
Alattyán Község Önkormányzata 
       Képviselő-testülete 
5142 Alattyán, Szent István tér 1.  
 
 
 

17. 
 

M U T A T Ó 
 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. szeptember 26-án megtartott 

soros ülésének 
 

Jegyzőkönyve 
 
 

84/2019. (IX.26.) hat. az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról 
 
85/2019. (IX.26.) hat. az Alattyáni Óvoda 2018/2019. nevelési évének oktató-nevelő 

munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 
 
86/2019. (IX.26.) hat. az Alattyáni Óvoda 2019/2020 nevelési éve munkatervének 

elfogadásáról 
 
87/2019.(IX.26.) hat. maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről az Alattányi 

Óvodában a 2019/2020-as nevelési évre 
 
88/2019.(IX.26.) hat. az Idősek Klubja 2018 évi működéséről készült beszámoló 

elfogadásáról 
 

10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatásokról és ellátásokról 
szóló 

1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

11/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelet 

módosításáról 
 
90/2019.(IX.26.) hat. az Alattyán, Hajnal utca 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan ismételt értékesítéséről 
 
92/2019.(IX.26.) hat. az Alattyán, Rakéta úti volt varroda épület hasznosítására érkezett 

pályázat elbírálásáról 
 
93/2019.(IX.26.) hat.  az Alattyáni VÉCS Kft. felszámolásának állásáról 
 
94/2019. (IX.26.) hat. a helyi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak 

megválasztásáról 



95/2019.(IX.26.) sz. hat. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában való részvételről és a 
2020. évi „A” típusú és „B” típusú pályázat kiírásáról és 
elbírálására meghatározott szempontokról 

 
96/2019.(IX.26.) hat. az EFOP-2.4.1 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal (ERFA)” című pályázati felhívásra 
benyújtásra került, EFOP-2.4.1-16-2017-00105 azonosító számú, 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
Alattyánon” elnevezésű projekt keretében meghirdetett 
közbeszerzési eljárás eredmények megállapításáról 
(EKR001131572019)  

 
 
 
 
 
Készült 1 pld-ban 
 
 
 
 
 
 

















































Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045 

                E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 1 

Iktatószám:126./2019. 

         

 

 

 

 

 
 

AZ ALATTYÁNI ÓVODA 
 

ÓVODAVEZETŐI   BESZÁMOLÓJA 
  

A 
 

2018/2019  
 

NEVELÉSI ÉVRŐL 
                                           

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alattyán, 2019. 09.09.                          Készítette: Kovácsné Markó Katalin 

 Óvodavezető 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045 

                E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
1. Pedagógiai folyamatok ........................................................................................................ 3 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés.................................................................................. 2020 

3.Eredmények……………………………………………………………………………...…26 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés .................................................................................... 288 

5. Az intézmény külső kapcsolatai ...................................................................................... 299 

6. A pedagógiai munka feltételei ........................................................................................ 322 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés........................................................ 3737 

9.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése. ................................ 399 

10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: ........................................................................................ 441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045 

                E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 3 

1. Pedagógiai folyamatok  
1.1. Tervezés  

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata. A 

terület értékelése során elsősorban tehát a PP-ben, vagy más stratégiai 
dokumentumban megtalálható pedagógiai folyamatok tervezési, 
megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az 
eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, 
fejlesztő jellegét kell vizsgálni.) 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 
SZÁMÁRA 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak 
szerint valósult meg 

A 2018/2019. nevelési évben is óvodánkat a saját magunk 

által megalkotott Pedagógiai Programunk, valamint az erre a 

nevelési évre elkészített intézményi éves munkaterv alapján 
irányítottam. Az irányításhoz szükséges tervek elkészítése a 
nevelőtestület bevonásával készültek. Az éves munkaterv 
összhangban volt stratégiai dokumentumainkkal, valamint az 

óvodapedagógusok nevelési és éves terveivel. 

A Pedagógiai Programunkban kijelölt célok megvalósítása 
érdekében fogalmaztuk meg kiemelt feladatainkat, nevelési 
területenként meghatároztuk a szakmai fejlesztési munkánkat.  

Megalakítottuk és működtettük a belső önértékelési 
csoportunkat, melynek koordinálója 3 fős team, amelynek feladata 

volt több, az intézményt érintő feladat, mint például az önértékelés 
szervezése, lebonyolítása, amely a pedagógus életpálya fontos 
területe. 
Továbbképzési feladataink:2 fő már nem kötelezett a kötelező 7 
évenkénti továbbképzésre (55 életévüket betöltötték), 1 fő vezetői 
szakvizsgás képzés előtt áll, a további 3 főnek még nincs kötelező 
továbbképzése. Azonban az óvodapedagógusoknak igényük van 

továbbképzésen való részvételre. Éltünk is a lehetőséggel: 
 6 fő vett részt júniusban Jászalsószentgyörgyön az EFOP-

3.9.2. A hatékony kommunikáció című 8 órás ingyenes 

továbbképzésen. 
  2 fő Jászapátin az EFOP-3.9.2. Az önismeret fejlesztése 

című 60 órás továbbképzésen,  
 2 fó Jánoshidán a III. Óvodapedagógiai Konferencián, 

amelyet a Környezetvédelem jegyében rendeztek meg.  

 2 fő a tavaszi óvodapedagógiai napok programsorozatának 
a mindennapos mozgás témában Jó gyakorlaton vett részt.     

A fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés biztosított 
volt.  

 Az 1. sz. mellékletben olvasható az intézményi 
tanfelügyeleti ellenőrzés intézkedési terve. 

Az intézkedési tervek hét területen határoznak meg kiemelkedő és 
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fejlesztendő területet az óvoda számára. 
A tanfelügyelet az Oktatási Hivatal által jóváhagyott országos 
tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára III. pontja az 

intézményellenőrzés területei, módszerei alapján valósult meg. 
Megtörtént a szülőkkel való interjú. Két tanfelügyelő személyesen 

interjút készített a szülőkkel, óvodapedagógusokkal, valamint 
megtörtént az intézményi bejárás is. A helyszínen a szakértők 
ellenőrizték az intézményi dokumentumokat, melyekről előzetesen 

már tájékozódtak. A tanfelügyelet helyszíni látogatására és a záró 
jegyzőkönyv elkészítésére 2018. november 27-én került sor. 
  Az előző nevelési évi gyermekek fejlődését nyomon 

követő mérési dokumentáció csoportonkénti, és óvodai 
szintű eredményei rögzítésre, megállapításra kerültek. 
Ennek tükrében a mérési rendszer változtatása nélkül 
folytatódott a nevelési évben a gyermekek mérése. 

 A nevelési év során az óvoda stratégiai dokumentumaiban 
változtatás nem történt, a dokumentumok egymásra 
épültsége, és törvényességi megfelelősége rendben volt. 

 Nem alakítottunk munkaközösséget, mert a feladatokat 
együtt végezzük, mindenki felelős valamelyik területért és 
a megvalósítás után megbeszéljük, értékeljük. Nagyobb 

óvodai programok, pályázatok során megvalósul az 
összehangoltság. A vezetés koordinálja ilyenkor a 
szervezési feladatokat (Jótékonysági bál, Családi nap) 

 A fenntartó biztosítja az intézmény számára a jogszerű 
működés feltételeit. Minden év májusában a jogszabály 
által előírtaknak megfelelően (nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. tv. 83§ (2)b;d és 25§ (7) szerint rendelkezik a 
maximális csoportlétszámról, mely a tanévben 25 

fő/csoport volt, a csoportok számáról, mely 3 csoport volt, 
és a nyitva tartásról. 

 Közmunka program által 1 fővel még további egy évre, 1 
fővel pedig 3 hónapra plusz munkaerő forráshoz juttatta az 

óvodát, mely nagy segítség az intézményi nevelőmunkán 
kívüli munkaszervezésben (udvari, takarítói, konyhai, 

dajkai). Ezek közvetlenül nem kapcsolódnak a 
nevelőmunkához, de ezek által az óvodai dajkák többet 
tudnak az óvodai csoportokban tartózkodni, így segíteni az 

óvodapedagógusokat a nevelési feladataik 
megvalósításában. 

 

 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A BECS csoport újjászervezése kilépő óvodapedagógus miatt. A 
következő nevelési évben lejár a vezető 5 éves vezetői ciklusa 
(2015.08.01.-2020.07.31.), valamint 40 év munkaviszonnyal 

rendelkezik 2020.09.01-én, ezért újabb óvodavezetői pályázat 
kiírására lesz szükség. Ez újabb vezetési stratégiai dokumentum 
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és az intézményi működési program elkészítését vetíti elő, a 
pályázaton résztvevőknek. 
A gyermeklétszám emelkedése és a településre érkező nevelt 
gyermekek számának növekedése miatt a fenntartótól a 2019/2020-

as nevelési évben a csoportlétszám emelését kell kérni. 
 

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) 

 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg. 

Intézményünkben a törvényi és jogszabályi valamint az Óvodai 
nevelés országos alapprogramját figyelembe véve, az abban 
foglaltak szerint, továbbá az óvodánkban folyó nevelőmunkánk 
tapasztalatai szerint megalkotott Pedagógiai programunk 

alapján folyik a gyermekek nevelése. 
Az intézmény más szakmai dokumentumait Pedagógiai 
programunkkal koherensen készítjük. Az éves munkaterv az 

előző nevelési év eredményei, az óvodavezetői pályázat alapján 
és a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók 
figyelembevételével készült. Óvodánk házirendje pedig a 

törvényi előírásoknak való megfelelés érvényesítése céljából 
készült el.  
Pedagógiai programunk jó vállalás, erőinknek és 
lehetőségeinknek valós felismerését tükrözi. A nevelési év 
kezdetén a csoport összetételének ismeretében végig gondoltuk 
munkánk főbb célkitűzéseit, irányvonalát. Az életkornak 
megfelelően terveztük és szerveztük a gyerekek életét, játékát, 
tanulási tevékenységeit.   
Házirendünk gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, az ő 
érdekükben készült. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. valamint az ehhez kapcsolódó személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (NM) rendelet módosítása 
alapján az óvodai szociális segítő tevékenység bevezetése 
kapcsán amennyiben szükséges a stratégiai dokumentumokban 

a módosításokat meg kell tenni.  
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1.2. Megvalósítás  

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a 
beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  

 
Elvárás A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben 

megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. 
A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A stratégiai dokumentumokra (pedagógiai program, vezetői 
pályázat, továbbképzési terv) épült az óvoda éves munkaterve, 

ehhez kapcsolódott szorosan a BECS éves terve, a csoportok 
nevelési tervei is. 

Óvodánk éves munkatervének, tervezési dokumentumainak, a 
pedagógiai munka stb. gyakorlati megvalósításában mindenki 
részt vett. A munkatervben minden évben megfogalmazunk 
kiemelt feladatokat, melyek vagy központi irányelvek, vagy 
hiányosságainkra épülnek.  
A nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő 
tevékenységek – pedagógiai folyamatok – a személyiség- és 
közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények 
elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a 
fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
PP és az OAP cél és feladatrendszerére épül az óvodai nevelés 
tervezési folyamata is, amely a csoportnaplóban kerül írásban 
rögzítésre. 
Az óvodai munkaterven felül munkaterveket a tehetségműhely és 
a fejlesztést végző szakemberek is készítenek. E mentén folyik 
egész évben a nevelő-munka. 

Nagy felelősség hárul ránk, hiszen a különböző képességű és 
eltérő fejlettségű gyermekekhez alaposan felkészültnek kell 
lennünk, hogy a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelő 
szintre juttassuk el. Erről a tudásról az egyéni fejlődés nyomon 

követése érdekében feljegyzést készítünk, melyet a szülőkkel 
ismertetünk. HHH gyermekek szüleinek tájékoztatása 3 havonta, 
a többi gyermek szüleinek félévkor és év végén, valamint igény 
szerint fogadóórán. 
A szülők, a tanító néni elégedettek, gyakran kapunk elismerő 
szavakat, panasz munkánkkal kapcsolatosan nem érkezett.  
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

További tehetségműhely létrehozása (Ügyes kezek) 
Egymás munkáját folyamatosan segítve arra való törekvés, hogy 

az eddig elért szakmai színvonalat tartani tudjuk, esetlegesen új 
módszerekkel bővítsük. 
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1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  
 
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) 
Az 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Fontosnak tartottuk az éves tervek és beszámoló egymásra 
épülését. A következő év tervezése az év végi beszámoló 
megállapításaira épült. A beszámoló szempontjai pedig az óvoda 
önértékelési rendszeréhez illeszkedik. 
Az éves munkatervben megfogalmazott rendszeresen és évente 
ismétlődő feladatok megvalósultak. 
 Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása, 
feladatok megvalósítása a BECS éves terve alapján: 

 Felkészülés az, OH, által kiírt intézményellenőrzésre, az 

önértékelési kézikönyv, vezetői és intézményi 
önértékelése alapján. 2018. november 27-én- megvalósult 

 A gyermek mérési dokumentáció vezetése, tanév végén 
elemzések elkészítése” – megvalósult 

 2 fő óvodapedagógus önértékelése-megvalósult 
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A tudatosan, tervszerűen tervezett, felépített nevelőmunka 
biztosítja számunkra munkánk hatékonyságát, sikerességét. 
Ennek mentén a szakmai tudatosság további folytatása 

 

 

 

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

 
Elvárás Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső 
elvárásokat, valamint az általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok 
fejlesztési céljait. 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Pedagógiai Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag 
értékes, módszertanilag átgondolt nevelési tervet készítettünk, az 
intézményi szokások megtartásával. A nevelési év fő feladatának 

kiemelésével, a csoportban lévő gyermekek életkorához igazított 
tervezéssel: 3-4, 4-5, 6-7 valósítottuk meg a kitűzött feladatokat. 
A fejlődést elősegítő tartalmak tervezése: 
Éves terv: A négy évszak körforgására és a külső világ tevékeny 
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megismerésére építettünk. 
Heti terv: az éves tematika mentén építettük fel heti szinten 
tervezve a gyermeki tevékenységeket,  
E tevékenységek rövid összefoglalása, reflexiója a 

csoportnaplóban után követhető. 

Napirend: a folyamatos életszervezést tükrözi. Fontos a 
tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem 
előtt tartva a játék kitüntetett szerepét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a 
csoportnaplóban, valamint a gyermekek által készített 
produktumokban.  

Tematikus terv: Egy-egy tematikus egységet foglal magába.. 
Ebben a témához kapcsolódó cél és feladatrendszer, az 

alkalmazott módszerek és eszközök is konkrétan megjelennek. 

Csoportnapló: A csoportnapló tartalmi szabályozása a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelő. Az önértékeléshez 
kapcsolódó látogatások, e dokumentum elemzését, és ellenőrzését 
is magukba foglalták. 
Tevékenységi formák: 

Játék 

Mindhárom csoportban megfelelő mennyiségű játékeszköz 
biztosított a gyermekek számára. A délelőtti játékban lehetőséget 

biztosítottunk arra, hogy a gyerekek tapasztalatokat szerezzenek, 
megvalósítsák ötleteiket, fejlődjön kreativitásuk. Segítettük a 
játék továbbfejlődését. Szívesen játszottak építőjátékokkal, 
fakocka, vasút, lego, asztali kirakókkal, memóriajátékokkal, 
különféle kártyákkal, társasjátékokkal. 
Szerepjátékukhoz a konyhai kellékek, babaszobai játékok, 
nélkülözhetetlen kellékek voltak. 
Az udvari eszközök lehetőséget adtak a mozgásos tevékenységek 
gyakorlására. A tágas homokozót (amelyet nyáron átfestettünk, 
lábazatát felújítottuk), a hintát (amelyet nyáron vásároltunk, alá 
gumilap borítást kapott), a csúszdát (teljesen felújítottuk, alá 
gumiburkolat került) nagyon kedvelték.  
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A munka  

A kicsikre az önkiszolgáló munka jellemző: 

- Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk ellátását a 
mosdóban, öltözködéskor, étkezésnél (természetesen 
differenciáltan a fejlettséghez mérten kaptak felnőtt 
segítséget). 

- Megtanulták a játékok elrakásának szabályait, 
környezetük rendjének megőrzésével kapcsolatos 
munkafolyamatokat. 

 

A nagyok: 

- Naposi munkában már nemcsak önmagukat, hanem 
társaikat is kiszolgálták (terítés, ágyazás-székek 
elrendezése, megbízatások teljesítése) 

- Lesöpörték a járdát, segédkeztek a levelek 
gereblyézésében. 

Érzékeljék, hogy a munka elvégzését külső szükségesség 
indokolja, munkájuk eredményét ők és mások is egyaránt 
tapasztalhatják. A munka felelősséggel jár, a tanulás hatására 
kialakul a gyermekben a munka céljának tudata, a felelősségérzet 
és képessé válnak arra, hogy számoljanak tevékenységük 
következményeivel is. A munka hozzájárul az értelmi képességek 
fejlődéséhez, megalapozódik a munka iránti tisztelet, eredmények 
megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme. Pl. 
saját környezetük tisztántartása, díszítése, játékok javítása, 
készítése, kerti munka (sajnos most már nagyon lecsökkent a 
veteményes kiskert mérete), naposi munka, önkiszolgálás, 
megbízatások teljesítése. 
Tanulás 
 Fontos tevékenységi forma volt. Az óvodai nevelési folyamat 
egésze alkalmas arra, hogy spontán vagy irányított módon 
tanuljon a gyermek. A nevelési terület tárgya és anyaga határozza 
meg, hogy milyen módon és milyen szervezeti formában tartja az 
óvodapedagógus.  

