyettes 

Összehívja: óvodavezető helyettes 

3) Évente két alkalommal csoportonkénti szülői értekezlet (szeptember, április) 

Kötelező témakörei: 

9. az óvoda házirendjének ismertetése 
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10. az óvoda helyi óvodai programja rövid kivonatának ismertetése 

11. az óvoda szülői szervezeti tagjának megválasztása 

12. iskolaérettség kritériumai  

Vezetik: a csoport óvodapedagógusai 

4) Rendkívüli szülői értekezletek szervezhetők a csoportoknak, ha az valamilyen okból indokolt. 

Összehívja: óvodapedagógus 

A szülői értekezleteken kötelezően vezetett dokumentációk: 

13. jelenléti ív 

14. jegyzőkönyv 

Mindkét dokumentáció őrzési helye a csoportnaplóban, a jegyzőkönyv akkor érvényes, ha azt az 

értekezleten részt vevő 2 fő hitelesíti, és megtalálható rajta a hely, az idő, a tartalom is 

Feladatok Munkaközösségi munkatervek elkészítése, óvodai csoportok várható programjainak 

megtervezése az óvodai csoportnaplóban. Felelős: munkaközösség vezetők 

Szülői értekezletek megtartása, óvodai csoportok programjainak tervezése 

Felelős: óvodapedagógusok 

Eredmények  

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei: szülő, 

pedagógus, pedagógiai munkát segítők)  
3.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége.  

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú 

sikertényezők azonosítása.  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei  

6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők)  

neveltségi mutatók  
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Bejövő gyermekek anamnézisének felvétele a családlátogatás alkalmával 

A gyermekek mérési dokumentációjának vezetése évente kétszer 

Az önértékelési kézikönyv eljárásrendje szerinti vezetői és intézményi önértékelés a  

2017. évi általános pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv, intézményvezetői ellenőrzése, és 

intézményi a 2017. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) terv szerinti 

ellenőrzések kapcsán. 

Feladtok A mérési rendszer eljárásrendjének pontosítása a P.P.-ban  

felelős: óvodavezető 

A gyermek mérések összesítésének megtétele és elemzések elkészítése a csoportnaplóban 

felelős: óvodapedagógusok 

A gyermek mérések össz. óvodai méréseinek értékelése és összesítése az éves 

beszámolóhoz. 

felelős: óvodavezető 

Az önértékelési kézikönyv pedagógus önértékelés, vezetői és intézményi önértékelés 

megvalósítása 

felelős: BECS 

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei   
3.2.1.Elvárás Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.  

Az intézmény nevelési célrendszeréhez kapcsolódó kiemelt eredményesség.  

Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul.  

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 
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SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A kiemelt feladatok (éves munkaterv 1.2.2., 1.2.3.) fejezetében megfogalmazottak 

értékelése az év végi beszámolóban. 

A) Pályázatok megvalósítása: NTP-KKI-16-0186 

B) Várható pályázatok újrapályázása: - kincses kultúróvoda 

- zöld óvoda 

- kiváló akkreditáción újraakkreditálás 

- Pindur-Pandur országos közlekedési versenyen való részvétel 

- néptánc minősítőn arany fokozat megszerzése 

C) Tervezett hospitálások megvalósítása, a tapasztaltok összegzése intézményi szinten 

is. 

D) Minősítések sikeres koordinálása, segítése (UM, BCSM, GV, SZM) 

E) Pedagógus önértékelés, vezetői önértékelés, intézményi önértékelés megvalósítása 

  2017. június 15.-én 

A tanév végén megtartott nevelőtestületi értekezlet a pedagógiai nevelési egység értékelése. 

Itt megbeszélések, értékelések, viták, javaslatok alapján, illetve a részleges tanévi 

beszámoló megvitatására kerül sor. 

2017. augusztus végén  

 A nevelőtestület tanévet záró és egyben a következő tanévet nyitó értekezletén fogadja el 

az előző tanévi beszámolót. 

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 
3.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.  

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi 

feladat.  

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az intézmény erősségeit és 

fejleszthető területeit.  

A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A beszámolóban lévő eredményeket (ebben található az összesített mérési eredmény is) a 

törvénynek megfelelően az intézmény nyilvánosságra hozza a helyben szokásos módon. 

A 2015-2016 évi beszámoló eredményeiből, megállapításaiból következtek a 2016-2017-es 

tanévi célkitűzések. 

Feladatok Felelős: intézményvezető 

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési 

gyakorlata 
3.4.1.Elvárás A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van.  

Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására.  

A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az iskolával való kapcsolat tartás (melyben a gyermekek nyomonkövetése is történik a 

munkaterv 7.2. pontjában a cselevési tervben maghatározottak szerint történik. 

A tehetségműhelyekben a gyermekek nyomon követése, illetve ezt megelőzően javaslat 

iskolai művészeti képzésben való részvételre.  

Feladatok Felelős: iskolával kapcsolatot tartó óvónő és az intézményvezető 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  

4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő 

tevékenységeik 
4.4.1.Elvárás Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy 
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szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok).  

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.  

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.  

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik.  

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak 

elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.  

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A mellékletben található munkatervek tartalmazzák a pedagógusok szakmai 

együttműködését. 

Az óvoda SZMSZ-ében a munkaközösségek együttműködése, strukturáltsága 

meghatározott. 

A munkaközösségek az intézményi célokkal azonosulva a stratégiai tervekkel 

koherenciában maguk alakítják működési körüket. 

Az óvodapedagógusok egyre szélesebb körben tagjai online pedagógus szakmai 

közösségeknek. Ebben tartják a kapcsolatot más település óvodapedagógusaival, 

tájékozódnak a legújabb pedagógiai kutatásokról, ötleteket gyűjtenek, cserélnek, 

megosztják tapasztalataikat.  

Ennek további folytatása és új lehetőségek felkutatása folyamatos feladat. 

Feladatok Az idei tanévben is az önértékelés és a tanfelügyelet, időszakában a minősítésekben 

kiemelten fontos a jó együttműködés. ennek az együttműködési folyamatnak a dajka nénik, 

a pedagógiai asszisztensek ugyanolyan fontos részei.  

A dadusok és pedagógiai asszisztensek is hallgassanak meg tájékoztatót az intézményben 

folyó kiemelt pedagógiai munkáról, benne a saját helyükről és feladataikról. 

  

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata 
4.2.1.Elvárás Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.  

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.  

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 

2016/2017. 

nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósul meg 

A szakmai továbbképzésről a pedagógusok tanévi továbbképzési programja rendelkezik. 

Egy fő óvodapedagógus kezdi meg szakvizsgás tanulmányait.  

 
A BELSŐ SZAKMAI KÉPZÉS RENDJE 

1. A szakmai képzés a 2016. évi továbbképzési terv alapján történik.  

Az a kolléga, aki képzésen szeretne részt venni, a továbbképzési tervhez, 2017. február 

28-ig szükséges, hogy benyújtsa a továbbképzési igényét, az óvodavezető számára. 

 

2. Egyéb, nem tervezhető továbbképzésekre nyitott az óvoda vezetése is és az 

óvodapedagógusok, technikai dolgozók egyaránt. 

 

3. Mint kiválóra akkreditált tehetség pont a tehetségműhely vezetőinek folyamatos 

továbbképzésekkel kell kapcsolatot tartaniuk, a többi tehetségponttal. Az 

óvodapedagógusok amennyiben lehetséges vegyenek részt a tehetségpontok képzésein. 

 

4. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó (portfólió készítés, dokumentum 

feltöltés, minősítési, tanfelügyeleti, önértékelési eljárási rendek stb…) további ismeretek 

elsajátítása önképzéssel, valamint szervezett továbbképzésekkel. 

 

5. Az országos dajkai konferenciára azoknak a dadusoknak az eljuttatása szükséges, 
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akik a tavalyi tanévben kimaradtak 

 

6. Belső továbbképzés 

A szaktanácsadás egyik fontos célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének, az 

életpályán való előrejutásának a támogatása. A szaktanácsadói látogatással a szakmai 

fejlődési tervek elkészítését támogatták. A tanévben amennyiben szükségessé válik, és 

lehetőség van rá, a pedagógiai intézet koordinálásában szaktanácsadást igénybe vesz 

intézményünk. 

A pedagógiai szakmai munkán belül a kezdeményezések és a kooperatív tanulási 

technikák elméleti és módszertani ismereteinek megújítása és gazdagítása. Ehhez belső 

továbbképzéseket, szervezünk, videofelvételeket készítünk, elemezzük. valamint külső 

szakember előadásának megszervezését tartjuk fontosnak. 

A szabd játék óvodai lehetőségei, az óvodapedagógusok pedagógiai 

gondolkodásmódjának további formálása céljából a Pálfi Sándor dékán a Debreceni 

Egyetemről előadását szervezzük meg Hajdúhadház, Bocskaikert óvodáival közösen, 

2016. szeptemberében.  

A pedagógiai asszisztensek továbbképzését, feladatinak sokszínűségét kell kiemelni a 

tanévben 

Feladatok Az intézményben dolgozó pedagógusok legyenek tagjai olyan online fórumoknak, 

amelyek segítik pedagógiai szakmai tapasztalataiknak, tudásuknak bővítését. Lehetőséget 

adnak más óvodapedagógusokkal való konzultációra (pl.: fejlesztők, BECS tagjai, 

intézményvezető-helyettesek, munkaközösség vezetők) 

 

Az egyes képzéseken való részvételről tájékoztatást szükséges adnia az érintettek számára. 

4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata 
4.3.1.Elvárás Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.  

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.  

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.  

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.  

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak 

a munkatársakhoz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az intézményi információátadásban nagy szerepe van a világhálónak.  

Az információkat leginkábba azon kapják a kollégák.  

A munkatársaim zárt facebook csoport illetve az emailok napi rendszeres figyelése 

nélkülözhetetlen, elengedhetetlen a pedagógiai munka során. 

 
Feladatok A pedagógusok napi rendszerességgel figyeljék a fent említett két dolgot. 

IKT ismereteik fejlesztésére igény esetén megszervezhető belső továbbképzés a Városi 

Könyvtárban. 

Aktuális azonnal feladatokat, gyűlések időpontjait körleveleken keresztül kapják. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  

5.2.  Az egyes partneri kapcsolat tartalma  
5.1.1.Elvárás 

 

 

 

5.2.1.Elvárás 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.  

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.  

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel.  

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.  

Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit.  

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint 

valósult meg 

A mellékletben található munkatervek tartalmazzák a külső partnerekkel való 

együttműködést.  

Különös jelentősége van az önértékelésben (vezetői, intézményi) a szülőknek, és a 

fenntartónak, mint partnereknek.  

Feladataikat a tanévet indító szülői értekezleten hangsúlyozni szükséges. 