A tanulás lehetséges formái óvodánkban: 
- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és 

viselkedés tanulása (szokások) 
- spontán, játékos tapasztalatszerzés 

- cselekvéses tanulás – a gyermeki kérdésekre adott 
válaszokra építő tapasztalatszerzés 

- az általunk irányított megfigyelés, felfedezés 

Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek kompetenciáinak 
fejlesztése, attitűdök erősítése, megformálása. Olyan képességek 
kimunkálása, amelyre az iskola építeni tud. 
Egészséges életmódra nevelés 

A nevelési év folyamán megvalósult: 
- Az egészséges, biztonságos környezet kialakítása 
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- Megfelelő napirend kialakítása, gyermekek gondozása, 
önállóság fejlesztése 

- Étkezési, önállósági, tisztálkodási szokások kialakítása 

- Mindennapos mozgás, levegőzés biztosítása, 
- Egészségvédelmi hét (Egészséges táplálékaink a 

zöldségek, gyümölcsök) 
- Alvás, pihenés szokásainak kialakítása 

- Saját környezet rendjének, gondozottságának kialakítása 

- Az egészséges életmód iránti igény kialakítása 

- Réteges öltözködés szokásainak kialakítása 

- Mindennapi gyümölcsfogyasztás 

- Séták, kirándulások szervezése 

- Rendszeres testmozgás, torna, gyermek néptánc 

- Rendszeres vízfogyasztás 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Feladatunknak tekintettük: 
- Családias légkör kialakítását. 
- Baráti kapcsolatok kialakulásának segítését, támogatását. 
- Felnőtt személyes példamutatását. 
- Visszahúzódó gyerekek segítését. 
- Egymás iránti érdeklődés fokozását. 
- Szeretet kapcsolatok erősítését, durvaság, agresszivitás 

elutasítását. 
- Születésnapok megtartásával a közösségi kapcsolatok 

erősítését. 
- Közösségi érzéseket erősítő programok szervezését 

(Mihály nap, Mikulás, Luca napi vásárba látogatás, 
Adventi készülődés, Gyermekkarácsony, Farsangi bál, 
Anyák napja, Gyermeknap, Családi Spotnap, 
kirándulások). 

A közösségi érzés erősítését szolgálta, hogy érdeklődtünk beteg 
társuk hogyléte felől, valamint a közös programok alkalmával 
szülők, gyerekek, óvodapedagógusok, dajkák együtt ünnepeltünk, 
játszottunk. Ez a magatartásformáláson kívül örömforrás is volt 
mindannyiunk számára. 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés  
Figyelembe vettük: 

- A gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, előzetes 
tapasztalatait, egyéni képességeit. 

Alkalmaztuk: 

- Színezd ki és rajzolj te is (diszlexia prevenció)    
- Színezd ki és számolj te is (diszkalkúlia prevenció) 

füzetek feladatait. 
- Képességfejlesztő eszközöket, játékokat. 

Biztosítottuk: 
- A cselekvő - felfedező tanulás lehetőségeit. 

Fontosnak tartottuk: 
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- Az anyanyelvi kommunikációs készségek fejlesztését. 
- A gyerekek érdeklődésére építve, változatos 

tevékenységek biztosítását. 
- A lassabban fejlődő gyerekek differenciált segítését, 

fejlesztését. 
- A tanköteles korúak logopédiai és részképesség 

fejlesztését. 
Lehetőséget adtunk: 

- Kérdések feltevésére-válaszadásra. 
- Önálló problémamegoldásra. 

Kihasználtuk: 
- A különböző tevékenységi formák közötti kapcsolódási 

lehetőségeket. 
- A nyelvi kompetenciákat erősítették a gyermekdalok. 

Olyan inger gazdag környezetet teremtettünk, amelyben a 
tapasztalatok élményként rögzülhettek kisgyermekeink 
tudatában. Olyan légkör alakult ki a csoportban, amelyben a 
gyerekek szívesen megnyilatkoztak, meséltek, kérdeztek.  
Fejlesztő pedagógia 

A nagycsoportos gyerekek körében ősszel a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakemberei pedagógiai felmérést (részképesség-

szűrést) végeztek. 
A vizsgálat célja az volt, hogy melyek azok a fejlesztésre váró 
területek, amelyeket fejleszteni kell ahhoz, hogy az óvodából 
kikerülő gyermekek biztosan és sikerrel tudják megkezdeni az 
általános iskolát. Az eredmények tükrében egyéni fejlesztésben 
részesültek. 
A Külső világ tevékeny megismerése 

A környezettudatosság mindennapi életünk része, törekedtünk a 
szép, tiszta környezet iránti igény kialakítására. 
A gyerekek kirándulások alkalmával: 

- Megismerkedhettek az állatokkal, állatvédelemmel. 
- Megfigyelték a természet szépségeit, gyűjtögettek. 
- Megnézték a háziállatokat, megfigyelték a gondozó 

munkát. 
- Ellátogattak a falu folyójához. 

A csoportszobában: 
- Kupakgyűjtési akcióban vettek részt. 
- Tavasszal babot, borsót csíráztattak, hajtattak. 
- Barkácsoláskor újrahasznosított anyagokat is használtak. 

Az óvoda udvarán: 
- Leveleket gereblyéztek. 
- Télen etették a madarakat, megfigyelték őket. 
- Veteményeztek. 
- A Föld napjára virágot ültettek. 
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Mozgás 

A mozgás rendkívül fontos az óvodás gyermek életében, hiszen a 
nagymozgások hatására alakulnak ki azok az idegpályák, idegi 
kötődések, kapcsolatok, amelyek a gondolkodási műveletek, a 
kognitív képességek fejlődését segítik. 

- Biztosítottuk a mindennapi szabad mozgás lehetőségét az 
udvaron, a parkban, séták vagy kirándulás alkalmával. 

- Minden nap irányított testmozgást végeztek a gyerekek 
(„zenés mozgásos percek”, vagy utánzó gyakorlatok). 

- A tornaszobában heti egy alkalommal torna foglalkozás 
keretében szervezett, óvodapedagógus által irányított 
gimnasztika gyakorlatokat végeztek, különböző mozgásos 
játékokat játszottak. 

- Megismertek futó- fogó-és versenyjátékokat, ügyességi 
játékokat. 

- Tornáztak labdával, babzsákkal, különböző eszközökkel. 
- A néptánc, rendszeres mozgásforma volt a középső 

csoportban. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A kreatív tevékenységekhez a feltételek biztosítottak voltak. 
Megismerkedtek a gyerekek különböző anyagokkal, eszközökkel, 
különféle technikákkal (hajtogatás, festés, ragasztás, gyurmázás, 
fűzés, tépés). 
A belső teret mindig az évszaknak megfelelően dekoráltuk, 
ezeket a gyerekek önkéntelen észrevették, ebben éltek. 
A gyermekek valamennyi rajzát, alkotását értékként kezeltük. 
A nevelőtestület javasolta, hogy a gyermekek egy témát más-más 
technikával hozzanak létre, ezzel is differenciálva az egyéni 
képességek alapján. 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Szeretnek tapsolni, énekelni, énekes játékokat játszani, zenére 
mozogni. 

- A zenei nevelés alapvető feltételeit megteremtettük. 
- Segítettük a gyerekeket, hogy zenei élményekhez 

jussanak. 

- Formáltuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 
- Táncos mozdulatok, néptánc elemeinek felhasználásával 

fejlesztettük a gyerekek mozgáskultúráját. 
Vers, mese  

- A gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének 
érdeklődésének megfelelő irodalmi anyagot válogattunk. 

- Naponta hallgathattak mesét, verses mesét, tanultak 
verseket. 

- A mesék erkölcsi mondanivalóját szólásokkal és 
közmondásokkal erősítettük meg. 

- Kedvelték a találós kérdéseket is. 
- Részesei voltak – 1 alkalommal (Mikulás napon) – 
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bábszínházi –dramatikus előadásnak. 

 

 

 

 

1.3. Ellenőrzés  

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben. (Ki, mit milyen céllal, milyen 
gyakorisággal, milyen eszközökkel) 

Elvárás Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 
végeznek.  
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz.  
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat.  
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a 
pedagógusok értékelése során.(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 

2018/2019. 

nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 

valósult 
meg 

Óvodánk éves munkaterve alapján belső ellenőrzés történt.  
Célja, feladata:  
- Eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése, a kitűzött feladatok és az 

eredmények összevetése, ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása az óvoda 
működési folyamataiba. 
- Pedagógiai program, munkaterv, éves terv összevetése a működő 
gyakorlattal. 

- Erősségeink, hiányosságaink feltárása és az abból adódó feladatok 
meghatározása, pozitívumok erősítése, pedagógiai értékek kiemelése. 

A közös nevelői megbeszélések, programunk beválási tapasztalatainak 
megbeszélései, elemzései, a hiányosságok, eredmények felvázolása szakmai 
egyetértést eredményezett. 
A szakmai egyetértés továbberősítette közösségünket, pedagógiai 
tevékenységünket. 
Pedagógiai ellenőrzés 

 

Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki? 

Csoport éves 
nevelési terv 
ellenőrzése, 
értékelése 

dokumentumelem

zés 

 

csoportb

an 

2018. 

szeptemb

er 4. hete 

óvodavezető 

A beszoktatás 
folyamata, 

szokásrendszer 

alakítása. Az 
egyéni 
sajátosságok 
fegyelembevét
ele. 

megfigyelés, 
elemzés, értékelés 

 

csoport 

 

2018. 

október 2. 
hete 

óvodavezető 

A 

2018/2019. 

nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 

valósult 
meg 
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Egyéni 
fejlődés 
nyomon 

követése 

dokumentumelem

zés, megbeszélés 
(fejlesztési 
tervek) 

csoportb

an 

 

2018. 

november 

eleje 

óvónők, 
óvodavezető 

A szociális 
képességek 
alakulása 

csoportlátogatás, 
önértékelő  
beszámoló 

csoportb

an 

2018. 

február 
 

óvónők, 
óvodavezető 

A szociális 
képességek 
alakulása 

megfigyelés,  
elemzés  
értékelés 

csoportb

an 

2018. 

október 
vége és 
2019. 

április 
eleje 

megszervezés
éért felel: 
óvónő 
/helyettes/ 

A tehetséges 
gyermekek 

személyre 
szabott 

nevelése 

megbeszélés,  
dokumentumelem

zés, megfigyelés 

csoportb

an 

2019. 

február 
közepe 

óvodavezető 

Iskolába 
lépéshez 
szükséges 
fejlettség 
ellenőrzése, 
értékelése 

dokumentumelem

zés (egyéni 
fejődési lapok,  

csoportb

an 

2019. 

január 
eleje 

 

óvodavezető 

Egyéni 
fejlődés 
nyomon 

követése 

dokumentumelem

zés, megbeszélés 
(fejlesztési 
tervek) 

 

csoportb

an 

2019. 

május 

 

óvodavezető 

Az óvoda 
gyermekvédel
mi 

feladatainak 

ellátása, a 
hátrányos 

helyzet 

felismerése és 
a szükséges 
intézkedés 
megtétele 

dokumentum 

ellenőrzése, 
konzultáció 

 

csoportb

an 

2019. 

január és 
május 

 

óvodavezető 

Gyermekcsopo

rt neveltségi 
szintje 

önértékelő 
beszámoló, az 
éves terv alapján 

csoportb

an 

2019. 

június 
első hete 

 

óvodavezető 

Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki? 

 

A nevelési év 
júniusig tartó  

 

dokumentumelem

zés, az éves 

 

csoportb

an 

 

2019. 

június  

 

óvodavezető 
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értékelése munkatervben 

kitűzött célok, 
feladatok és a 
beszámolók 
figyelembevételév
el az eredmények 
és hiányosságok 
megállapítása. 

nevelési 
év 

eddigi 

eredmény
ei nevelői 
értekezlet
en 

 

 
 

A 

2018/2019. 

nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 

valósult 
meg 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz. A csoportban végzett látogatás, azaz ellenőrzési forma, 
amely a legátfogóbb és legkonkrétabb képet nyújtja a pedagógiai munkáról, 
ezért, ez nem nélkülözhető. 
A tervezett belső ellenőrzés során az ellenőrzés célja volt, a tényleges állapot 
összehasonlítása a nevelési programmal, annak cél- és feladatrendszerével, 
továbbá visszajelzés az óvodapedagógusnak a munkája színvonaláról. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésbe. 
Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a vezetői munkának, fontos az 
önértékelés, a továbblépéshez szükséges reális értékelés, a hibák, esetleges 
hiányosságok feltárása, és az elismerés. 
 

A 

2019/2020. 

nevelési 
évben 
szükséges 
megvalósíta
ni. 

A következő nevelési évben ellenőrzések, foglalkozáslátogatások és (külső 
szaktanácsadások) kapcsolódnak a pedagógus minősítésre kerülő óvodapedagógus és 
a nevelőtestület munkájához: 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése (2019.10.03.) 
 Tehetségműhely működtetése (2019.10.24.) 

Számítok az óvodavezető-helyettes támogatására és a 2 óvodapedagógus 
gyakornok mentorálásban való aktív segítségére, valamint a 
pedagógusminősítésben való közreműködésére is.  
A pedagógiai gyakorlat ellenőrzésének tapasztalataiból részletes 
következtetéseket vontam le annak érdekében, hogy a következő nevelési évre 
meghatározzuk az aktuális feladatokat. 
Felszínre került néhány hiányosság, amely a későbbiekben megoldandó 
feladatot jelent.   

A 

2018/2019. 

nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 

valósult 
meg 

Óvodánkban önképzéssel, belső- és külső továbbképzéssel biztosítjuk a 
dolgozók szakmai fejlődését. Továbbképzéseinket a Pedagógiai programunkkal 
kapcsolatosan végezzük. 

A 6 fő óvodapedagógusból 5-en, a 4 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
közül 3-an vettek részt valamelyik ingyenes továbbképzésen. 

A 

2019/2020. 

nevelési 
évben 
szükséges 

A képzéseken tanultakat még hatékonyabban kell beépíteni, egymásnak átadni, 
hasznosítani Pedagógiai programunk maximális megvalósítása érdekében. Erre 

az alkalmazotti közösségtől javaslatokat szeretnék gyűjteni, amelyből majd 
szeretnék választani a megvalósulás érdekében. 
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megvalósíta
ni. 

A 

2018/2019. 

nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 

valósult 
meg 

Az önértékelésben részt vett óvodapedagógusok az ellenőrzések 
megállapításainak megfelelően (erősségek, fejleszthető területek) önfejlesztési 
tervet készítettek és a szükséges feladatokat ütemezik, végrehajtják.  

Jól felkészültek, munkánkra igényesek vagyunk, igyekszünk tudásunk legjavát 
nyújtani. A dajka- óvodapedagógus kapcsolat nagyon jónak mondható. A 
szakmai munka tudatosan tervezett, sokszínű, ötletes és kreatív. 
 

A 

2019/2020. 

nevelési 
évben 
szükséges 
megvalósíta
ni. 

Az önértékelés, önelemzés, önfejlesztés folyamatos reflexió gyakorlásával 
történjen, hogy az esetleges problémák megoldódjanak, és a fejlődés élő igény 
legyen intézményünkben. 
 

 

 

 

1.4. Értékelés  

1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok 
szakmai munkájának értékelése.) 

 
Elvárás Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik, 

alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti. 

Az intézményi önértékelési rendszer működtetését az intézmény vezetése 
irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi 
tagja részt vesz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven 
történik. 
Fejlődött a szervezeti kultúra, javult a belső információáramlás. 
A belső szabályozások egyértelművé teszik, és megfelelő 
mederbe terelik intézményi folyamatainkat. 
Az értékelés területei: 

- az óvodában elvégzett ellenőrzések eredményei 
- tankötelezettségi mutatók 

- óvodai beíratási mutatók 

- partnereink visszajelzései (meghatározott időközönként) 
- éves munkaterv teljesültsége 

- mérések eredményei 
- dajkák munkájának eredménye 

- fejlesztési eredmények 

- korábbi intézkedések eredményei 
- a változások óvodánkra gyakorolt hatása 

- gyermekvédelmi tevékenységek 

- gyermekbalesetek száma 

- hátrányos és veszélyeztetett gyerekek 
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A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Körvonalazódtak óvodánk fő értékei. 
 

- A Pedagógiai program, mint alapdokumentum fontossága 
szem előtt tartása. 

- A játék nevelőértékének hangsúlyozása 

- Mindenki pluszt teljesít valamilyen területen egyéni 
képességei és igényei alapján 

- Az esztétikus tárgyi környezet megőrzése, további 

fejlesztése  

A dolgozók óvodai közérzetének, komfortérzetének, 
kiegyensúlyozottságának javítása közös programok 
szervezésével, munkák arányos elosztásával, erkölcsi-anyagi 

megbecsülésével. 

1.4.2.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 
gyakorlatban  

Elvárás Az intézményben folyó nevelési/tanítási munka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó 
megfigyelési/mérési rendszer működik. 
A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, 

közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik. 
Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki 
fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 
eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet 
készítenek. 
Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az 
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. 
(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az óvodában folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére mérési rendszer 
működik. A gyermeki teljesítményeket folyamatosan követjük, 
dokumentáljuk, elemezzük, és az egyes évek értékelési 
eredményeit összekapcsoljuk, szükség szerint fejlesztési tervet is 
készítünk. A gyermekek eredményeiről a szülőket tájékoztatjuk. 
Nyolc fő területet mérünk: 

 Egészséges életmód (személyi higiénia, öltözködés, 
étkezés) 

 Szociális képességek, társas kapcsolat (együttműködés, 
érzelmi viszonyulás, önállóság) 

 Akarati tényezők (feladattudat, kudarctűrő képesség, 
szabálytudat) 

 Értelmi képességek (gondolkodás, figyelem, emlékezet) 
- Érzékelés, észlelés (verbális, vizuális, időészlelés, taktilis, 

téri orientáció, szerialitás) 
- Anyanyelv (szókincs, kifejezőkészség, hangképzés) 
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- Testi képességek (kondicionális, koordinációs, testséma) 
 

- Finommozgás (eszközhasználat, emberábrázolás, 
formaábrázolás) 

 

  

A tanulási eredményeket folyamatosan követjük, elemezzük, 
szükség esetén korrigáljuk. 
A bemenettel (óvodába kerülés) kezdődően rendszeresen 
megfigyeljük és elemezzük a gyermekek fejlődését, amelynek 
alapján – szükség szerint – egyéni fejlesztési tervet készítünk. 
Fontos kiemelni, hogy egyre több a beszédhibás és 
beszédfogyatékos gyermek, ezért nagy hangsúlyt fektettünk az 
anyanyelvi nevelésre. Néhányan részképességek lemaradásával 
küzdöttek, ezért a pedagógiai szakszolgálat szűrési eredményei 
alapján logopédiai és fejlesztőpedagógusok foglalkoztak a 

gyerekekkel, hogy az iskolába lépés előtt felzárkóztatásban, 
fejlesztésben részesültek heti egy alkalommal. A szülők nyílt 
órán megtekinthették gyermekeiket, betekintést kaptak a 
fejlesztés módjáról. 
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A gyermekekre vonatkozó mérési-értékelési rendszer további 
színvonalas működtetése, az eredményekre történő intézkedési 
terv elkészítése. 

Kiemelt terület:Érzékelés, észlelés, finommozgás fejlesztése 

 

 

 

1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe  
  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az ellenőrzések során feltárt információkat felhasználjuk 
óvodánk stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése 
során. 
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A külső és belső ellenőrzések, mérések, értékelések 
tapasztalatainak összessége alapján határoztuk meg az éves 
feladatokat, a javítandó, fejlesztendő területeket. 

1.5.2. A mérési, értékelési eredmények (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, 
pedagógus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.) 

Elvárás Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 
módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk 
felhasználása. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos 
formában rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
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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. 
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 2018/2019. nevelési 

évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Évente értékeljük nevelői munkánkat, levonjuk a tanulságokat, 
meghatározzuk a fejlesztéseket, ha kell, szükség szerint 
korrekciót végzünk. Az adódó problémák megoldására alkalmas 
módszerek, jó gyakorlatok begyűjtése, belső segítő ötletek, külső 
erőforrások (pl. pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 
feltérképezése és bevonása nyújthatnak segítséget számunkra. 
A PP (2018.szeptemberében került elfogadásra), SZMSZ 

felülvizsgálatára a nevelési év során nem volt szüksége az 
intézménynek. Az SZMSZ melléklete, a házirend betartása, és 
betartatása (óvodába érkezés ideje, hiányzások igazolása) 
folyamatos figyelmet kívánt meg az óvodapedagógusok és az 
óvodában dolgozó összes alkalmazott részéről. 
 

Óvodánkban évek óta bevált folyamata van a következő nevelési 
év fő pedagógiai irányvonalának meghatározásának. Javaslatokat 
teszünk a következő év feladataira. A megfogalmazott 
javaslatokat a tanévzáró értekezleten vitatjuk meg. Konszenzus 
által közösen kerülnek meghatározásra a pedagógiai területek, 
rövid- és középtávú feladatok. Ennek alapján készül a munkaterv, 
és a feladatokra készült intézkedési tervek.  
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Az adatvédelmi szabályzók miatt amennyiben szükséges 

változtatás, azt az intézményi dokumentumokban is be kell 
vezetni. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
2.1. Személyiségfejlesztés (Az intézmény egyik legfontosabb feladata a tanulási-
tanítási folyamat során a személyiség és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. 
Felkészültnek kell lennie a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, 
valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására 
(kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény 
hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 
történik meg.) 

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok 
megvalósítása  

Elvárás A beszámolókban és az intézményi önértékelésben kivehetők az 
eredmények (pl. egyéni fejlesztés). 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 
A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az 

óvodapedagógusok az intézményben 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Mindenkori nevelési céljaink: 
 a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak és 

 eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele 

Óvodánkban életkor szerint osztott csoportban neveljük a 

gyermekeket.  

 

Anyás beszoktatást részesítjük előnyben. 
Óvodánk arculata a programjainkban, tevékenységeinkben is 
visszatükröződik. 
Fontos számunkra a személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai 
beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség 
kialakítása. 

- Prevenciós szemlélettel a tanulási zavarok megelőzésére 
törekszünk 

- Biztosítjuk a játék, a játékos tanulás elsődlegességét. 
Ezeket a célokat valamennyien óvodánk arculatának 
megfelelően, a módszertani önállóság biztosításával valósítjuk 
meg a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva.  
A munkatervekben közösségfejlesztő programokat (csoportszintű 
és óvodaszintű) is terveztek az óvodapedagógusok, melyek a 

nevelési év során megvalósultak. 
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A közösségfejlesztési feladatok további hatékony és eredményes 
megvalósítása. 
A szociális segítő munkatárs hatékonyabb bevonása a HH és 
HHH gyermekek fejlesztésében. 
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2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének 
megvalósítása 

Elvárás Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és 
gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben 
szerepel, a beszámolókból követhető. 
Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a 
gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma 
elemeit. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az 
óvoda fő feladata jelenik meg a PP-ban. 

Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, 
befolyásolják a közösségi programokat is. Az egészség és 
környezettudatos nevelés áthatja a teljes óvodai életet. 
Az egészséges életmódra nevelés már több éven átívelő folyamat. 
Minden év novemberében egészségvédelmi hetet szervezünk 
gyermekeink és szüleik részére. A gyerekekkel, különféle 
zöldségekkel, gyümölcsökkel, magvakkal, tejtermékekkel 
ismerkedtünk, kóstolgattuk, szeleteltük, reszeltük, 
gyümölcssalátát, kompozíciókat készítettek, bekötött szemmel, 
szaglás alapján kitalálós játékot játszottak. Zenés reggeli tornát 
szerveztünk. 
 Az egészségvédelmi hét a mozgás és az egészséges életmód 
szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Ezt a hetet tudatosan 

nyitottá tettük a szülők számára célunk kettős volt. Az interaktív 
jelenléttel az óvodai hétköznapokba még inkább sikerül 
bepillantaniuk a szülőknek, másik célunk pedig az egészséges 
életmód szokásainak, a mozgás fontosságának erősítése a 
szabadidő hasznos eltöltésének, mint lehetőségeknek a 
megmutatása volt a szülők számára. 
Bekapcsolódtunk az országos Mézes reggeli programba is a helyi 
méhészek jóvoltából.  
Beszélgettünk a vitaminok fontosságáról, a betegségek 
megelőzéséről. 
Meghívtuk a fogorvost, a védőnőt, a dietetikust. Szülői 
értekezletre hívtuk a szülőket a téma fontosságára való 
tekintettel. 

A mindennapi tevékenységekbe beépül környezetünk 
tisztántartása, rendjének megóvása. Minden évben megtartjuk az 
állatok, Föld, víz világnapját. Tudatos felkészülésünknek 

köszönhetően gyermekeink játékos tevékenységekkel tovább 
mélyíthetik szűkebb-tágabb környezetünkről szerzett 
ismereteiket.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Gyermekeinknek jobban meg kell tanítanunk a 
környezettudatosságot, a környezetvédelemre nagyobb figyelmet 
kell fordítanunk. A „Te szedd” akcióba jobban be kell vonni a 
családokat. Szelektív hulladékgyűjtőkkel (kisméretű színes kukák 
elhelyezésével, komposztáló beszerzésével) inspirálhatjuk és 
tudatosíthatjuk az újrahasznosítás fontosságát 
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Még több lehetőséget kell nyújtani a természet szépségeinek 
megfigyeltetésére és annak megóvására.  
2015-től az önkormányzat pályázatának köszönhetően napelemek 

is biztosítják a villanyáramot. Ez pedig jó alkalmat szolgáltat 
arra, hogy a megújuló energiaforrásokkal is megismerkedhetnek, 
így a fenntarthatóságra is nevelhetjük őket.  

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.)  

Elvárás Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek 
személyes és szociális képességek fejlesztésére és ez irányú módszertani 
tudásukat megosztják egymással. 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A gyerekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 
megismerésére és fejlesztésére különféle módszereket és 
eszközöket használunk.  
Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adott állapot megismerése 
annak érdekében, hogy saját képességei szerint és saját 
tempójával haladva minél magasabb szintre jusson el a gyermek.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Fejlesztésünk alapfeltétele a folyamatos megismerés. 
Természetes közegben, a csoportszobában és természetes 
tevékenység közben (játék, tanulás stb.) figyeljük meg a 
gyerekeket. A nevelési terv megfigyelési szempontjain keresztül 
évente kétszer jegyezzük táblázatba az adatokat róluk. Valamint a 

szociometria ad még információt az egyes gyermekről és a 
csoport egészéről egyaránt. 

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

pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a 
nevelő, fejlesztő munkájukban. 
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. 
Az intézménytámogató rendszert működtet: 
Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez. 
Integrációs nevelési/tanítási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. 
Nevelési, képzési, tanítási 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 2018/2019. nevelési Óvodánkba járó minden gyermek szociális helyzetével 
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évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

kapcsolatban megfelelő információval rendelkezünk. Minden 
pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó 
munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, 
pedagógiai eszközökkel való segítése. Előítéletektől mentes, „el- 
és befogadó” magatartás szükséges ahhoz, hogy 
intézményünkben egyetlen óvodás se érezze magát 
peremhelyzetűnek. Megszervezzük a felzárkóztatást. Különféle 
segítséget (ruházat, játék) nyújtunk. 
Jó kapcsolatot tartunk fenn - óvodánk gyermekvédelmi 
koordinátorán keresztül - a helyi gyermekjóléti szolgálattal, a 
védőnővel és a gyermekvédelem rendszerében érintett 
szervekkel, személyekkel.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges 
feltétele az óvoda és a család őszinte bizalmon alapuló, és feltétel 
nélküli együttműködése. Biztosítjuk a gyermekek számára 
mindazokat a jogokat, és ellátásokat, amelyeket óvodánk számára 
a vonatkozó jogszabályok és rendeletek előírnak.  

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

Elvárás  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe 
ágyazottan, cselekvések útján valósul meg. Ezért különös 
jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezdeményezett 
tanulási tartalmaknak.  

A beavatkozás mentes játék megfigyelésből sokféle információt, 
tapasztalatot szűrhetünk le. Pszichés szükségletükről, belső 
igényükből, szükségleteikből fakadó érzelmi 
megnyilvánulásaikról szerezhetünk információkat. Melynek 
megfigyelhetjük a fejlesztő hatását észrevétlenül, indirekt módon. 
A gyermekek spontán tanulási folyamataikat elemezhetjük a 
szabad játék megfigyelésekben. 
Az óvodában a tanulás folyamatos. Nem szűkül le az 
ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó 
helyzetekben, természetes és szimulált környezetekben, 
kirándulásokon, az általunk kezdeményezett tevékenységi 
formákban és időkeretben valósul meg. Így érjük el azt, hogy 
minden óvodásunkban – akár tehetséges, átlagos, vagy lassan 
tanul – kialakuljanak azok a képességek, amelyek alapján örömet 
jelent a későbbi tanulás és önfejlesztés.   

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A tanulásnak és az értelmi fejlesztésnek is alapja a gyermeki 

kíváncsiság, melyet tevékenységekben gyakorolva újabb és 
újabb tapasztalatokat, élményeket, ismereteket gyűjtve 
felhasználhattunk a gyermeki képességek fejlesztésére. A 
hatékonyságot egyértelműen meghatározza óvodásaink 
motiváltsága, a belső késztetés. 
A módszerek megválasztása az óvodapedagógus 
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kompetenciájába tartozik, néhány rendező elv megfogalmazása 
mellett. Ilyen pl.: 

- a szemléletesség, fokozatosság, folyamatosság elve 

- a kreativitás erősítése 

- a meglevő képességből kell kiindulni és a hiányos 
képességet kell támogatni.  

 

2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 
értékelése a gyakorlatban 

  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Fejlődést nyomon követjük a gyermekek folyamatos 

megfigyelése, megismerése céljából vezetjük.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 

megvalósítani. 

A nagycsoportos gyermekek fejlettségét a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakemberei ősszel felmérik (logopédiai és 
részképesség), és szükség esetén a szülővel egyeztetve egyéni 
fejlesztést javasolnak a gyermek számára. 
A gyermekek egyéni fejlesztését nyomon követjük, a szülőket 
tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről.  

 

2.2. Közösségfejlesztés  

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 
Elvárás  Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai 
csoportok, közösségek fejlesztését. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok 
megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi 
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, 
pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos 
információcserét és együttműködést. 
(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Stratégiai és operatív terveinkben szereplő közösségfejlesztési 
feladatainkat megvalósítottuk. Jól követhetők az alapelvek és a 
feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az 
intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti 

kultúrára. 
A gyermek-gyermek, gyermek-óvónők, gyermek-dajkák közötti 
kapcsolatok jól alakultak. Gondoskodtunk a pedagógusok, 
dajkák, valamint a gyerekek közötti folyamatos 
információcseréről és együttműködésről.   

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Óvodánk vonzóvá tételében az élmény gazdag tevékenységek 
központi szerepet kapnak. Jó légkörben, hangulatban a közösségi 
normák, szokások betartását nem érzi kényszernek a gyermek. A 
szokásoknak a gyermekek közötti jobb együttműködést és az 

egészséges életmódot kell segíteniük. 
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2.2.2. Intézményi közösségépítő tevékenységek  
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánk életében kiemelkedő jelentőségűek az időről-időre 
visszatérő közös események az ünnepek. Az ünnepek a szülőkkel 
való nyílt párbeszéd és a szoros együttműködés színtere. 
Ünnepeinknek, szokásainknak, hagyományainknak rendkívül 
nagy a közösségformáló szerepe. 
A szülők bevonásával, részvételével a következő programokat 
szerveztük óvodai szinten: 

- Mihály-nap, 

- Falunap, ahol apa-lánya táncban lehetett részünk, mely tánc és a 
hozzá kapcsolódó próbák igazi csoportépítő és szülő-gyermek 

kapcsolatot mélyítő lehetőség volt a résztvevők számára. 
- Adventi készülődés, 
- óvodai jótékonysági bál, 
- farsangi munkadélután  
- Mesemondó verseny (tehetségnap), melyen a szülők 
megnézhették gyermekeiket 
- nyílt napok, ahol interaktívan bekapcsolódhattak a hét 
tevékenységeibe, programjaiba, 

- Anyák napja, 
- Családi sportnap, 
- Kirándulás, 
Egyes kérdésekben, programokkal kapcsolatosan kikérjük a 
szülők véleményét, ezáltal is bevonjuk őket az óvodai élet 
részvételébe. 