Feladatok Óvodapedagógusok tájékoztassák a szülőket a feladataikról, csak olyan mértékben 

amennyire az szükséges 

A munkaterveknek megfelelően az egyéb feladatokhoz fel kell venni a kapcsolatot a 

partnerekkel.  

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
5.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.  

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális 

vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az eredményekről a tájékoztatást a BECS munkatervei és eljárásrendje tartalmazzák 

A munkatervek, beszámolók nyilvánosságát az intézmény a Köznevelési tv. –nek 

megfelelően végzi. 

Feladatok felelős: BECS 

 

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi 

szint, megyei szint, országos szint)? 
5.4.1.Elvárás Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben.  

A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.  

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a 

díjakra történő jelölésekkel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az elvárásokat a fenntartó megfogalmazta, illetve az 1.2.3. tartalmazza. 

Feladatok Az intézmény a város által szervezett és a rendezvényeken óvodai közreműködést igénylő 

programokban részt vállal, előzetes egyeztetés alapján. 

Részt vállal az óvodai közösség olyan cégek, civil szervezetek rendezvényein, melyek nem 

politikai célzatúak (Pl: HAJDU Zrt családi nap, hagyományőrző íjásznap stb..) 
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6. A pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében 
6.1.1.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe 

veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a nevelő nevelőmunkához.  

Jó gazda módjára saját felelősségével vigyáznak az alkalmazottak (a közfoglalkozatottak 

is) az intézmény berendezéseire. Munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Feladatok Az óvodavezető figyelemmel kíséri a hiányokat,a sérüléseket, ezek beszerzését 

előnyben részesíti a költségvetés tervezésekor. 

A pályázati lehetőségeket kihasználja a tárgyi és infrastrukturális javak gyarapításához.  

2016-2017-es tanévben amennyiben megvalósul a régi épületrész további korszerűsítése, 

meg kell oldani az intézmény folyamatos működését. 

 A tornaterem és egyéb helyiségeinek festése 2016. év őszi szünetében valósul meg. 

Felelő: óvodavezető, helyettesek, karbantartó 

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem 

szempontjainak érvényesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)  
6.1.2.1.Elvárás A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szempontok szerint tervezi 

és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását.  

A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

PP. 2.4.1. Egészséges életmód 

PP. 3.2.1.2 A külső világ tevékeny megismerése (tapasztalatszerzés) 

 

Feladatok Zöld óvodai címben vállalt feladatok teljesítése, további zöld óvodai címre pályázat 

benyújtása. Szép környezetünk megtartása és további szépítése, a gyermekek 

egészségének, és környezettudatos szemléletmódjának érdekében rendkívül fontos. 

Nevelési elveink között szerepel az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés, a 

környezettudatos életforma folyamatos fenntartása. Ehhez kapcsolódik napi 

nevelőmunkánk és külön programok is szerveződnek ebben a témában. 

6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, 

személyiségfejlesztésének tükrében 
6.1.3.1.Elvárás Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.  

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak 

a megfelelő tárgyi eszközök. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Az SNI-s gyermekek nevelését felvállalja intézményünk a Alapító Okiratban 

meghatározottak szerint. 

A szakértői szakvéleménynek alapján vállalja a fejlesztésüket is 

Amennyiben a fejlesztő pedagógusok, az óvodapedagógusok jeleket látnak a gyermekek 

fejlődésében kötelesek a megfelelő szakemberhez irányítani.  

Feladatok Eszközök, helyiség és idő biztosítása a szakemberek számára a fejlesztéshez.  
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6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 
6.1.4.1.Elvárás Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

alkalmazásuk nyomon követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

A pedagógusok IKT tudásának bővítése lehetséges. Tárgyi eszközök rendelkezésre állnak 

az IKT alkalmazáshoz. Az óvodai csoportszobákban lévő PC-k cseréjében keresni kell a 

megoldásokat. 

Feladatok Felelős: óvodavezető 

6.2. Szervezeti feltételek  

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai 
6.2.1.1.Elvárás Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak bevonásával, 

az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt.  

Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. 

Folyamatos segítséget nyújt az óvodapedagógusok szakmai megújítása érdekében, a 

korszerű pedagógiai módszerek megismerésében.  

A minősítés során IKT, és egyéb segítséget nyújt a kollégák számára. 

A tanévben a dajkák országos konferencián való részvételét (akik tavalyi tanévben 

nem voltak) biztosítja. 

Feladatok Anyagi erőforrás biztosítása, helyettesítések megoldása. 

Az öt éves továbbképzési programnak megfelelően a következő évi továbbképzési 

terv elkészítése. A pedagógusok adják be kérelmeiket. 

6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket 

alkalmazása 
6.2.2.1.Elvárás Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és kultúra fejlesztésében.  

Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok 

jellemzik. Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak és partnereinek bevonásával 

történik.  

 Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság jellemző.  

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, belső 

továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

Pedagógiai szakmai munkán kívüli közösségfejlesztő programok. 

 

Feladatok Szabadidős munkaközösség feladata a megszervezés 

Az intézmény alkalmazotti közössége vegyen részt a csapatot építő programokon, 

adjon javaslatokat, kezdeményezzen olyan programokat, melyben lehetőség van a 

közösségépítésre. 

6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése  
6.2.3.1.Elvárás Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő munka részét képezik.  

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 

nyitottak új hagyományok teremtésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

2017-ben az óvoda 60. évfordulóján az óvoda neve felvételének 10. évfordulóján 

nagyszabású programsorozatot tervezünk. 
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alábbiak szerint 

valósul meg 

Feladatok Szabadidős munkaközösség feladata: előkészületek, ötletek gyűjtése. 