A működésbe való bevonódással a gyermekek és szüleik is 
elégedettek. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A szülői értekezletek vonzóvá tétele lesz a továbbiakban a cél. 
Általában kevesen vesznek részt. Megpróbálunk olyan programot 
alkalmazni, amelyben együtt tevékenykedhetünk. 
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3. Eredmények  

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: 
szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)  

 
Elvárás Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanítás-

tanulás 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, elégedettség-

mérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát 
segítők;) neveltségi mutatók; esetleges sport más versenyeredmények: 
országos szint, megyei szint, települési szinteredmények. 
(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Célunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, 
lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek. 
Alapozódjanak meg az egészséges életmód szokásai. Alakuljanak 
ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai 
életmódra. 
Az intézményi tanfelügyelet 2018. novemberében megvalósult, 
melyre öt évente kerül sor. Az OH által kiadott tanfelügyeleti 
kézikönyv óvodák számára negyedik javított kiadása alapján 
történt. Hét területen lévő adatok és tapasztalatok alapján (Ez 
alapján készül el évek óta az óvodai beszámoló és éves 
munkaterv is). Megelőzi az intézményi önértékelés (szülői, 
nevelőtestületi kérdőívbe betekinthetnek a szakértők) 
Módszerei: 
- dokumentumelemzés (PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, 
beiskolázási terv, mérési eredmények) 
- interjú (k) (vezetővel, óvodapedagógusokkal, szülőkkel) 
Az elkészült szakértői dokumentumot az intézmény közzéteszi a 

helyben szokásos módon és elkészíti az öt évre szóló intézkedési 
tervet is. (melléklet) 
Mivel ez a rendszer sok pillérből áll, így egyéb a korábban 
alkalmazott értékelésre nem került sor a tanévben a pedagógusok 
körében. Szakmai vezetői ellenőrzésre, dokumentum ellenőrzésre 
került sor a pedagógusok körében a nevelési évben. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Munkánk eredményességével mind a szülők, mind a 

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők is elégedettek. 
Az elkészült intézkedési terv végrehajtása. A gyakornoki 

hospitálás és értékelés a tanév feladati közé fog tartozni. 
Az intézményi intézkedési terv alapján a vállalások teljesítésének 
folyamatos felülvizsgálata lesz a feladatunk. 
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3.2. Az intézmény szervezeti eredményei   

 
Elvárás Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények 

alakulása az elvártaknak megfelelő.  
Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt 
eredmények dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a 
beszámolókban..  
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége 
hozzájárul.  
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. (Forrás: 
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁ-MÁRA)  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az AP, az óvodakép 3. pontjában megfogalmazza a 

következőket: ” Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az 
óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 
személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori 
és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátását is).” E fenti célból kiindulva fogalmazódik 
meg a helyi programunk célkitűzése, és kerülnek meghatározásra 
a tematikus tervekben az egyes tematikák céljai. A célok 

megfogalmazásában az óvodapedagógusok igyekeznek konkrétan 
az adott témához kapcsolódóan megfogalmazni a 
nevelési/tanulási célkitűzéseit az adott időszaknak. A célokhoz, 
konkrét feladatok kapcsolódnak. Az eredményessége pedig a 
gyermekek évenkénti mérési mutatóikban mérhető le.  
Kiemelt nevelési céljainkhoz kapcsolódó eredményeink az 
elvártaknak megfelelően alakultak. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Kollégáim és a nevelést segítő munkatársaim tevékenységét a 
gyermekek nevelése terén tett egyenletes munkájuk, egyéni 
erőfeszítéseik, emberi helytállásuk szerint értékelem. Az 
intézményi döntéseknél sok esetben teret adok munkatársaim 
véleményének, igényeinek. 

Nevelési céljaink eléréséhez nagyon fontos, hogy mindenki 
egyformán akarja azt elérni, csak így tudunk eredményt 
felmutatni. 

Az intézmény még nem rendelkezik külső elismeréssel. 

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 
Elvárás Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási 

eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 
visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az 
intézményi önértékelés eljárásában. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 
ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Külső mérésen eddig még nem esett át intézményünk. Belső 
méréseink eredményeit felhasználva határozzuk meg 
erősségeinket és fejleszthető területeinket. Intézkedési tervet 
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készítünk a fejlesztésre szánt feladatokra. 
A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Célunk, hogy nevelői tevékenységeinket még eredményesebbé 
tegyük. 

 

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési 
gyakorlata 

Elvárás A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 
A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka 
fejlesztésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A gyerekek fejlődését az általános iskola első évében kísérjük 
figyelemmel. Elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek állnak 
érdeklődésünk középpontjában.  
Az óvoda-iskola átmenet nyomon követése is a vezetői program 

egyik feladata 

Óvoda – iskola átmenet: 
- szept.: volt óvodásaink elkísérése a tanévnyitóra 

- okt-nov: óvó nénik látogatása az első osztályba 

- márc.: tanító nénik nyílt napon az oviban, leendő elsősökkel 
ismerkedés 

- márc.: leendő elsőseink részt vesznek egy órán 

- május hónapban a tanító néni meghívása az évzáró ünnepségre 

Ügyviteli feladatokban is segítjük egymást: 
- előzetes egyeztetések a várható beiratkozott gyermekek 

számáról 
- kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esteében 

- egyéni konzultáció a tanító nénivel a gyermekekről 
- óvodai szakvélemények kiadása 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A szülőkkel és az elsős tanítóval való személyes beszélgetéseink 
során érdeklődünk. (Iskolaigazgató, elsős tanító néni meghívása 
az óvodába, az iskola bemutatkozásával kapcsolatban; ekkor 

lehetőségünk van az érdeklődésre). 
A gyerekek kudarcmentesen illeszkedjenek be az iskolai életbe.  

 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  
4.1. Az információátadás az intézményi gyakorlata 

 
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 
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eszközeivel.  
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 
szükséges információkhoz és ismere-tekhez 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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az összehangolt nevelőmunka érdekében alapvető fontosságú az 
információ áramlása, a közös megbeszélések, értekezletek 

tartása. A megbeszéléseken fontos a vélemények higgadt, alkotó 
érvényesítése, a nevelői álláspontok összehangolása, mérlegelése. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Összesen három nevelési értekezletet tartottunk ebben a nevelési 
évben. A nevelési évet nyitó és „záró” valamint a féléves 
értekezleten a teljes alkalmazotti kör részt vett. A nevelést segítő 
munkatársainknak a dajka néniknek az idei tanévben a 
megbeszélések a tanévi feladatok, az aktuális feladatok 

megvalósítása miatt voltak. 

Az intézményi intézkedési terv alapján még több információcsere 
valósuljon meg (e-mail), és más formában is. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  
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) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében tartjuk fontosnak a 
kapcsolattartásokat közvetlen partnereinkkel. Kulcsfontosságú 
partnereink köre ismert az óvoda munkavállalói számára. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Ha aktív és tartalmas a kapcsolat külső partnereinkkel,, segítik a 
pedagógiai célok elérését, támogatják, ösztönzik a szakmai 
információk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszélesítik a 
gyermekek számára biztosítható élmény-tapasztalatszerzési 
lehetőséget, szolgáltatásaikkal hozzájárulnak az óvoda tartalmas 
működéséhez. 
A kapcsolat gyakorisága nagymértékben meghatározza a 
minőséget. Kötelező jellegű együttműködés (orvos, védőnő, 
Pedagógiai Szakszolgálat stb.) minősége a megoldandó 
problémától és a kapcsolattartók személyétől függ. 
A tanévben a szokásos módon alakult a partnerekkel való 
kapcsolattartás. 
A tanfelügyeleti rendszerben több szerephez jut a szülő, mint 
partner. Az intézményi pedagógus önértékelésnél a szülők 
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számára a kérdőívezést alkalmazzuk. 
Együttműködési megállapodások frissítése. 

5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 
Elvárás 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. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézmény külső kapcsolatai 

fenntartó és az intézmény közötti gördülékeny kapcsolatot a 

szakmaiság tiszteletben tartásával, az alapos és naprakész 
feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáramlással 
érjük el. 

-iskola átmenet 
megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot 

építünk és ápolunk 

A Pedagógiai Szakszolgálattal (logopédus, fejlesztőpedagógus, 
szakvélemény kérése) a folyamatos kapcsolat biztosította, hogy 
segítséget nyújthassunk a családoknak és a gyerekeknek. 
Családsegítő Szolgálat munkáját eseti megbeszélések, 
beszámolók készítésével segítette gyermekvédelmi 
koordinátorunk. 
A Művelődési ház és az óvoda közötti évek óta megszokott jó 
kapcsolat működik. A tanév során több alkalommal vesszük 
igénybe a nagytermet, pl. a Farsangi bál, jótékonysági bál, évzáró 

színhelyéül is szolgál.  
A szülői kapcsolattartás a gyerekek eredményes fejlődése 
szempontjából fontos. A szülők számára igyekeztünk 
körültekintően megfogalmazni észrevételeinket, hangsúlyozva 
hogy közös érdek vezérel bennünket, a gyerekek felkészítése a 
további életszakaszra. 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és az óvoda közötti 
kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi koordinátorán és az 
óvodavezetőn keresztül történik. Fontos feladatunk a 
jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek 

veszélyeztetettségére, utaló helyzetet tapasztalunk, arról 
értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő. 
A szolgálat átszervezése a kapcsolatot nem érintette. 

 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A kapcsolat minősítése általában jónak mondható 
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5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánk a jogszabályban előírt módon eleget tett tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
Helyben szokásos módon tájékoztatjuk külső partnereinket 
többféle lehetőség közül választva. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A fenntartónak a véleményezésre, elfogadásra készült anyagokat 
digitális és írásos formában megküldöm a jegyzőnek. Az 
óvodában hirdető táblánkra kifüggesztjük az intézményünkkel 
kapcsolatos dokumentumokat, határozatokat. Pedagógiai 
programunk, Házirendünk, Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk a szülők számára bármikor elérhető, olvasható az 
óvodában.  
Honlap létrehozása 

 

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, 
megyei szint, országos szint)? 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az együttműködés és kapcsolattartás jegyében eseményeink, 
rendezvényeink az intézményünk gyermekközpontú szemléletét, 
a hatékony működés érdekében nyitottságot, a jó partneri 
viszonyt, támogató szemléletünket tükrözi.  
Arra törekszünk, hogy pedagógiai célkitűzésünk, a családdal való 
szoros kapcsolattartási formákat megtalálva a gyermek nevelése a 
legoptimálisabb legyen. Közös célunk a kultúra közvetítésben 
megkeresni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek 
megmozgatják a gyermekek fantáziáját, érzelmileg is közel 
állnak hozzájuk. Fontos feladatunknak tartjuk feléleszteni, 
megőrizni, és továbbörökíteni a hagyományokat, a népi kultúrát 
az óvodás gyermekek körében. 
Az idei nevelési évben a következő közszerepléseket végeztük: 
- Falunapon való szereplés 

- Idősek napi találkozás 

- Május 1-je 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 

Óvodánk szívesen vállal fellépéseket a gyerekekkel, vagy a 
felnőttek közreműködésével, a vállalt feladatok bírható terhei, és 
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megvalósítani. az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figye-

lembevételével történjen a közfeladatok vállalása. 
 

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 

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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 
évről évre biztosítani tudja számunkra. A költségvetésben 
rendelkezésre álló pénzügyi keretet a 2018/2019 évben sem 
léptük túl. Pedagógiai programunk megvalósításához 
rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával.  
Belső infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük, hogy a 
pedagógiai munka feltételein javítani tudjunk - pedagógiai 
céljaink elérése érdekében.  
Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik 
mindennapjaikat. Az óvoda kívül-belül megújult, aminek nagyon 
örülünk. Idén nyáron az udvart is meg tudtuk újítani, ami szintén 
örömmel töltött el bennünket, a gyermekeket és a szülőket 
egyaránt. 

 új hinta került telepítésre 

 teljesen megújult a csúszda 

 új gumilapok kerültek a játékok alá 

 térkövezve lett a homokozó körüli terület 
A fogadj örökbe egy ovit mozgalom segítségével bútorokhoz, 
játékokhoz, könyvekhez, labdákhoz jutottunk. 
Az esélyteremtő óvodai pályázat kapcsán tornatermi eszközöket, 
asztalokat, székeket, vizuális eszközöket, játékokat kaptunk. 
 

 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Csoportszobák, az óvoda belső tere otthonos, harmonikus 

hangulatot árasztanak, tükrözik Pedagógiai programunk 
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, az óvodai 
csoport attitűdjét. 
Udvarunk játszóhelyei, szerényebb játékai lehetőséget nyújtanak 
a megfelelő mozgáslehetőségre, munkatevékenységre 

Óvodai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére 
célzottan törekszünk. Programunk előnye, hogy viszonylag 
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kevés anyagi ráfordítás mellett is folytatható. Az alapellátáshoz 
szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és 
minőségi pótlása, bővítése elengedhetetlen, állagmegóvásuk 
fontos.  

 szeretnénk mobil szúnyoghálókat az ablakokra 

 az óvoda előtti parkot szeretnénk körbekeríttetni 
Mivel egész nyáron nyitva van az intézmény, ezért a 
csoportszobák árnyékolása, hűtése megoldást kíván: 

 klímát az egyik csoportszobába 

 

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem 
szempontjainak érvényesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)  

Elvárás   

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Pedagógiai programunk környezeti nevelésről szóló fejezetében 
rögzített elvek és szempontok szerint tervezzük és valósítjuk meg 
a megfelelő tárgyi környezet kialakítását. 
Folyamatosan ellenőrizzük a környezetvédelmi szempontok 
megvalósulását. 
Napelem rendszer segít be a villanyáram előállításába, mely az 

önkormányzat pályázatának köszönhető. 
Kétféle hasznunk is van ebből:  
- egyrészt a gyerekek környezetvédelmi és fenntarthatóságra 

nevelése,  
- másrészt az önkormányzat költségeinek csökkentése. 
- Veteményes kertünkben zöldségféléket termesztettünk. 
 

  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

- Komposztáló és rekeszes kukák vásárlása, hogy a 

csoportszobában és az udvaron keletkezett növényi és egyéb 
hulladékokat szelektíven gyűjthessük a gyerekekkel, az erre 

a célra használatos három rekeszes gyűjtőkbe. 
 

6.1.3. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 
Elvárás Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon 
követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánk 1 db asztali és 2 db hordozható számítógéppel, 2 db 

multi funkciós fénymásolóval rendelkezik, amelyből az egyik 
színes. A számítógép a vezetői feladatok ellátásában (KIR, 

KIRA), a nevelőmunkánkban különféle ötletek, mesék, versek, 
stb. keresésében is segítségünkre van. A fénymásolót levelek, 
meghívók, dokumentumok fénymásolására, a gyerekek színező 
tevékenységének bővítésére is használjuk rendszeresen.  
Rendelkezünk projektorral, vetítővászonnal, nagyképernyős tv-

vel, magnókkal, hifivel. 
 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045 

                E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 34 

 IKT eszközeink jól kihasználtak.   
A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Támogatáskérés a Samsungtól: nagy képernyős tv a másik 2 
csoportba is. 

6.2. Szervezeti feltételek  

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai 
Elvárás   

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánk rendelkezik továbbképzési programmal, az intézményi 
szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt. 
Követjük a továbbképzési programban leírtakat. 
Továbbképzési feladataink:2 fő már nem kötelezett a kötelező 7 
évenkénti továbbképzésre (55 életévüket betöltötték), 1 fő vezetői 
szakvizsgás képzés előtt áll, a további 3 főnek még nincs 
kötelező továbbképzése. Azonban az óvodapedagógusoknak 
igényük van továbbképzésen való részvételre. Éltünk is a 
lehetőséggel: 

 6 fő vett részt júniusban Jászalsószentgyörgyön az EFOP-

3.9.2. A hatékony kommunikáció című 8 órás ingyenes 
továbbképzésen. 

  2 fő Jászapátin az EFOP-3.9.2. Az önismeret fejlesztése 
című 60 órás továbbképzésen,  

 2 fó Jánoshidán a III. Óvodapedagógiai Konferencián, 
amelyet a Környezetvédelem jegyében rendeztek meg.  

2 fő a tavaszi óvodapedagógiai napok programsorozatának a 
mindennapos mozgás témában Jó gyakorlaton vett részt.     

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Továbbra is figyelemmel kísérjük az ingyenes továbbképzéseket, 
igény szerint lehet menni. 

6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket 
alkalmazása 

Elvárás Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és 
tanulási kultúra fejlesztésében. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, 
elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére 
a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési 
és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az óvoda vezetőjeként személyesen és aktívan részt veszek a 
szervezeti kultúra fejlesztésében. 
Szervezeti kultúránkat a közösen meghozott, elfogadott és 
betartott normák, szabályok jellemzik. A tervek elkészítése a 
munkatársak és partnereink bevonásával történik.  
Óvodánk alkalmazotti közösségének munkájára, 
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együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság 
jellemző. 
Együtt gyűjtjük és osztjuk meg a jó pedagógiai gyakorlatokat. 

Továbbképzési tapasztalatainkat igyekszünk megosztani 

egymással, belső továbbképzési, hospitálási, 
foglalkozáslátogatási napokat szervezünk. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A kollégákra - beleértve a dajkákat is – a segítőkészség és az 
egymást tisztelő magatartás a jellemző. Ismerjük egymás értékeit, 
elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal és képességekkel 
rendelkezünk. Szakmai érdeklődésünket, felkészültségünket 
egyéni igényeink alapján, a gyermekek mélyebb megismerése és 

sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztjük. 

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

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet 
működésében, és a nevelő/tanító 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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánk számára fontosak hagyományaink, amelyek 
megjelennek alapdokumentumainkban, tetten érhetők a szervezet 
működésében, és nevelő munkánk részét képezik. 
Az itt dolgozók és velünk együtt külső partnereink is ismerik és 
ápolják óvodánk múltját, hagyományait,  
Megünnepeljük a gyerekek születésnapját illetve névnapját a 
szülők kérésének megfelelően. 
Óvodai ünnepélyeinket igyekszünk körültekintően megszervezni.  
A családoknak névre szóló meghívót küldünk. Az ünnepélyeken 
alkalomhoz illő dekorációkkal, a gyerekek kedves műsorával 
meghitt hangulatot varázsolunk. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Nyitottak vagyunk új hagyományok teremtésére. (különféle 
kiállítások megszervezése) 
 

 

Nyugdíjba vonult kollégáinkat minden karácsonykor 
megajándékozzuk óvodánkban, vendégül látjuk egy vacsorára.  

 

6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A 
munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és 
milyen témákban) 

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 
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SZÁMÁRA) 
A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A vezetőség (óvodavezető, helyettes, és csoportba osztott 

óvodapedagógus) irányítjuk, tervezzük, szervezzük és 
ellenőrizzük a saját területünkhöz tartozó munkát. 
Értekezleteken, megbeszéléseken beszámolunk területünk 
működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, 
problémákról, valamint javaslatokat teszünk a fejlesztésekre. 
Alkalmazotti közösségünknek az óvodában foglalkoztatott 
valamennyi közalkalmazott tagja, jogszabályban meghatározott 
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog 
illet meg bennünket. 
 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A kollégák felelősségének és hatáskörének meghatározása 
egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. A 
feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján 
történik. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek a Szervezeti és 
Működési Szabályzatunkban rögzítetteknek, és támogatják az 
adott feladat megvalósulását. 

6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 
Elvárás Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük 

szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 
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 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az óvodánkban dolgozók képességük, szakértelmük, 
érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 
A felmerült ötletekhez pozitívan viszonyulunk, megvizsgáljuk, 
megbeszéljük azok beilleszthetőségét a fejlesztési 
folyamatainkba. 

Mindig is szívesen teremtünk lehetőséget, az innovációt és a 
kreatív gondolkodást ösztönző fórumokra. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére 
nyitottak vagyunk.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A jó ötletek megvalósítása – bárkié is legyen az közülünk - 

óvodánk pozitív megítélését, a gyerekek minél sokoldalúbb 
fejlesztését, „a mi óvodánk” érzését keltse bennünk.   
Tovább szükséges nyomon követni a pedagógiai és 
oktatáspolitikai változásokat. A minősítésekre lassanként 
letisztulnak az elvárások, mint a dokumentumok, mind a gya-

korlati megvalósítás terén. A letisztult folyamatok után az 
egységes pedagógiai állás-pont kialakítása nélkülözhetetlen az 
óvodánk egységes pedagógiai szemléletének és érékeinek 
megőrzése céljából. 
 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045 

                E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 37 

 

6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak 
  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Rendszeresen felmérjük szükségleteinket, reális képpel 
rendelkezünk nevelőmunkánk humánerőforrás szükségletéről. A 
humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, felmerült 
problémákat jelezzük a fenntartó felé. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában 
a szakértelem és az egyenletes terhelés kap kiemelt hangsúlyt. 
Végzettségünk, képzettségünk megfelel a nevelőmunka 
feltételeinek, óvodánk céljainak. 
Igyekszem minél felkészültebb lenni a pedagógiai munka 
irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

A vezetői feladatok és az óvodapedagógusi feladatok 
dokumentációs terhei is nagyban megnövekedtek.  
Az óvoda nevelésminőségét és eredményességét alapvetően az 
óvoda személyi feltétele határozza meg. Ezért erre különös 
figyelmet fordítunk. Kollektívánk összetétele jelenleg stabil, az 

óvodapedagógusok és az őket segítő alkalmazottak (dajkák, 
pedagógiai asszisztens) állandósága egyaránt biztonságot jelent. 
Összességében a nevelőtestület szakmai munkájának jó a 
színvonala, jelenlegi összetétele biztosítékot kínál a magasabb 
szintű nevelő-oktató munkához.   

 

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  
  

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer 

irányelveinek, a fenntartó, valamint a szülők elvárásainak 
kívánunk megfelelni. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi 
szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó eséllyel kezdhessék meg az 
iskolai tanulást. Olyan gyerekek nevelése a célunk, akik képesek 
másokért is tenni, szeretetet adni. Érezzék a család, az óvoda, az 
őket körülvevő természet és szülőföld fontosságát, szeretetét, 
tudjanak az élet elvárásainak megfelelni. Az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében a szociálisan hátrányos és a kiemelkedő 
tehetségű gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Napi munkánk során igyekszünk sokféle színes programot 
szervezni, ezáltal élmény gazdag fejlődési lehetőséget 
biztosítunk minden kisgyermekünk számára.    
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7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 
operacionalizálása, megvalósítása, intézményi eredmények 

 
   

A 2018/2019. nevelési 
évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Folyamatosan nyomon követjük a Pedagógiai programunkban 
foglaltak megvalósulását. 
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az óvoda 
tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami az éves 
munkatervben, és más terveinkben is rögzítésre kerül. 
Terveink nyilvánossága biztosított. 
Jól követhetők terveinkben a Pedagógiai programunk kiemelt 
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 
megvalósulást jelző eredménymutatók. 
Annak érdekében képezzük, fejlesztjük magunkat, hogy szakmai 
tudásunk megfeleljen óvodánk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 
elvárásainak. 
A nevelést segítő eszközök és módszereink kiválasztása, 
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 
összhangban történik.  

A 2019/2020. nevelési 
évben szükséges 
megvalósítani. 

Óvodánk Pedagógiai programjának fő értékei: 
Szülők nevelők jó kapcsolata - rendkívül fontos a szülőkkel 
való nevelőpartneri kapcsolat ápolása, formálása. ebben a 

nevelési évben is számos alkalmat teremtettünk arra, hogy a 
szülőket minél jobban bevonjuk az óvodai élet különböző 
mozzanataiba óvodán belül és kívül. 
A szülőkkel törekszünk a gyermekek életkorához, 
szükségleteihez megfelelő programokat szervezni, melyeken 

szülők is szívesen részt vesznek, segítenek a lebonyolításban 

(Farsang).  

Több alkalommal – már hagyományként – részt vettünk községi 
rendezvényeken, pl. Falunap - ahová szülők is elkísértek 
bennünket. Az adventi időszakban a karácsonyi készülődésbe a 

szülők is részt vettek. Együtt készítettük kisgyermekeinkkel a 

karácsonyi díszeket, sütöttünk mézeskalácsot. 

Anyák napjára édesanyák, nagymamák, is érkeztek a nagy 
odaadással tanult műsor megható pillanatait átélni.  
Népi hagyományaink ápolása Múltunk örökségeit, értékeit 
szeretnénk átörökíteni gyermekeinkbe életkoruknak megfelelően. 
A népi kultúra átörökítése a népszokások ápolása, (Mihály nap, 
Betlehemezés, farsangozás, Húsvéti locsolkodás stb.) kézműves 
tevékenységek (agyagozás), népi kismesterségek (fazekasság, 
kosárfonás), népi építészet (pitvar, takarékosság elve), népi 
gyermekjátékok, népmesék, népi mondókák és gyermek néptánc. 
A környezet védelme, a természet iránti szeretet 
megalapozása – a körülöttünk levő természeti adottságokat 
kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmi 
nevelésre és a természettel való mind szorosabb kapcsolatra. 
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Környezettudatos nevelőmunkával – a gyermekek szemléletét 
alakítva – megalapozzuk a fenntarthatóságra nevelés iránti 
igényt.  
 

 

 

 

8.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos 
értékelése.  
„ Mi kell hozzá mindenekelőtt? Mélységes, 
                      minden tulajdonságán, minden embereken tett  
                      rossz tapasztalatán túláradó és ellenállhatatlan 

                      emberszeretet, és az a reménykedés, amely nevelői 
                      munkája alatt állandóan veszélyeztetve van, az az 

                      töretlen bizalom, hogy minden meddő fáradozásai, 
                      minden hiábavaló munkája ellenére mégis, még mindig 

                      hatni akarjon az emberi lélekre, hogy nemesíteni akarjon… 

                      Ez pedig szenvedély kérdése.” / Füst Milán/                                                

2015. augusztus 1. – 2020. július 31. - ig kaptam megbízást Alattyán Község 
Önkormányzatától az Alattyáni Óvoda vezetésére.  
Jelenlegi öt éves vezetői ciklusomból a negyedik évet töltöttem.  
A 2018-2019 nevelési évet tartalmasnak, eredményesnek értékelem, mert nagyon sok színes 
esemény, program várt a gyermekekre. Köszönhető ez munkatársaim hivatástudatának, 
belülről fakadó hozzáállásának. Valamint az óvoda a legtöbb fejlesztésen ment keresztül: 
épület és az udvar felújítása megvalósult. 

Vezetői feladataim megfogalmazásánál és céljaim kitűzésénél igyekeztem figyelembe 

venni az eddig szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeket, valamint a fejlesztésre váró 
feladatokat. Munkámban az eredményekre építve szeretném elérni a további szakmai 
fejlődést, a gazdasági szinten tartást és a további fejlődést. 
Azoknak az alapvető szakmai, pedagógiai elveknek, értékeknek a megvalósítását tűztem ki, 
amelyeket a nevelőtestület, a fenntartó és a szülők elvárnak az intézménytől.  
Mint vezető arra törekszem, hogy óvodánk továbbra is olyan intézmény maradjon, mely:  

 gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs és szeretetteljes, a 
játékot, mint alaptevékenységet, a nevelés minden területén, mint módszert alkalmaz. 

 Az óvodáskorú egyéni sajátosságaihoz igazodik, segíti az egyéni képességek 
kibontakozását, a tehetséggondozást, érvényesíti a humanisztikus szemléletet, a 
másság elfogadását.  

 Olyan óvodai légkört tud biztosítani, amelyben a gyermek-szülő és óvodapedagógus 
egymással, közösen alkotó módon tud együttműködni. Kulturált esztétikus környezetet 
biztosít a feladatok megvalósításához. 
 

2015-2020.vezetői ciklusom 4 évének eredményei: 
 

2015 augusztus- napelem rendszer kiépítése 

2017.augusztus-Függönyök cseréje 

2018.november 16. –a felújított óvoda átadó ünnepsége 
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2019.augusztus 30.- az udvar felújítása (térkövezés, gumilapozás) 
2019.augusztus-Az udvaron a hintát új szabványnak megfelelőre cseréltük. 
2019.augusztus-egy csoportszoba festése, parketta lakkozása 

 

 

  

 

   

Alattyán, 2019. 09. 09.  

 

Tisztelettel: 

 

 

Kovácsné Markó Katalin 
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§ 

1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

Az óvoda éves intézményi munkaterve az el z  nevelési év eredményei alapján és a hatályos 
jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1 

 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1 

 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi 
CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igény  gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igény  tanulók iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1 

 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok el meneteli rendszerér l és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történ  végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1 

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vev k juttatásairól és 
kedvezményeir l 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekr l és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közrem ködés feltételeir l 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1 

 

 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjér l 
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1 

 

 Oktatási Hivatal:  
– Önértékelési kézikönyv óvodák számára: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_

kezikonyv_ovoda.pdf 

 

– Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf 

 

 

– Útmutató a pedagógusok min sítési rendszeréhez. Második javított változat 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_ped

agogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf 

 

– Kiegészít  útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok min sítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf 

 

 Az Alattyáni Óvoda m ködését szabályozó dokumentumok 

 

2. AZ INTÉZMÉNYI STRATÉGIA FŐ FELADATAI 

 Pedagógiai folyamatok: tervezés – megvalósítás – ellen rzés – értékelés – korrekció. 

 Személyiség-és közösségfejlesztés: munkatársi és gyermeki kapcsolatok,kommunikáció 

fejlesztése, intézményi értékrend alakítása. 

 Eredmények-eredményességi mutatók, szül i elégedettség mérése, tanítói elégedettség 
mérése, fenntartói elégedettség mérése, alkalmazotti elégedettség mérése, intézményi 
önértékelés, bemutatók, nyílt napok, gyermekek mérése. 

 Bels  kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 Az intézmény küls  kapcsolatai, a kapcsolatok ápolása: fenntartó, iskola, Családsegít  és 
Gyermekjóléti szolgálat, Egészségügyi szervek, Művel dési Ház, Pedagógiai 
szakszolgálat, Szakért i bizottság. 

 A pedagógiai munka feltételei: innováció, karbantartás, beszerzések, min ségi 
körülmények (munkamegosztás). 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 
Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
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3. HELYZETKÉP 2019. SZEPTEMBER 1. ÁLLAPOT SZERINT 

3.1 Létszámadatok-szociális helyzet 
 

Óvodánk: 3 csoportos-75 fér hellyel 

2019.szeptember 1. állapot szerint:  70 f  (SNI 5 f vel felszorzott szerint:75 f ) 

Óvodánkat igénybevev  családok szociális helyzete többségében az átlagosnál rosszabb 

Rossz anyagi helyzetű:      26 f  

Csonka családban nevelkedik:     11 f  

Nevelt gyermek:  11f  

Nagycsaládban (3 vagy több gyermek) nevelkedik:  28 f  

Gyermekvédelmi határozattal rendelkezik:   32 f  

Hátrányos helyzetű:      23 f  

Halmozottan hátrányos helyzetű:    17 f  

Veszélyeztetett:  5 f  

 

 

3.2 Pedagógiai, szakmai helyzetelemzés 

 

Pedagógiai Programunk: Komplex Prevenciós Óvodai Program 

 

Vezet i munka-óvodavezetés: 

 Kovácsné Markó Katalin (intézményvezet i ciklus: 2015.08.01-2020.07.31.) 

 Józsáné Kovács Mónika (intézményvezet -helyettesi ciklus:2015.09.01-2020.07.31.) 

A munkakör betöltéséhez, a törvényi el írásnak megfelel en a 2 f  magasabb vezet i beosztáshoz 

megfelel  a végzettség és a szakmai tapasztalat. 

 

Óvodapedagógusok-személyi feltételek alakulása: 
 

Személycsere történt. Egy óvodapedagógus közös megegyezéssel elment az óvodából, így a 

helyére a már itt dolgozó 1 éves gyakorlattal rendelkez  óvodapedagógust neveztem ki 
határozatlan id re. A Gyes-en lév  óvodapedagógus helyére ismét gyakornok 

óvodapedagógust tudtam alkalmazni határozott id re, így az óvodapedagógus létszám jelenleg 

teljes. 

. 

 

Ebb l adódó kiemelt feladatok a 2019/2020 nevelési évre: 
 A két új óvodapedagógus (gyakornok) számára a dokumentációk hozzáférhet ségének és 

megismerésének biztosítása; szakmai megbeszélések tartása, elvárások meghatározása, az 
óvoda bels  értékrendjének hatékony közvetítése. 

 A gyakornokok számára mentor kijelölése, megbízása (Józsáné Kovács Mónika) 
 Tűz- és munkavédelmi oktatás mindenre kiterjed  ismertetése, a munkabalesetekkel 

kapcsolatos tudnivalók, bels  szabályok, szabályzatok tudatosítása. 

 Felel s: Vízi Lászlóné, Hi.:2019. 09. 30. 

 A pedagógusmin sít  rendszer átfogó megismerése. A min sít  rendszerre, a min sít  
vizsgára való felkészülés feladatai. 
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Pedagógiai asszisztens, dajkák: 
Személyi változások itt nem jelentkeztek, a dolgozók végzettsége és munkatapasztalataik 

megfelel ek, stabil alapot és segítséget nyújtanak az óvodapedagógusok nevel -fejleszt  
munkájához.  

Minden dolgozó megkapja az aktualizált, frissített munkaköri leírását, a hatékony 
munkavégzés érdekében. Felel s: Józsáné Kovács Mónika Hi.:2019. 09. 30. 

 

4. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELRENDSZERE 

4.1 Alapító okirat szerinti feladatellátás 

 Terület Adat 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma 2013/VI.19.;129./2017. 