 

6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A 

munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és 

milyen témákban) 
6.2.4.1.Elvárás A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 

rendszeresen beszámolnak.  

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.  

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) rögzítetteknek, és 

támogatják az adott feladat megvalósulását. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban is a változások megismertetése a kollégákkal 

illetve a strukturáltság áttekintése 

Feladatok Felelős: óvodavezető és helyettesek  

6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 
6.2.5.1.Elvárás Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 

fejlesztést.  

Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a 

fejlesztési folyamatokba.  

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

 A pedagógusok újító megújító gondolataikat az intézmény vezetése figyelembe 

veszi, PP-nak és az OAP-nak a meg nem sértése mellett a nevelőtestület 

egyetértésével bevezetésre is kerülhetnek.  

Feladatok A következő területeken különösen: 

Programok változatossága 

Játékhoz biztosított élményszerzési lehetőségek 

Óvodaudvar szépítése, játék felelősség, növények gondozása 

Környezetvédelmi, zöld ovihoz kapcsolódó újítások. 

6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak 
6.2.6.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka 

humánerőforrás szükségletéről.  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes 

terhelés kiemelt hangsúlyt kap. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka 

feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.  

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

Köznevelési tv. előírásai szerint 

Feladatok Felelős: óvodavezető 
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6.3. Személyi feltételek  

6.3.1.  
6.3.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről. 

A humánerőforrásban bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben jelzi a fenntartó 

számára. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes 

terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek, az intézményt 

deklarált céljainak. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

Az intézményben a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről mellékletei, 

valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezéseinek 

betartása az óvodában foglalkoztatottak létszámáról, végzettségéről és 

munkaidejéről. 

Feladatok A tanévben felmerülő személyi változások gyors, azonnali kezelése, a 

gyermekekkel való pedagógiai munka zavartalanságának biztosítása. A 

gyermekek biztonsági szükségletének előtérbe helyezése. 

A munkaterhek egyenletes elosztására törekvés az intézményvezetés részéről, a 

munkavállalók részéről, pedig a felmerült pedagógiai feladatokhoz kapcsolódó 

egyéb ügyviteli PR, elemzési, pedagógiai folyamatszabályozás feladatinak 

elvállalása, és a munka hatékony, önálló elvégzése 

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

7.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban  
7.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programja összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogrammal.  

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2016/2017. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósul meg 

PP. 

2.5.1. pont Játékhoz kapcsolódó alapelveink: 

3. Tartalmak   3.1. A FEJLESZTÉS TARTALMA 

3.1.1. Játék és tanulási tevékenység 

módszer: egymás közti hospitálások során a PP játékkal kapcsolatos elveinek, 

módszereinek figyelembevétele 

felelős: óvodavezető 

Feladatok A PP és az OAP közötti koherencia a játékban is különösen kell, hogy érvényesüljön 
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7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok alapján 

megfogalmazott feladatok 
 

7.2.1.Elvárás Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.  

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az 

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.  

A tervek nyilvánossága biztosított.  

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 

eredménymutatók.  

A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, 

annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, elvárásainak.  

Az nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2016/2017. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósul 

meg 

Hónap/Feladat 

Szeptember - ügyviteli 

- Új gyerekek fogadása 

- Befogadás 

- Szülői Szervezet alakuló ülése, 

munkatervének elkészítése 

- Szülői értekezletek 

- Csoportnapló elkészítés 

- Fejlődési napló előkészítése 

- Felvételi mulasztási napló előkészítés 

- Anamnézis elkészítése, családlátogatás 

- Munkaközösségek megalakulása, 

munkatervek elkészítése 

- Munkaköri leírások felülvizsgálata, 

előkészítése 

- Munkaidő, munkarend, tornaterem 

beosztások 

- Gy. Védelmi felelős munkaterve 

- Védőnői, orvosi vizsgálatok munkaterve 

- Pedagógus ig.-ok érvényesítése 

- Munka és tűzvédelmi oktatás a közmunka 

programban részvevők számára is 

- GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

- azonosító szám kérése az új gyermekek 

számára a KIR-ben 

pedagógiai 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, 

benne: 

- minősítés, tanfelügyelet, önértékelések 

- óvodapedagógusok hospitálása 

- egyéb rendhagyó óvodai feladatok 

részletes megbeszélése 

- Munkaközösségek éves terveinek 

Határidő/felelős 

 

Folyamatos /óvónők/ 

Folyamatos /óvónők/ 

 

2016. szept. 30. /Szülői szerv. koordinátor/ 

 

2016. szept. 20  /óvónők/ 

 

2016. szept. 20. /óvónők/ 

 

2016. szept. 01 és utána folyamatos /óvónők/ 

 

2016. szeptember 30. és utána folyamatos 

2016. szept. 30. /óvodavezető-h., mk. 

vezetők/ 

2016. szept. 15. /óvodavezető h./ 

 

2016. szept. 01. / óvodavezető-helyettes/ 

 

2016. szept. 20. gyermekvédelmi. felelős 

 

2016. szept. 15. /védőnők/ 

2016. szept. 01. / óvodavezető-helyettes/ 

 

 

2016. szept. 30. /óvodavez./ 

2016. szept. 30. /műszaki alkalmazott/ 

 

2016. szept. 30. óvodatitkár 

 

 

2016. augusztus 29. és a meghatározott 

folyamatok után folyamatosan az elkészült 

terveknek megfelelően 

BECS, óvodavezető és helyettes, 

gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok 
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elkészítése, összhangban az éves 

munkaterv cselekvési tervével  

- Fejlesztőpedagógusok feladatainak 

meghatározása, a fejlesztésre váró 

gyermekek elosztása 

- Esélyegyenlőségi terv összehangolása a 

Városi Esélyegyenlőségi Programmal és 

az ebből adódó feladatok éves ütemezése 

- Gulyásfesztivál, gyári nap feladatainak 

megvalósítása 

- BECS éves tervének ismertetése, 

elfogadása, önértékelésben résztvevő 

pedagógusok tájékoztatás 

Vissza az oviba (játék és beszélgetés a volt 

nagycsoportosainkkal az óvodaudvaron) 

 

dajkai tanévnyitó értekezlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. szept. 30.  BECS 

 

 

2016. szept. 30. Iskolai kapcsolattartó, 

óvodavezető 

 

2016. szept. 30. ó.vez, és h.  

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Október - ügyviteli 

- Statisztikai létszámjelentés 

- Gyermekek nyomonkövetési rendszere 

mérések 

- Statisztikák elküldése 

- Hitoktatás megszervezése, beindítása 

 

pedagógiai 

- Pindur-Pandur közlekedési 

tehetségfejlesztő program beindítása 

- Zeneóvoda tehetségfejlesztő program 

beindítása 

- Kézműves kuckó tehetségfejlesztő 

program beindítása 

- Udvari játék ellenőrzések 

- BECS öt éves és éves tervének 

elkészítése 

 

2016. okt. 15. /óvodavezető / 

 

2016. okt. 31. /óvodapedagógusok/ 

 

2016. okt. 15. /óvodavezető/ 

2016. okt. 15./ óvodavezető-helyettes 

hitoktatók/ 

 

 

2016. okt. 01. /közlekedési műhelyvezető/ 

 

2016. okt. 01. /zeneóvoda műhelyvezető/ 

 

2016. okt. 01. /kézműves műhelyvezető/ 

 

2016. okt. 31-ig karbantartó 

 

2016. okt. 31. BECS 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

November / ügyviteli 

- Iskolai látogatás az első osztályban 

- Tanügyigazgatási, nevelési 

dokumentumok ellenőrzése 

- Költségvetéshez, bérek, változások 

előkészítése 

- Dajkai tisztasági ellenőrzés 

pedagógiai 

- Portfólió feltöltési határidő vége UM, 

BCSM, GV, SZM 

 

2016. nov. 30. /óvoda-isk. kapcs.tartó, 

óvodaped./ 

2016. nov. 30. /óvodavezető és-h./  

2016. nov. 15. óvoda titkár, óvodavezető-

helyettes 

 

2016. nov. 30. /óvodavezető- helyettes/ 

 

 

2016. nov. 30.  
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Pedagógus önértékelés (GSné) 

Dajkai hospitálás HLné 

Dajkai hospitálás PJ 

Pedagógus önértékelés (BK) 

2016. nov. 22. 

2016. nov. 09 

2016. nov. 23. 

2016. nov.29. 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

December / ügyviteli 

Selejtezés, előkészület a leltárra 

Költségvetés készítése  

(Az éves karbantartási terv elkészítése) 

Bérek elkészítése a költségvetéshez 

Téli szünetre létszám meghatározás 

GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

pedagógiai 

Karácsonyi ünnepkör megünneplése 

Évadzáró 

 

Dajkai hospitálás (SZSné) 

„326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

9§(2) módosítása szerint a ped. 

szakképzettséggel rendelkező, nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottakra irányadó 

helyi értékelési szabályzat elékszítése 

 

2016. dec. 31. /óvodatitkár/ 

2016. dec. 15. /óvodavezető 

óvodatitkár, karbantartó/ 

2016. dec. 15. /óvodavezető, óvodatitkár/ 

2016. dec. 15. /óvodatitkár, óvodavezető-h./ 

2016. dec. 31. /óvodavezető, karbantartó/ 

 

óvónők, csoportonként az SZMSZ-ben 

foglaltaknak megfelelően 

utolsó munkában töltött nap /óvodavezető-

h./ 

2016. dec. 07. 

2016. dec. 31. BECS, óvodavezető 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Január/ügyviteli 

Irattározás   

éves irattár és iktatás előkészítése 

- Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat 

Leltárkészítés 

Költségvetés elkészítése, elfogadása 

pedagógiai 

- Csoportnapló „Nevelés-tanulás értékelése 

a Pedagógiai Program 2.4. pontja alapján” 

-  „Tehetségnap előkészítés és megrendezés 

 

- Dajkai tisztasági ellenőrzés 

- Udvari játék ellenőrzések 

- Dajkai hospitálás (KFné) 

- Pedagógus önértékelés TTT 

- Pedagógus önértékelés NNM 

- Dajkai hospitálás (HSné) 

 

2017. jan. 15. / óvodavezető / 

2017. jan. 01. / óvodavezető / 

2017. jan. 15. /óvónők, óvodavezető / 

2017. jan. 30. /óvodatitkár/ 

2017. jan. 30./ óvodavezető h., óvodatitkár / 

2017. január 01. 

2017. január 31.  

2017. január 31. 

Módszertani munkaközösség vezető, 

munkatervben meghatározott időpontban 

 

2017. jan. 31-ig óvodavezető-helyettes/ 

2017. jan. 31. karbantartó 

 

2017. 01. 09. 