2. 
Fenntartó neve, címe 

Alattyán Község Önkormányzata 

5142 Alattyán Szent István tér 1. 

3. Fenntartó telefonszáma 06-57-461-011 

4. Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Alattyáni Óvoda 

5. Az intézmény székhelye, neve, címe 5142 Alattyán Szent István út 12. 
6. Az intézmény OM száma 202526 

7. Az intézmény feladat ellátási helye , neve, címe u.a. 

8. Az intézmény működési területe Alattyán Község közigazgatási területe 

9. Az intézmény telefonszáma 06-57-461-045; 06-20-397-9082, 

10. Az intézmény e-mail címe alattyanovi.jki@gmail.com 

11. Az intézménybe felvehet  maximális gyermeklétszám (fenntartói 
határozat, működési engedély száma) 75, max:  

12 Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2018/2019. nevelési 
évben 

3 

13. Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2018/2019. nevelési évben 11 óra 

14. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai  (óvodai nevelés) 
15. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

(sajátos nevelési igény megnevezése alapító 
okirat szerint) 

16. Gazdálkodási jogköre Önálló vagy részben önálló gazdálkodó 

17. Az intézmény Alapítványa Az Alattyáni Óvodás gyermekekért” Alapítvány 

19. Az Alapítvány adószáma 18834710-1-16 

 
 Terület Adat 

1. Óvodai csoportok száma összesen 3 

2. óvodai kiscsoport száma 1 

3. óvodai középs  csoport száma 1 

4. óvodai nagycsoport száma 1 

5. óvodai vegyes csoport száma - 

 

mailto:alattyanovi.jki@gmail.com
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 Terület 01.szept 01.okt 31. dec 

1. Óvodás gyermekek összlétszáma 70 71 71 

2. Tényleges gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám 
f /csoport 

23.3 23.6 23.6 

3. SNI-vel felszorzott létszám 75 76 76 

4. SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal 

számított csoport átlaglétszám: f /csoport 
25 25.3 25.3 

5. Étkez  gyermekek létszáma 70 71 71 

6. Félnapos óvodás - - - 

7. Veszélyeztetett gy létszáma 7.1% 7 % 7 % 

8. Hátrányos helyzetű gy. Létszáma: 40 40 40 

9. A tényleges összlétszáma % 57% 56.3% 56.3% 

10. Ebb l halmozottan hátrányos helyzetű 17 17 17 

11. A tényleges összlétszáma % 24.2% 23.9 % 23.9% 

12. A nemzetiséghez tarozók létszáma 48 48 48 

13. A tényleges összlétszáma % 68.5% 67.6% 67.6% 

 

 

A 2019/2020. 

nevelési évre 
beiratkozott új 

gyermekek 

száma 

A.2019/2020.ne

velési évre 
elutasított 
gyermekek 

száma 

A.2019/2020. 

nevelési évre 
felvételt nyert 

gyermekek 

létszáma 

Nemek aránya 2,5 

éves 

(f ) 

3 éves 

(f ) 
4 éves 

(f ) 
5 éves 

(f ) 
6 éves 

(f ) 
7 éves 

(f ) 
Fiúk (f ) Lányok (f ) 

23 - 23 15 8 3 15 5    

 

 

 

A 2019/2020. nevelési évre beiratkozott 
el  felvételben részesül , új gyermekek  

száma, aki csak 2020-ban jár (f ) 
Felmentett gyermek(f )  

- -  

 

 
Nem magyar 

állampolgárság
ú gy.(f ) 

Lányok (f ) Fiúk (f ) 
2,5 

éves 

(f ) 

3 éves 
(f ) 

4 éves 
(f ) 

5 éves 
(f ) 

6 éves 

(f ) 
7 éves 

(f ) 

2019.09.01. - 35 35 3 17 26 20 4 - 

 

 

Óvodai csoport 

neve 
A csoport típusa 

Szeptember 1 

létszám(f ) 

Október 1 
várható 

létszám(f ) 

December 31 

várható 
létszám(f ) 

SNI(f ) BTMN(f ) 
Roma 

nemzetiségi 
(f ) 

Kiscsoport 
Azonos 

életkorú 
23 23 23 - - 

14 

Középs  
csoport 

Azonos 

életkorú 
25 25 25 2 1 

20 

Nagycsoport 
Azonos 

életkorú 
22 23 23 3 - 

14 
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4.2 Humán erőforrás - Személyi feltételrendszer 

Feladat ellátási órák: 

 
ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE BEOSZTÁS 

neveléssel-oktatással lekötött órák 
száma [óra/hét] 

1. Kovácsné Markó Katalin intézményvezet  10 

2. Józsáné Kovács Mónika 
Becs-tag,intézményvezet -

helyettes 

24 

3. Vízi Lászlóné Gyermekvédelmi koordinátor 32 

4. Nagy Fruzsina Becs-tag,  32 

5. Urbán Fanni Edit Gyakornok 26 

6. Móczó Lilla Gyakornok 26 

 

Az óvodai csoportokhoz rendelt humáner forrás adatai: 
 

Csoport neve Létszám Óvodapedagógus Dajka 
Pedagógiai 
asszisztens 

1 Kiscsoport 23 

 

Vízi Lászlóné 

Móczó Lilla 

Fekete Beáta - 

2 Középs  csoport 25 

Józsáné Kovács Mónika 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Németh 
Andrea 

Bíró Szilvia 

3 Nagycsoport 22 
Nagy Fruzsina 

Urbán Fanni Edit Vígh Ildikó - 

Összesen: 70 6 3 1 

 

Munkaid  beosztás, munkarend (gyermekek között letöltend ):  
 ÓVODA 

PEDAGÓGUS 
NEVE 

Neveléssel-oktatással 
lekötött órák száma  
órakedvezmény mértéke, 
jogcíme 

Országos pedagógiai 

szakmai ellenőrzésben vesz 
részt 

H K SZ CS P 

Kiscsoport Vízi Lászlóné 32 7.30-

14.00 

10.30-

17 

7.30-

14.00 

10.30-

17 

7.30-

14.00 

10.30-

17 

7.30-

14.00 

10.30-

17 

7.30-

13.30 

10.30-17 

Móczó Lilla 26 7.30-

13.30 

11.30-

17 

8.00-

13.00 

12.00-

17 

8.00-

13.00 

12.00-

17 

8.00-

13.00 

12.00-

17 

8.00-

13.00 

11.30-17 

Középs  
csoport 

Józsáné Kovács 
Mónika 

24 (óvodavezet -helyettes) 7.30-

12.30 

 

7.30-

12.30 

 

7.30-

12.30 

 

7.30-

12.30 

 

7.30-

11.30 

 

Kovácsné Markó 
Katalin 

10 (óvodavezet ) 
(8.00-16.00) 

6.00-

8.00 

12.30-

15.30 

6.00-

8.00 

12.30-

15.30 

6.00-

8.00 

12.30-

15.30 

6.00-

8.00 

12.30-

15.30 

6.00-8.00 

12.30-

15.30 

Nagycsoport Nagy Fruzsina 32 8.00-

14:30 

9.30-

8.00-

14:30 

9.30-

8.00-

14:30 

9.30-

8.00-

14:30 

9.30-

8.00-

14:30 

9.30-
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16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

 Urbán Fanni Edit 26 7.30-

13.00 

10.30-

16 

7.30-

13.00 

10.30-

16 

7.30-

13.00 

10.30-

16 

7.30-

13.00 

10.30-

16 

7.30-

11.30 

12.00-16 

DAJKÁK 

Óvodai 
csoport neve 

NÉV H K SZ CS P 

Kiscsoport 

 
Fekete Beáta 

06:00-

14:00 

06:00-

14:00 

06:00-

14:00 

06:00-

14:00 

06:00-

14:00 

Középs  
csoport 

Németh Andrea 
08:00-

16:00 

08:00-

16:00 

08:00-

16:00 

08:00-

16:00 

08:00-

16:00 

Nagycsoport Vígh Ildikó 
09:00-

17:00 

09:00-

17:00 

09:00-

17:00 

09:00-

17:00 

09:00-

17:00 

A dajkák hetente váltják egymást. 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

Óvodai 
csoport neve 

NÉV H K SZ CS P 

Kiscsoport Bíró Szilvia 
8.00-

16.00 

8.00-

16.00 

8.00-

16.00 

8.00-

16.00 

8.00-

16.00 

 
Vezet i 

szakvizsgával 
rendelkez  

óvodapedagógusok 
létszáma 

Szakvizsgával 
rendelkez k 

létszáma 

Gyakornokok 

létszáma 

PED I sorolt 

pedagógusok 
létszáma 

PED II sorolt 

pedagógusok 
létszáma 

Mesterpedagógus 
pedagógusok 

létszáma 

1 2 2 2 2 - 

Min sít  vizsga: 

Érintett gyakornok neve Mentor neve A vizsga id pontja 

Urbán Fanni Edit Józsáné Kovács Mónika 2020.08.31. 

Móczó Lilla Józsáné Kovács Mónika 2021.08.31. 

 

Min sít  eljárás ebben a nevelési évben nincs: 

Érintett 
óvodapedagógus neve 

Az eljárás id pontja Várható fokozat 

- - - 
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Munkafeltételekkel kapcsolatos feladatok: 

 A meglév  eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. 

 A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és 

munkavédelmi el írások) 

 

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok: 

 Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határid :2019.09.30. 

 A közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás felülvizsgálata. 

Határid :2019.09.25. 

 

A munka szervezése 

 A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyre 

lebontva készült. 

 A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni és elszámolni. 

 A havi id keret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellen rzése és az id keret teljesítésével 

kapcsolatos elszámolás elkészítése az intézményvezet  feladata. 

 

 

4.3 Tárgyi feltételrendszer 

HELYISÉGEK-TERÜLET  

Csoportszoba 3 

Tornaszoba - Fejleszt  szoba 1 

El tér- gyermek öltöz  2 

Gyermek mosdó 2 

Iroda - Nevel i szoba 1 

Feln tt öltöz  1 

Feln tt mosdó 1 

Játéktároló - Raktár 1 

 

A gyermekek elhelyezése és foglalkoztatása 3 csoportban történik, ezért a 4. csoportszobát 

továbbra is tornaszobaként tudjuk használni, ami nagyban megkönnyíti és el segíti a 

mozgásfejlesztési feladatainkat. Mivel a gyermekek számára minden nap biztosítani kell a 

testnevelést, a szervezett mozgást, ezért a foglalkozások megszervezésére nagyobb gondot kell 

fordítanunk. A tornaszoba beosztása azért jelent nagyobb körültekintést mivel itt valósul még meg 

az SNI a BTMN és a valamilyen részképesség zavarral küzd  gyermekek logopédiai, 
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fejleszt pedagógiai, gyógypedagógiai fejlesztése is. A logopédiai fejlesztéshez szükséges fali 

tükör biztosított a feladatellátásához.  

Tárgyi ellátottságunk, játékeszközeink jelenleg kielégít nek mondható. Asztali és hordozható 

számítógépeink, színes nyomtató-fénymásoló, lamináló, spirálozó, dvd-ék, cd-k, magnók és 2 Tv 

segítik a pedagógiai és nevel munkánkat. 

Az OKOS óvoda pályázaton honlap szolgáltatást nyert óvodánk,melynek elkészítése folyamatban 

van. Az óvoda dokumentumait nyilvánosságra tudjuk hozni a törvényi el írásoknak megfelel en, 

és a szül k tájékoztatását is hatékonyabban tudjuk ellátni. 

4.4 Szervezeti feltételek 

4.4.1. Intézményi feladatmegosztás-munkamegosztás 

Felelősi rendszer  

 

A feladat és felel si terv alapja: 

A törvényi el írások, a Pedagógiai Program, a Házirend, SZMSZ, munkaköri leírások, óvoda 

éves munkaterve, csoportok munkatervei a nevel testületi határozatokban foglaltak, óvoda 

hagyományai, működési rend. 

A feladat, és felel si rendszerünkben szerepl  feladatok részben folyamatos részben eseti 

megbízások, melyek nagyságrendjénél az egyenl  elvárás, és terhelés, illetve az önkéntesség elvét 

tartjuk szem el tt. 

A felel sség azt jelenti, hogy az adott területért a munka, illetve feladat tervezése, szervezése, 

ellen rzése, és megvalósítása során önálló munkaszervezéssel az adott dolgozó a felel s.  

A felel si terület akkor tekinthet  befejezettnek, ha a munkát az adott nevelési évre a dolgozó 

maradéktalanul elvégezte és az eredményekr l beszámol az intézményvezet nek vagy a 

helyettesnek. 

A felel s felel sséggel tartozik a tervezésért, id beli, és határid  betartásáért betartatásáért, a 

megvalósítás min ségéért. 

A felel s a munkáját önállóan végzi/  a munka jellegét l függ en maga tervezi, szervezi, 

szükség esetén kiosztja a feladatokat. A felel s köteles a feladat min ségi megvalósítására 

törekedni. 
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Megbízatások – Felelősök 
 

Terület Tartalom-feladat Felel s 

Vezet i és egyéb 
szakanyag rendezés 

Vezet i könyvek, folyóiratok, dokumentumok rendezése, átláthatósága, 
hiányosságok pótlása. 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Óvodavezetési feladatok 

Minden, az óvoda működésével kapcsolatos vezet i feladat ellátása, szakmai 
adminisztratív munka el készítése, helyi szintű megvalósítása. 

Az óvoda napi működése, a munkaszervezés, adminisztráció pontos vezetése, 
információ-áramlás, a vezet i utasítások és feladatok teljes körű ellátása az 

óvoda teljes körű működése tekintetében. 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Dajkák ellen rzése A dajkák munkájának összehangolása, értékelése, min ségi munka javítása, 
Józsáné Kovács 

Mónika 

Dolgozók személyi 
anyagának rendezése 

Jegyz könyv vezetés 

A személyi anyag átnézése, hiányosságok pótlása 

A nevelési év értekezleteinek jegyz könyvvezetése 
Nagy Fruzsina 

Gyermekvédelem 
Az óvoda gyermekvédelmi munkájának irányítása-tervezése, szervezése 

közösen az óvodapedagógusokkal. Helyi szinten a feladat teljes körű ellátása. Vízi Lászlóné 

Pályázati figyel  

 
Az óvodai pályázatok felfedezése, el terjesztése az óvodapedagógusok felé. Móczó Lilla 

Alapítványi dokumentáció 
szja 1%, statisztika, kuratóriumi ülések, jegyz könyvek, cikkek a faluújságba, 

beszámolók elkészítése 

Bíró Szilvia 

Kovácsné Markó 
Katalin 

A számítógépen tárolt 
dokumentumok 

A dokumentumok átvizsgálása, fölöslegessé váltak törlése, régebbiek 
lementése. 

Kovácsné Markó 
Katalin 

 

Könyvtár Könyvtár rendje, leltár, beszerzések, könyvtári rend kialakítása. Móczó Lilla 

Foglalkozáshoz tartozó 
eszközök 

Rendezés, átláthatóság, hiánypótlás, javaslat a beszerzésre. Bíró Szilvia 

CD-DVD-k rendje Rendezettség, áttekinthet ség, leltár. Móczó Lilla 

Tappancs foglalkoztató 
füzetek 

Megrendelések összegyűjtése, lebonyolítása. Vígh Ildikó 

Tanulóbiztosítás 
Biztosítási űrlapok kitöltése, a szül k tájékoztatása a biztosítási lehet ségekr l, 

a biztosítás megkötése a Biztosítóval. Vizi Lászlóné 

BECS 
Együttműködési megállapodások frissítése, szül i, tanítói, alkalmazotti, 

fenntartói elégedettségi kérd ívek elkészítése, értékelése, 

 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Nagy Fruzsina 

Tornaterem beosztása 

különórák, fejleszt  
foglalkozások 

A beosztás elkészítése, szervezése Urbán Fanni Edit 

Tornaterem Az eszközök helye, rendje, beszerzési javaslatok, ellen rzés. Józsáné Kovács 
Mónika 

Óvodai dekoráció 

 

Havi szinten a dekorációk frissítése, a két el tér, kiemelten az üveges el tér 
esztétikájára, évszak-ünnep 

 

Bíró Szilvia 

Németh Andrea 

Fekete Beáta 

 

Információs tábla 

 
Aktuális információk a szül knek, cikkek, heti menü stb. Móczó Lilla 

Testnevelés eszközei, 
tisztítása 

A tornaszobában elhelyezett eszközök tisztasága 
Németh Andrea 

Fekete Beáta 

Vígh Ildikó 

Papírszertár, eszköz 
Festékek, papírok rendje, mib l van hiány (lista készítése) javaslattétel 

vásárlásra 
Bíró Szilvia 

Szül i értekezlet Összevont szül i értekezlet 
Csoportszül i értekezlet 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Minden 

óvodapedagógus 
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Id sek Világnapja 
Műsor és ajándék készítése az id sek otthona lakóinak (nagycsoportos 

gyermekek) 

Nagy Fruzsina 

Urbán Fanni Edit 
Vígh Ildikó 

Mihály nap 

Óvodaszintű készül dés-minden csoport műsorral készül. Közös program a 

szül kkel 
Kézműves tárgyak készítése 

Részvétel a Falunapon 

Vízi Lászlóné 

Minden dolgozó 

Állatok Világnapja Házi állatok behozása az óvodába 
Németh Andrea 

Fekete Beáta 

Vígh Ildikó 

Egészségvédelmi hét El készületek a hét programjaira 

Vetélked , egészséges táplálkozás, mozgás, szül i fórum, stb. 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Urbán Fanni Edit 
Minden 

Óvodapedagógus 

Mikulás 

 

Javaslat a Mikulás személyére, megszervezése, alkalomhoz ill  versek, dalok 
tanítása 

Vízi Lászlóné 

Óvodapedagógusok 

Advent 

az Id sek otthonában és a 
Nyugdíjas klubban 

Falukarácsony 

Szereplés kis műsorral az id seknek és a Falukarácsonyon 

Nagycsoport 

Nagy Fruzsina 

Urbán Fanni Edit 
Vígh Ildikó 

Adventi készül dés Csoportszintű készül dés a szül kkel, versek, jelenetek, dalok tanítása Minden dolgozó 

Gyermekek karácsonya 
Óvodaszintű gyertyagyújtás, feln ttek műsora 

A csoportok ajándéka egymásnak tánccal, betlehemi vagy egyéb jelenettel 

Vízi Lászlóné 

Móczó Lilla 

Fekete Beáta 

Minden dolgozó 

Feln ttek karácsonya Karácsonyváró-évet búcsúztató délután megszervezése, nyugdíjasok meghívása 

Bíró Szilvia 

Fekete Beáta 

Németh Andrea 

Vígh Ildikó 

Farsang 
Csoportszintű készül dés –tánctanulás 

Farsangi bazár- Szül k számára szervezett munkadélután megszervezése 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Minden dolgozó 

 

Március 15 
Megünneplése óvodaszinten az elmúlt évekhez hasonlóan, versek, dalok 

tanítása-minden csoport műsorral készül 
         Minden 

Óvodapedagógus 

Március 15 Az ablakok és tornaszoba feldíszítése nemzeti színű szalaggal, zászlóval 
Fekete Beáta 

Németh Andrea 

Vígh Ildikó 

Jótékonysági bál 
megszervezése 

El készítés, meghívók, szervezés 

Bíró Szilvia 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Minden dolgozó 

Húsvét Húsvéti játszóház megszervezése 
Kovácsné Markó 

Katalin 

Föld napja 

Környezetvédelmi hét 

FÖLDÜNK- téma a csoportokban 

Udvarrendezés, virágültetés- Egy család-egy virág, virágoskert rendezése 

Minden napra lebontott program megszervezése 

Nagy Fruzsina 

Urbán Fanni Edit 
Minden dolgozó 

Programszervezés 

 
Óvoda szintű színház vagy koncertszervezés 

Kovácsné Markó 
Katalin 

 

Anyák napja 
Ünnepi műsor megszervezése, versek, dalok tanítása, ajándékok készítése- 

minden csoport műsorral készül 
Minden 

Óvodapedagógus 

Kirándulások Csoport kirándulás megszervezése 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Minden 

Óvodapedagógus 

Családi Sportnap-

Gyermeknap 
Játékos vetélked , vidám, zenés délel tt megszervezése 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Kovácsné Markó 
Katalin 
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Évzáró/Ballagás Az ünnepség megszervezése 

Középs  csoport 
Józsáné Kovács 

Mónika 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Bíró Szilvia 

Németh Andrea 

T z és munkavédelmi 
felel s 

Tűz és bombariadó szervezése, jegyz könyv elkészítése 

Tűz és munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás. – aláírás. A tűzoltó készülék 
ellen rzése negyedévenként. Villám és érintésvédelem dokumentációjának-

szükség esetén vizsgálatra javaslatétel a vezet nek. 