2017. 01. 11. 

2017. 01.18. 

2017. 01. 25. 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Február/ ügyviteli  

- Óvodai dokumentumok ellenőrzése 

(tanügyigazgatási) 

- Előzetes egyeztetés a következő évi 

beiskolázási terv elkészítéséhez 

pedagógiai 

- Óvodai farsang 

 

2017. febr. 28. /óvodavezető és-helyettes / 

 

2017. febr. 15. /óvodavezető, 

közalkalmazotti tanács, érintett kollégák/ 

 

óvónők, csoportonként az SZMSZ-ben 

foglaltaknak megfelelően 
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- Minősítési keretszám, és a minősítési terv 

különös feltételeinek közzététele 

/326/2013. VIII.30.)Korm r. 10§ (1) 

- Pedagógus önértékelés (NMD) 

- Dajkai hospitálás (KIné) 

- Pedagógus önértékelés (BH) 

- Dajkai hospitálás (KLné) 

 

EMMI miniszter; óvodavezető 

 

2017.febr. 08. 

 

2017. 02. 06. 

2017. 02. 21. 

2017. 02.22. 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Március / ügyviteli 

Tűzvédelmi oktatás 

 

Beiskolázási terv készítése 

Óvodai beíratás fenntartói 

sajtóközleményének megjelentetése 

 

Pedagógiai 

Nyílt napok /fenntartó, partnerek, tanítók, 

szülők/ 

Nyitott óvodai napok /leendő óvodások/ 

Virágosítás, udvarrendezés 

 

Pedagógus kezdeményezi a minősítését a 

kormányhivatalnál /326/2013. VIII.30.)Korm 

r. 10§ (2) 

- Gyermekek nyomonkövetési rendszere 

mérések 

- Pedagógus önértékelés (KDK) 

- Dajkai hospitálás (PIné) 

- Pedagógus önértékelés (VHZS) 

- Dajkai hospitálás (HDné) 

 

2017. márc. 31. /óvodavezető, tűzvédelmi 

előadó/ 

2017. márc. 31. /óvodavezető, 

közalkalmazotti tanács elnöke/ 

2017. márc. 31./ óvodavezető/ 

 

 

2017. márc.21-23 /óvónők 

 

2017. márc. 24,27 /óvónők/ 

szabadidős munkaközösség vezető, 

karbantartó, Zöld óvoda team 

óvodapedagógus, óvodavezető 

2017. márc. 31. óvónők 

 

 

óvodapedagógusok március hónapban 

 

2017. márc. 09. 

 

2017. márc. 08. 

2017. márc. 28. 

2017. márc. 22. 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Április / ügyviteli 

Iskolába menő gyermekekről óvodai 

szakvélemények kiadása 

Beiratási dokumentumok (felvételi 

előjegyzés, szolgáltatási megállapodás, 

beleegyező nyíl.) előkészítése 

Beiratás 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés 

közlésének napja 

Szülői értekezletek 

GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

Pedagógiai 

Miniszteri döntés a minősítési eljárásban részt 

vevő pedagógusokról kormányhivatalnál 

/326/2013. VIII.30.)Korm r. 10§ (3) 

Dajkai hospitálás (PLM) 

 

Mindenkori EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint az iskolai 

beiratkozás előtt 

 

2017. ápr. 15. /óvodavezető / 

 

2017. ápr.      óvodavezető./ 

2017. május 18-ig  /óvodavezető, óvodatitkár/ 

2017. ápr. 30. /óvónők/ 

 

2017. ápr. 30. / karbantartó/ 

 

 

óvodavezető 2015. május 31-ig 

 

2017. ápr.05. 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Május  / ügyviteli  
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0. szülői értekezlet az iskolába menő 

nagycsoportosoknak 

Szülői Szervezet záró értekezlet 

Kitüntetési javaslatkérés, és javaslattétel 

 

Szabadságolási terv elkészítése 

Pedagógiai 

15. Anyák napja 

16. Látogatás a 4. osztályosokhoz az 

iskolába-menő nagycsoportosokkal 

2017. máj. 30. /résztvevők: 

óvodapedagógusok is. / 

2017. máj. 31. /SZ. SZ. koordinátor/ 

2017. máj. 31. /Közalkalmazotti Tanács 

elnöke, óvodavezető / 

2017. máj. 31./óvodavezető- helyettes/ 

 

A SZMSZ-ben rögzítettek alapján /óvónők/ 

2017. máj. 30. /módszertani munkaközösség 

vezető/ 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Június / ügyviteli 

- Csoportelosztás 

- Csoportnapló ellenőrzése, /projektek 

megvalósulásai, egyéni értékelések 

stb../ 

- Következő tanévi munka előkészítése 

- Nyári karbantartási feladatok 

közvetlen előkészítése 

- Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok 

megszervezése 

Pedagógiai 

- Beszámolók bekérése /óvónőktől: 

csoportnaplóban „Nevelés-tanulás 

értékelése a Pedagógiai Program 2.4.; 

3.1. pontja alapján” 

- Év végi értékelés, elkészítése 

- Tanévzáró  nevelőtestületi  értekezlet 

- Év végi értékelés elkészítése és 

benyújtása a fenntartónak, 

megjelenítése a honlapon 

- Humán-erőforrás gazdálkodás 

tervezés 

- A Nemzeti Összetartozás Napja       

megemlékezés 

- Tanévzárók csoportonként 

- 0. Szülői értekezlet az óvodába érkező 

gyerekeknek 

 

 

2017. jún. 05. /óvónők, óvodavezető 

 

2017. jún. 14. /óvodavezető 

 

 

2017. jún. 30. /óvodavezető és-h., 

karbantartó 

 

2017. augusztus 31. óvodavezető 

 

 

2017. jún. 10. /óvónők, munkaközösség 

vezetők, gyermekvédelmi felelős, fejlesztő 

pedagógusok, SZ. SZ. vezető/ 

 

 

2017. jún. 20. /óvodavezető./ 

 

2017. jún. 30-ig /óvodavezető/ 

2017. jún. 30. /óvodavezető/ 

 

 

2017. jún. 30. /óvodavezető/ 

 

2017. június 04.   