Vízi Lászlóné 

Udvari játékok szemléje 

Udvari játékok, eszközök, balesetmegel z  szemléje-szükség esetén jelzés, 
intézkedés, 

Heti dokumentáció vezetése 
Bíró Szilvia 

Információ áramlás-átadás 

A vezet  által adott tájékoztatók kifüggesztése-azok ellen rzése. 
Minden óvodapedagógusra, pedagógiai asszisztensre, dajkára vonatkozó 

információ-adás, értekezlet, képzések a nevel i szobában kerülnek elhelyezésre.  
Minden dolgozó aláírásával igazolja, hogy látta. 

Bíró Szilvia 

Szervezetfejleszt  tréning A tréning helyének kiválasztása ötletek, javaslatok kérése. Megszervezés 
Kovácsné Markó 

Katalin 

Bels  ellen rzési csoport  A pedagógusok, vezet  és intézményi önértékelés szempontsorának kidolgozása 
és feltöltése az informatikai felületre. 

Kovácsné Markó 
Katalin 

 

Dajkai feladatok ütemezése: 
Minden 

Dajka 
Feladat Naponta 

Heti 

1X 

Heti 

2X 
Havonta 

2 

Havonta 

¼ 
Évente 

Évente 
Szükség 
szerint 

 

Söprögetés, 
porszívózás, 

felmosás 

X        

 Portalanítás   X      

 Virágöntözés  X       

 
Játékok 

fert tlenítése 
   X     

 
Ablakpucolás, 
függönymosás 

     X   

 Sz nyegtisztítás     X    

 Pókhálózás    X     

 
Cip s szekrény- 

takarítása 
 X       

 
Kis csoportos wc , 

mosdó takarítása 
X        

 

Középs - Nagy 

csoportos wc - 

mosdó takarítása 

X        

 Benti kuka ürítés X        

 
WC-s függöny 

mosása 
   X     

 Nagytakarítás       X  

 Vasalás  X      X 

 Ágyhúzás    X     

 Törölköz  mosás  X       

 Terít k mosása  X      X 

 

Gondozásban, 
normarendszer 

alakításban 
segítség 

X        

 
Séta alkalmával 

segítség 
X        

 

Foglalkozások, 
műsorok 

lebonyolításában 
segítség 

       X 
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Eszközök, 
dekoráció 

készítése, 
el készítése 

       X 

8-as 
Feln tt wc - 

mosdó takarítása 
X        

 Iroda rendbetétele X        

9-es 
Tornaszoba rendje 

(felmosás) X        

6-os Homok felásása X        

9-es 
Udvari játékok 

el készítése 
X        

 Fűnyírás        X 

 

Levél 
gereblyézés, 
járdasöprés 

X       X 

9-es Udvari kuka ürítés  X       

 Játékok javítása        X 

9-es Homok locsolása X       X 

9-es Fű locsolása X       X 

6-os 

9-es 

Mosogatás, 
rendrakás(kávézó) X        

 
Hűt szekrény 

leengedése 
    X    

 
Kávézó 

nagytakarítása 
     X   

 

Textíliás 
szekrények 
rendezése 

       X 

 Varrás        X 

 Szell ztetés X        

6-os Hósöprés        X 

 
Bepisilt, bekakilt 

gyermek ellátása 
Saját dajka(távollétében, aki abban a csoportban ügyel) 

 

Tisztálkodó 
szerek pótlása 
(szappan, wc 

papír) 

X        

 

Tisztítószerek 
fogyásának 

nyomon követése 

Folyamatosan 

 

Gyermekek 

folyadékszükségle
tének biztosítása 

X       X 

 

Udvari játékok ill. 
bútorok(pl. 

tornapad) festése 

       X 

6-os 
Vendégek 

kiszolgálása 
       X 

 Virágok átültetése        X 

 

Dekoráció 
készítésben való 

segítség 

       X 

 Ágyazás X        

 

Étkezéshez 
eszközök 

el készítése 

X        

 

Gyermekek 

tisztálkodási 
eszközeinek 
fert tlenítése 

(fésű,pohár,fogkef
e) 

 X       

 
Ivópoharak 
elmosása 

X       X 
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Fecskeürülék 
eltávolítása 
párkányról 

X       X 

6-os Járdáról X       X 

 

Egyéb 
megbízatások(Pl:

Postai 

küldemények) 

        

4.4.2. Intézményi döntés el készítés 

 Az intézményvezetés, döntés-el készít  munkája során figyelembe veszi azokat a 

jogszabályokat, amelyek a különböz  szervezeteknek egyetértési, véleményezési és 

javaslattételi jogot biztosítanak (szül i közösség, nevel testület, alkalmazotti közösség, 

fenntartó). 

 A döntés el készítés során a vezet  figyelembe veszi a döntést befolyásoló humán és 

dologi er forrásokat. 

 A döntés el tt a témában érintett személyek vagy szervezetek élhetnek javaslattételi 

jogukkal. A vezet  döntését megel zi az érintettekkel való egyeztetés. 

 A vezet i döntéseket megel z  javaslatok szóban vagy írásban kerülhetnek el terjesztésre. 

Az egyeztet  megbeszélésen született döntések dokumentálásra kerülnek (Jegyz könyvek, 

feljegyzések). 

4.4.3. Intézményi innováció-szakmai min ségfejlesztés 

 

A vezet  pedagógiai-szakmai feladatai 

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A pedagógus, a vezet  és az intézmény min sít - ellen rz -értékel  rendszerre való 
felkészülés feladatai 

 

 
 Terület Forma Tartalom Felel s Dokumentum 

1. 
BECS 

működtetése 

Team 

munka 

Az intézmény 
dokumentumainak átvizsgálása 
az elvárások megfogalmazása 

Kovácsné Markó 
Katalin 

Tagok: Józsáné 
Kovács Mónika 

Nagy Fruzsina 

Intézményi 
Önértékelési 
Program és 

Önértékelési terv 

2. Csoportprofil 

Team 

munka 

 

A csoport bemutatása 
Óvodapedagógusok-

páros munka 
Csoportnapló 
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3. 
Pedagógus 
önértékelés 

Team 

munka 

 

Értékelés, az érintettek 
informálása 

BECS 
online kérd ív, 

papíralapú kérd ív 

4. 

Szül i 
elégedettség 

mérés, Intézményi 
önértékelés 

Az óvoda 

szakmai 

munkája a 
szül i 

elégedettség 
tükrében, 

 

Az óvodahasználók 
elégedettségének mérése, 

Pedagógusok egyéni értékelése, 
 

Intézményi önértékelés 

BECS 

Min ségfejleszt  
Mérési eredmények 

5. 

Egészségvédelmi 
hét, 

Környezetvédelmi 
hét köré épül  

nevelési rendszer-

8 kompetencia 

Team 

Ellen rzés 

A tervezés gyakorlata, 
szakmaisága, kompetenciák 

Óvodapedagógusok 
Értékel  lap 

Csoportnapló 

6. 
Mozgásfejlesztés 

lehet ségei 

Gyakorlat 

Bemutató 

Hospitálás 

A gyermekek 

mozgásfejlesztése,szervezések, 
módszerek, példák és 

lehet ségek 

Óvodapedagógusok Értékel  lap 

7. 
Csoportnapló 

formai megfelelés 
Ellen rzés 

A csoportnapló formai 
elvárásainak való megfelelés, 

mellékletek. 
Tartalomjegyzék alapján-

csoportonként 

Óvodapedagógusok Értékel  lap 

8. 
Gyakornok 

felkészítése 
Mentorálás Gyakornoki munka tartalmi és 

formai elemei 

Józsáné Kovács 
Mónika 

 

Gyakornoki 

szabályzat, 
Értékel  lap, 

Hospitálási napló 

Foglalkozáslátogatás 
feljegyzések 

 

 

Megvalósítás tartalma, módszerei, eszközei: 
 

A bels  ellen rzési csoport tagjainak megbízása, a feladatok leosztása. A nevel testület 

tájékoztatása az ellen rzési rendszer felépítésér l, működtetésér l, az ebb l adódó feladatairól. A 

pedagógus, a vezet  és az intézmény bels  és küls  szakmai ellen rzése alapját képez  

szempontsor ismerete. Az elkészült programterv alapján az aktuális ellen rzési, értékelési 

feladatok megvalósítása és annak ellen rzése, értékelése és visszacsatolás. 

Segédanyag: Útmutató a pedagógusok min sítési rendszeréhez 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 

Csoportlátogatás, pedagógusmin sítés, értékelés 

 

A vezet i tervezett csoportlátogatások az év folyamán egy hónapra lebontva a vezet i ütemterv 

alapján történnek. 

Minden látogatáson a közvetlen kollégának részt kell vennie, és megfigyelési lapot kitölteni. 

Hospitálás lehet ség adott minden kollégának. A konzultáción, az elemzésben, önértékel  és 
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értékel  munkában a résztvev k aktívan jelen vannak, reális, szakmailag indokolt és korrekt 

véleményt alkotnak. 
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Az ellen rzés, elemzés f  szempontjai: 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

 Milyen a módszertani felkészültsége? 

 Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? 

Alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket? 

 Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a megfigyelési, 

mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez, illetve a 

képességfejlesztési területekhez? 

 

A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  gyermek, 

többi gyermekkel, együtt történ  sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelel  

módszertani felkészültség 

 Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen 

hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? 

 Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és a 

pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális 

háttér)? 

 Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen 

belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

a kiemelten tehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekkel? 

A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböz  társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportirányító 

tevékenység 

 Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? 

 Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet kialakítani, amelyben a 

gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből érkezett 

társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és hátrányos helyzetű gyermekeket is? 
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 Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, 

eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett tevékenységeiben)? 

 Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen 

alkalmaz? 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

 Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

 Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? 

 A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési 

céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat? 

 Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a Pedagógiai Programban leírt intézményi 

céloknak? 

 Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjére, tudására és 

a gyermekcsoport jellemzőire? 

Az ismeretszerzés, a tanulás támogatása 

 Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és 

alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat? 

 Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és hogyan 

köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését? 

 Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési 

képességét? 

 Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz létre az 

ismeretszerzési, tanulási folyamatra? 

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejl désének folyamatos értékelése, elemzése 

 Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a 

diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat? 

 Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

 Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

 Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyermekek 

önértékelésének fejlődését? 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő 

szókészlet, artikuláció, beszédsebesség, stb.)? 
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 Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? 

 Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

 Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival? 

 Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó gyakorlat stb.)? 

 Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? 

 Mennyire tud azonosulni az intézmény Pedagógiai Programjának céljaival, az intézmény 

pedagógiai hitvallásával? 

Elkötelezettség és szakmai felel sségvállalás a szakmai fejl désért 

 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

 Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában megjelenő 

változásokat? 

 Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a munkájában? 

 Munkájában mennyire pontos, megbízható? 

 

Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumainak ellen rzése 

 

Dokumentumelemzés - Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Pedagógiai Program 

összefüggése a tervezéssel és gyakorlattal 

 Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéséhez? 

 Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan 

biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek 

előzetes ismereteire? 

 A Pedagógiai Program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, nevelési 

tervekben, a foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek (egyéni) fejlesztési 

tervében? 

 Tartalmazza-e a Pedagógiai Program, a nevelési tervek, a tematikus tervek, foglalkozási 

tervek a céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket? 

 Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés központúság?(A  gyermekek 

fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.) 
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 Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak 

az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Hogyan történik a nevelési tervek, foglalkozási tervek, tematikus tervek, egyéni fejlesztési 

tervek stb. korrekciója? 

Egyéb foglalkozások tervezése: 

 Milyen csoporton, óvodán kívüli foglalkozásokat tart, ezeket hogyan igazítja a heti-és 

napirend cél –és feladatrendszeréhez?(felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, 

élménygyűjtő séta, kirándulás stb.) 

 A csoporton, óvodán kívüli tervezés tartalma hogyan kerül összhangba az adott 

gyermekcsoport életkori sajátosságaival? 

 A csoporton, óvodán kívüli tevékenységek, foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a 

cél- ismeretanyag-eszköz koherenciája? 

Csoportnapló: 

 Hogyan követi az éves tervezést a csoportnapló adminisztrációja, tervei illeszkednek-e a 

Pedagógiai Programhoz és az elvárás rendszerhez? 

 Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések) 

Tevékenységterv: 

 A tevékenység feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett 

módszerek, tanulásszervezési eljárások? 

 A célkitűzés teljesülését hogyan segíti a tevékenység tervezett felépítése? 

 Megtalálható-e a tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség 

fejlesztésének lehetősége? 

 A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 

 

A feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása: 

 

Fontos feladatunk, hogy a megalakított BECS csoport hatékonyan működjön. 

Az ellen rzési, értékelési team csoport segítségére legyen, fejleszt , támogató útmutatást adjon 

valamennyi óvodapedagógusnak. 

A feladatellátáshoz szükséges eszközök és információk: 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, Munkaterv) 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
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 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok min sítési rendszeréhez 

 Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 Tevékenységlátogatás el tt közvetlenül minden kolléga: kézhez kapja az Útmutató 

elvárásainak megfelel  tevékenységtervet (vázlat) 

 Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába 

 Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellen rz  látogatás szempontjait tartalmazó 

foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és alkalmazza minden megfigyel . 

 Az értékelés önreflexióval kezd dik 
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Munkatársi kör együttm ködésének fejlesztése 

 

Értekezletek rendje- nevelés nélküli munkanapok: 

Nevelési-munkatársi értekezletek terve 

A hónap els  munkanapja és harmadik hétf je: 13-14 óráig 

 

Id pont Téma Felel s 

2019.09.02. 

Szül i értekezlettel kapcsolatos beszámolók 

egyeztetése-azonosan gondolt elvárások 

Baleset és tűzvédelmi oktatás 

Munkavédelmi oktatás 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

2019.09.16. Mihály napi teend k, feladatok megbeszélése 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

2019.09.17. 

Id sek világnapja 

Állatok világnapja-feladatok megbeszélése 

Dajkai értekezlet 

Nagycsoportos kollégák 

Minden dolgozó 

2019.10.01. Aktuális feladatok megbeszélése 
Minden Óvodapedagógus 

 

2019.10.15. Aktuális feladatok megbeszélése 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

2019.11.04. Egészségvédelmi hét megbeszélése Józsáné Kovács Mónika 

2019.11.18. Mikulás, adventi készül dés megbeszélése 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

   

2019.12.02. Aktuális feladatok megbeszélése 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

2020.01.06. 

Tanköteles korú gyermekek fejl dési 

jellemz inek áttekintése 

Iskolaérettségi vizsgálatok felterjesztéseinek 

megbeszélése 

Érintett óvodapedagógusok 

 

2020.01.20. Bels  képzés Józsáné Kovács Mónika 

2020.02.03. 
Farsangi munkadélután megbeszélése 

Nyári szabadságolási terv 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

2020.02.07. Bels  képzés  

2020.03.02. 
Nyílt hét megbeszélése 

Dajkai értekezlet 

Minden Óvodapedagógus 

Dajka 



Alattyáni Óvoda 
OM:202526 

Munkaterv 2019-2020. nevelési év 

23 

2020.03.16. Szül i elégedettség, gyermekek mérése Minden Óvodapedagógus 

2020.04.06. 
Környezetvédelmi hét teend inek 

megbeszélése 
Minden Óvodapedagógus 

2020.04.20. Anyák napja, aktuális feladatok megbeszélése Minden Óvodapedagógus 

2020.05.04. 
Évzáró szervezési feladatainak megbeszélése 

Évzáró:2019.05.31. 
Középs  csoportos kollégák 

2020.06.14. 