 

2017. május 31-június 20/óvónők  

 

2017. június 26. /óvodavez. óvónők 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Július / ügyviteli 

- Karbantartási munkák 

- Nagytakarítások elvégzése 

 

/karbantartók, óvodavezető-helyettes/ 

2017. júl. 30. / óvodavezető-helyettes/ 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Augusztus / ügyviteli 

- Fenntartói és Szülői Szervezeti 

véleménykérés a következő tanévi 

munkatervhez 

 

2017. aug. 01. /óvodavezető/ 

 

2017. aug. 15. /óvodavezető/ 
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- Kormányhivatal felé jelentési 

kötelezettség megküldése 20/2012 EMMI 

146§(1) 

- Adminisztrációs feladatok elvégzése 

(szerződések, étkezési kartonok, 

csoportnaplók, felvételi mulasztási napló 

fejléce, csoportlisták elküldése,  

szülői nyilatkoztatok beszedése) 

- Óvodai jogviszony megszűnéséről 

értesítés a fenntartónak 

Pedagógiai 

Nyári szabad játék megszervezése 

Iskolára hangoló hét  

 

Közös délután a tanítókkal a leendő első 

osztályosokról való pedagógiai, szakmai 

program  

Éves munkaterv elkészítése, elküldése a 

pedagógusoknak 

 

Tanévzáró és Tanévnyitó értekezlet 

 

 

2017. aug.24. /óvodavezető / 

 

2017. aug. 22. /óvodavezető / 

 

2017. aug. 24. /óvodavezető / 

2017. aug. 27. /óvodatitkár, óvodavezető / 

2017. aug. 01. óvodavezető, óvodatitkár,  

2017. augusztus 24-28. óvodapedagógusok 

2017. aug. 24- 28/módszertani 

munkaközösség vezető, pedagógusok/ 

 

2017. június 01 -aug.24. /óvodavezető/ 

2017. aug. 21-25 iskolai kapcsolattartó 

óvónő 

2017. aug. 22. /óvodavezető, óvodavezető 

helyettes, / 

 

2017. aug.25. /óvodavezető és-helyettes, 

módszertani munkaközösség vezető/ 

 

2017. augusztus 28. /óvodavezető és h. 
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2016-2017 tanév életkori megoszlásai 

 

KORCSOPORT Születési időhatárok Megjegyzés 

Kötelezően iskolába menő 

nagycsoportosok 
2009-ben született  

tankötelesek, nagycsoportos korúak 

(iskolát kell kezdeniük esetleges 

szakértői döntés alapján maradhat 

óvodában) 

2010. január 01 – és 

2010.augusztus 31. között 

születtek 

20/2012. EMMI rend.21§-ának 2d) pontja alapján 

(szakértői döntés) 

tankötelesek, nagycsoportos korúak 

(iskolát kellene kezdeniük, de dönthet 

az óvoda az óvodában maradásról) 

2010. szept. 01- 

2010. december 31. 

20/2012. EMMI rend.21§-ának 2b) pontja alapján 

dönt az óvoda 

tanköteles korúak  

Nagycsoportos korúak 

2011. január 01-2011. augusztus 

31. között születtek 

20/2012. EMMI rend.21§-ának 2b) pontja alapján 

dönt az óvoda  

2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 

45§ (2) 

Középső csoportos korúak 
2011. szeptember 01- 2012. 

augusztus 31. 
 

Kiscsoportos korúak 

2012. szeptember 01.  –  

2013. augusztus 31.  között 

születtek 

20/2012 EMMI rendelet Az óvodába járási 

kötelezettség vonatkozik rájuk 

Mini csoportos korúak 
2013. szeptember 01. –  

2014. augusztus 31-ig születtek 
 

 

Minden gyermeknek, akinek szakértői bizottsági szakvéleménye van, a szakvélemény számát a felvételi mulasztási naplóban és a csoportnaplóban is rögzíteni 

kell. 
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Az óvodai csoportok adatai 
 

óvodai 

csoport neve 

Óvodapedagógusok neve Dajka neve a csoport 

típusa 

(azonos 

életkorú, 

vegyes) 

szept 1 létszám október 1 létszám május 31 augusztus 31 SNI fő 

Százszorszép Szabóné Győrffy Zita 

Zimánné Marján Irén 

Kovács Istvánné       

Szivárvány Nagy-Misinkó Ditta 

Tátorjánné Török Tünde 

Pénzeli Istvánné       

Csibe Huberné Szabó Edina 

Major-Hajdú Zsuzsa 

Pogácsásné Lovas Mónika       

Kisvakond Veresné Hevesi Zsuzsánna 

Baranyi Hajnalka 

Hevesi Dánielné       

Napocska Bacskóné Csobán Mónika 

Gránicz Lajosné 

Papp Judit       

Margaréta Bodnár Katalin 

Pazonyi Lászlóné 

Sain Zsoltné       

Katica Gábor Sándorné 

Varga Ibolya 

Kóka Ferencné       

Cica Nagyné Nagy Mária 

Urbin Mihályné 

Horváth Lajosné       

Pillangó Dudásné Vass Zsuzsanna 

Tóth Imréné 

Hegedüs Sándorné       

Csicsergő Kiss-Dankó Katalin 

Gerhardt Veronika 

Kukucska Lászlóné       

Pedagógiai munkát segítők: Pedagógiai asszisztensek:  Kiss-Molnár Renáta  

                                                                                              Szabó Sándorné,  

                                                                                              Tar Ágnes 

     Óvodatitkár:    Harangi Béláné 

Műszaki alkalmazott:      Szabó Miklós 
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Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
 
Adatok óvodaped

agógusok 

száma 

Dajkák 

száma 

Pedagógiai 

asszisztensek 

száma 

óvodatitká

r száma 

műszaki 

dolgozó 

száma 

Ebből 

engedélye

zett 

 

2016. 10.01. 

adat  

 21  10 3 1 1  36  

2016. 

augusztus31. 

       

 

Intézményvezetés 
 
adat 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettes 

2015. 10.01. adat  1  2 

2016. 08. 31. adat     

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók adatai 
 
Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvodapszic

hológus 

óvodatit

kár 

Egyéb munkakörben 

foglalkoztatott 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

  műszaki 

dolgozó 

2016. 10. 01.  10  3  0,3  1   1 

2016. augusztus 

31. 
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Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek neve A vizsga 

időpontja 

A vizsga 

eredménye 

Elérni kívánt fokozat 

fokozat 

2017 év 01. hó-12. hó  Bacskóné 

Csobán Mónika 

     PED II. 

2017 év 01. hó-12. hó Gerhardt 

Veronika 

  PED II. 

2017 év 01. hó-12. hó Urbin Mhályné   PED II.  

2017 év 01. hó-12. hó Szabó Mónika   M 

2017. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe való bekerülésről 

2017 év 01. hó-12. hó Szabó Mónika, 

mint 

intézményvezető 

  országos 
pedagógiai-szakmai 
(tanfelügyeleti) 
látogatás 

2017 év 01. hó-12. hó INTÉZMÉNY   Intézményellenőrzés 

 

A vezetői óraszám 
 

 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettesek 

2015. 10.01. adat  8  22 
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Módszertani szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
 
Vezető neve Zimánné Marján Irén 

Tagok neve  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Időpont Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése A 

munkaközöss

ég tagjainak a 

létszáma 

munkaközösség

i foglalkozáson 

résztvevők 

létszáma 

keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

iktatószá

ma 

Intézményen 

kívüli résztvevők 

létszáma 
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Szabadidős szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
 
Vezető neve Gránicz Lajoné 

Tagok neve  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Időpont Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése A 

munkaközöss

ég tagjainak a 

létszáma 

munkaközösség

i foglalkozáson 

résztvevők 

létszáma 

keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

iktatószá

ma 

Intézményen 

kívüli résztvevők 

létszáma 

             

             

             

             

             

             

             

 



 38 

Szabó Sándorné, Tar Ágnes ped. asszisztens munkaidő beosztása 

  
     időpont HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK 

9.00-10.30     

10.30-12.00     

12.00-14.00     

14.00-15.00     

15.00-17.00     

     Molnár Renáta ped. asszisztens munkaidő beosztása     

          

időpont HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK 

9.00-10.30     

10.30-13.00     

13.00-15.00     

15.00-17.00     

     Szabó Mónika Óvodavezető munkaidő beosztása Dajkák munkaidő beosztása 

Hétfő 7.30-14.00   Heti váltásban területenként ( hétfőtől - péntekig ) 

Kedd 8.30-15.00   8.00-16.00 8.30-16.30          9.00-17.00 

szerda 

7.00-13.30   ebből 7.00-11.00 pillangó 

csoportban   korais 

Csütörtök 8.30-15.00   05.30-13.30 

Péntek 7.30-14.00   

  

      Harangi Béláné óvodatitkár 

 
   

Hétfőtő - 
csütörtökig 7.30-16.00 

 Péntek 7.30-13.30 
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Ó 

V 

O 

D 

A 

P 

E 

D 

A 

G 

Ó 

G 

U 

S 

 

 

2 heti 

tervezés 

 

szeptember  százszorszép szivárvány csibe kisvakond napocska margaréta katica csicsergő pillangó cica 

Hétfő 

korais zárós 
7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

                      

szeptember  százszorszép szivárvány csibe kisvakond napocska margaréta katica csicsergő pillangó cica 

Hétfő 

7.00-13.30 

10.30-17.00 
korais zárós 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

                      

szeptember 15-

19 
százszorszép szivárvány csibe kisvakond napocska margaréta katica csicsergő pillangó cica 

Hétfő 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 
korais zárós 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

                      

szeptember 22-

26 
százszorszép szivárvány csibe kisvakond napocska margaréta katica csicsergő pillangó cica 

Hétfő 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 
korais zárós 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

                      

szeptember 29- 

október 03 
százszorszép szivárvány csibe kisvakond napocska margaréta katica csicsergő pillangó cica 

Hétfő 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 
korais zárós 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14-00 

10.00-16.30 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.30-17.00 

7.30-14.00 

10.00-16.30 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 
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