Éves nevel -fejleszt  munkánk 

tapasztalatainak, az elért célok megvalósult 

feladatok értékelése 

Tanévzáró 

A nyári élet feladatainak megbeszélése 

Kovácsné Markó Katalin 

Minden Óvodapedagógus 

Minden dajka 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

A Nemzeti köznevelésr l szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében évi 5 nevelés nélküli 

szakmai napot szervezhet az intézmény, melyek id pontjáról, a tervezett id pont változásáról a 

szül ket egy héttel el bb értesíteni szükséges. Ezeken a napokon az 5 nevelés nélküli napból 2 

kivételével (Tanévnyitó, Tanévzáró értekezlet) – 10 f  szül i igény esetén- a gyermekeknek 

ügyeletet biztosítunk. 

 

Sorszám Esemény - Téma Felel s Id pont 

1. Jótékonysági bál Kovácsné Markó Katalin 2019.11.29. 

2. 

Az els  félév értékelése 

A második félév kiemelt 

programjainak nyílt napoknak a 

megtervezése - A második félév 

feladatainak ütemezése 

Minden óvodapedagógus 

Kovácsné Markó Katalin 
2020.január  

3. 
Pedagógiai nap 

A gyermekek összegz  értékelése 
Minden óvodapedagógus 2020. április  

4. Tanévzáró értekezlet Kovácsné Markó Katalin 2020. június  

5. Tanévnyitó értekezlet Kovácsné Markó Katalin 2020.augusztus 

 

 

Pedagógusok kötelezettségei: 

Kiemelt helyen szerepel a pedagógusok felel ssége a rábízott gyermekekért, az 

adatszolgáltatásért, a pontos naprakész munkáért, a gyermekvédelmi munkáért, a szül kkel való 

kapcsolattartás min ségéért, a gyermekek hiányzása esetén a jelz rendszer működtetéséért, a 

szül  figyelmének felhívása a kötelezettségeinek teljesítésére.  
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Kiemelt a mulasztási naplók, hiányzások dokumentálásának pontos vezetése, igazolások bekérése 

a szül t l. 

 

4.4.4. Továbbképzés 

 

A POK által szervezett ingyenes továbbképzés lehet ségét azoknak a kollégáknak biztosítjuk és 
szervezzük, akik a kötelez  120 órát még nem teljesítették az adott ciklusban: 

Gyermekvédelem témában: 
Kovácsné Markó Katalin továbbképzésre az 55. életév betöltése miatt nem kötelezett. 

Vízi Lászlóné továbbképzésre az 55. életév betöltése miatt nem kötelezett. 

Józsáné Kovács Mónika 2018.09.01-t l kezd dik az újabb 120 órát teljesítend  ciklus. 

Nagy Fruzsina 2022. 08.31-ig nem kötelezett továbbképzésre. 

Urbán Fanni Edit 2025. 08.31-ig nem kötelezett továbbképzésre. 

Móczó Lilla 2026.08.31-ig nem kötelezett továbbképzésre 

 

 

 

 

 

4.4.5. Intézményi hagyományok 

 

Ünnepek, programok, rendezvények a gyermekek számára és ebb l a szül kkel közös 

program 

 

Esemény Felel s Id pont 

Születés és névnapok Óvodapedagógusok Folyamatos 

Mihály nap Óvodapedagógusok szeptember4.hete 

Id sek világnapja Óvodapedagógusok október 1. 

Állatok világnapja Óvodapedagógusok október 4. 

Egészségvédelmi hét Óvodapedagógusok November 3.hete 

Mikulás Óvodapedagógusok december 5. 

Advent Óvodapedagógusok december 2-3 hete 

Gyermekkarácsony Óvodapedagógusok december 3. hete 

Falu Karácsony Nagycsoportos dolgozók december 3.hete. 

Farsang Óvodapedagógusok Február 2.hete 

Március 15. Óvodapedagógusok március 14. 

Húsvéti játszóház Óvodapedagógusok naptár szerint 

Föld napja, Környezet védelmi nap Óvodapedagógusok Április 3.hete 

Anyák napja Óvodapedagógusok Május 1.hete 

Családi Sportnap  Óvodapedagógusok Május 2. szombatja. 

Gyermeknap Óvodapedagógusok Május 4.hete 

Kirándulások Óvodapedagógusok Május 2-3 hete 
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Évzáró 
Középs  csoportosok 

Óvodapedagógusok, minden dolgozó 
Május 29. 
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5. BELS  KAPCSOLATOK, EGYÜTTM KÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

5.1 BECS csoport  

Kovácsné Markó Katalin csoportvezet  

Józsáné Kovács Mónika tag 

Nagy Fruzsina tag 

5.2 Gyermekvédelem 

Vízi Lászlóné-gyermekvédelmi koordinátor 

A gyermekvédelmi koordinátor feladata az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkájának 

összehangolása, segítése, támogatása. 

A gyermekvédelmi munkáért minden óvodapedagógus a saját csoportjába tartozó gyermekért 

felel s.  

Szükség esetén egyéb szakemberek:  

Gyermekjóléti és Családsegít  Szolgálat: 

Bathó Adrienn 

Nevelési tanácsadó fejleszt pedagógusa: 

J-N-SZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményéb l  

Logopédus - Gyógypedagógus:  

Forgácsné Bús Ágnes 

Egyéb szakemberek: 

Dezs né Dr. Vadvirág Vanda (háziorvos) 

Dr. Herczeg Katalin fogorvos 

Kurucz Ágnes véd n  

A gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása:  

Feladatunk az óvodába járó gyermekek, f ként az új kiscsoportosok szociális, szociokulturális 

családi hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igényl  gyermekek közül a hátrányos 

helyzetre utaló jelek id beni felismerése: 

 A szül k alacsony jövedelemmel rendelkeznek, sokan minimálbérb l vagy segélyb l, 
vagy alkalmi munkából származó jövedelemb l élnek. 

 A család szűkös lakáskörülmények között él, kis alapterületű lakásban többen élnek 
együtt, ezért kevés az egy f re jutó alapterület. 

 Néhány családnál rosszak a lakhatási feltételek, a falak vizesek, salétromosak, esetleg a 
higiénés feltételek hiánya áll fenn. 
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 A szül k alacsonyan iskolázottak, csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, 
amellyel csekély az elhelyezkedés esélye. 

 A családban el fordul deviáns magatartás-alkoholizmus, drogfogyasztás. 

 Hiányzik a család, vagy egyszül s a család, állami gondoskodásba vett, illetve onnan 
kikerült gyermekek (nevelt gyermekek) 

 A szül k betegek vagy korlátozott képességűek (id s nagyszül k), akik fizikailag nem 
képesek gyermekük ellátására, gondozására 

Figyelemmel kísérni és segíteni az óvodánkba járó gyermekek testi, lelki, szellemi fejl dését.  

Bármilyen szempontból veszélyeztetett családokra kiemelt figyelmet fordítunk, rendszeresen 

elbeszélgetünk a szül kkel, támaszt és segítséget adva problémáik miel bbi megoldásához. A 

felmerül  problémák megoldása a gyermekek szempontjából szakszerűen, a lehet  leggyorsabban 

és legjobban történjen. Állandó kapcsolattartás a csoportvezet  pedagógusokkal, az óvoda 

véd n jével, gyermekvédelmi jelz rendszer tagjaival és a szakemberekkel. 

A gyermekvédelmi munka feladatai: 
 

Feladat Ideje Színtere Résztvev k köre 

Az új kiscsoportosok, és 
újonnan érkez  gyerekek 
családi körülményeinek 
megismerése. 

folyamatos családlátogatás 
csoportvezet  óvodapedagógusok, szükség 

esetén gyermekvédelmi koordinátor 

Gyermekvédelmi 
dokumentumok beszerzése, a 
meglév k rendszerezése, 
különös tekintettel az elvált 
szül k  gyermekeinek 
elhelyezésére vonatkozóan .                                        

szept. –okt. csoportok 
óvodavezet , óvodavezet -helyettes, 

csoportvezet  óvodapedagógusok 

Tanév elején megvizsgáljuk  
kik lehetnek még azok a 
gyermekek  akik fokozott 

figyelmet igényelnek családi, 
anyagi és egyéb probléma miatt 

szept. Csoportok 

csoportvezet  óvodapedagógusok, 
gyermekvédelmi koordinátor, véd n , 

gyermekjóléti vezet  

 

Felmérjük a Hátrányos 
helyzetű és Halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek 
számát, és a nagycsaládosokat 

szept. Csoportok 
csoportvezet  óvoda pedagógusok, 

 

Egészségügyi problémák 
megismerése, segítése 

folyamatos 
csoportok 

 

óvodapedagógusok , dajkák , orvosi adatok 
alapján 

A problémás családokat a 
Gyermekvédelmi központ 
családsegít  szakemberéhez 
irányítjuk és felvesszük velük a 
kapcsolatot. Együttműködünk a 
veszélyeztetettség és a 
hátrányok megszüntetésében. 
Szükség esetén jelz lapot 
küldünk és visszajelzést 
várunk. 

folyamatos 
fogadó óra, 

esetmegbeszélés 

óvodavezet , csoportvezet  óvoda 
pedagógusok, gyermekvédelmi koordinátor 

Gyermekek 

dokumentációjának ellen rzése 

Gyermekvédelemmel 
febr. –márc. csoportok 

óvodavezet , óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi koordinátor 
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kapcsolatos dokumentumok 

ellen rzése 

Beszámolási kötelezettség a 
gyermekvédelmi munkáról Március Önkormányzat óvodavezet , gyermekvédelmi koordinátor 

Képvisel  testület 
A szül k megnyerése a közös 
programokra Folyamatos  

óvodapedagógusok, pedagógiai 
asszisztens, dajkák 

gyermekvédelmi koordinátor 
Adományok gyűjtése, 
rászorultak támogatása December SZK bevonása 

óvodapedagógusok, pedagógiai 
asszisztens, dajkák 

gyermekvédelmi koordinátor 
A gyermekek hiányzásait 
figyelemmel kísérjük/ jelzések 
: szül  véd n , és szükség 
esetén a jegyz  felé,/. 

folyamatos Esetmegbeszélések óvodavezet , csoportos óvodapedagógusok 

 

5.3 Bels  tudásmegosztás 

Bels  képzés: 

Cél: 
Önképzés, egymástól tanulás lehet ségeinek kihasználása, a nevel munka min ségének 
fejlesztése. Egymástól tanulás technikájának fejlesztése 

 

Feladat: 

Az ismeretek átadása, ezáltal az eredményesség, a hatékonyság, a szakmai megújulás 
biztosítása a pedagógiai munkában. Korszerű pedagógiai módszerek megismerése 

 

Bemutató foglalkozások: 2020. január-február 

 

Tartalma: Szabad játék 

 

5.4 Információ átadás 

Információk típusa, 
hozzáférés a 

dokumentumokhoz 

Érintettek köre 
(akinek szól) 

Információ 
továbbítás módja 

Helye Dokumentum típusa 

Vezet i ütemterv Nevel testület kifüggesztés 
Iroda 

 
Hirdetmény 

Vezet i fogadóóra havi 1 
alkalommal 

Szül k kifüggesztés Küls  el tér Hirdetmény 

Pedagógiai munkával, 
szervezéssel, 
munkarenddel összefügg  
információk 

Nevel testület 
Alkalmazotti kör Szóban, írásban 

Értekezlet vagy 
megbeszélés, 

információs füzet 
vagy tábla 

Táblázatok, kivonatok, 
stb. 

Szakirodalomhoz, 

újságokhoz, zenei 
anyaghoz való hozzáférés 

Nevel testület Kölcsönzési rend 
(beírni a füzetbe) 

Irodai könyvespolc 
és cd polc, 

csoportszobák 
könyvállománya 

Kölcsönzési füzet 

Pedagógiai Program, 
SZMSZ, Házirend, 

Munkaterv, egyéb 
szabályzatok 

Szül k, 
Nevel testület, 

Alkalmazotti kör 

Kifüggesztve, a többi 
kérésre rendelkezésre 

áll 
Irodában Írásos dokumentációk 

Házirendet a beíratáskor 
kézhez kapja a szül , a 
gyermekekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokról szóló 
tájékoztató és feltételek 

 

Szül k Szóban és írásban 
Összevont szül i 

értekezlet Írásos formában 
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Ellen rzési és értékelési 
munka 

Nevel testület, 
Alkalmazotti kör Szóban és írásban 

Éves munkaterv 
szerinti terv 

lebontva 

Munkaterv, éves 
értékelés 

Minden nevel testületre 
vonatkozó információ 
kifüggesztve 

Nevel testület Írásban Iroda Hirdetmény 

 

6. KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 

Fontos célunk kell, hogy legyen minden területen a hatékony működés, mely azt jelenti, hogy: 
céljainkat, feladatainkat a lehető legkisebb ráfordítással érjük el, ugyanakkor az adott 

ráfordítással a lehető legjobb eredményt kívánjuk elérni. 
 

Els dleges cél: 
 

 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 
kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítása 

 Az óvoda törvényes és színvonalas m ködése 

 

 

További céljaink: 
 Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, 

Önértékelési Program egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása 

 A szervezet szakmai színvonalának további er sítése 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 
 

A küls  és bels  szakmai ellen rzési rendszer bevezetéséb l adódó feladatok megtervezése, 
megfogalmazása, a teend k személyre szabott konkretizálása, megvalósítása, visszacsatolás, 
ezáltal a szakmai színvonal mérhet  emelése. 

 

Az intézményvezetés felel ssége: 
– a nevel testület felkészítése a tanfelügyeleti ellen rzésekre és min sítésekre, ennek 

érdekében az intézményi önértékelés jogkövet  megszervezése 

– a tevékenység látogatási, dokumentum ellen rzési gyakorlat fejlesztése 

– a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Közvetlenül érintettek köre 

Pedagógus Önértékelés 
Józsáné Kovács Mónika 

Urbán Fanni Edit 
Intézményi Tanfelügyeleti ellen rzés - 

Min sít  vizsga Urbán Fanni Edit 

Min sítési eljárás - 

 

Az óvodapedagógusok felel ssége abban áll, hogy úgy a bels , mint a küls  ellen rzésnél 
felkészültségüket, meglév  pedagógiai kompetenciájukat bizonyítsák, fejlesszék,hiszen az egész 
intézményr l alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

– a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

– a dokumentumellen rzés során  
– az interjú során 
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Mind a bels , mind pedig a küls  szakmai ellen rzések során annak feltárása folyik, milyen 
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

– Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

– Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

– Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  
3. A tanulás támogatása  
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 
megfelelő módszertani felkészültség  
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

Felel s: Kovácsné Markó Katalin intézményvezet  

Határid : 2020.06.30. 

Min ségelv  m ködésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, valamint a 

bevezetésre kerül  új gyakorlatra - óvodánk Önértékelési Programjának szükség szerinti 
korrekciója.  

 

Felel s: Józsáné Kovács Mónika Kovácsné Markó Katalin 

Határid : 2020.06.30. 

 

 

Hatékony együttm ködés a családokkal, a család els dleges szerepének hangsúlyozása: A 
gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épül  nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 
bevonásával. 

 

Felel s: Óvodapedagógusok 

Határid : 2020. 08. 31.  

 

 

Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyi ellátottságra, 
és az irányításra. 

 

 Felel s: Kovácsné Markó Katalin intézményvezet  

 Határid : 2020.08.31. 

 

Szakmai tapasztalataink alapján, valamint az önértékelésekhez szükséges 
információgy jtések (bels  ellen rzés-értékelések) során kiemelt figyelmet fordítunk az 
elmúlt nevelési év eredményeire alapozott intézményi szint , leginkább fejlesztést igényl  
területekre, valamint a nevel testület javaslataira: 
 

 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés 
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 A napi fejleszt  mozgás megvalósítására biztosított megfelel  tér, id  

 Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelel sége: tervezési és értékelési 

technikák, módszerek 

 Egyéni fejlesztési tervek: Fejl dési napló 

 Matematikai tartalmak a nevelés és fejlesztés során 

 A tehetségígéretek kibontakoztatása 

 Az id vel való hatékony gazdálkodás 

 Szakmai fejl dés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel   

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is kiemelten figyelünk az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 
 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmeg rzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszél  környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

 Hátránycsökkent  szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék meger sítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelent s részben 

utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejl dését 

támogatja. Komplex feldolgozási lehet ségek alkalmazásával, melyekbe a gyermeki 

igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű. 

 Óvón  feltétlen jelenléte: Kulcsszerepl  az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Egészségnevelési program (ezen belül:Egészségvédelmi hét) kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejl dés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 Mozgás fontossága: Egészségfejleszt  mindennapos testnevelés → Az egyéni 

szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó 

lehet ség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejleszt  kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására. 

El z  nevelési évb l adódó feladatunk a szabad játék magas szint  megvalósítása 

 



Alattyáni Óvoda 
OM:202526 

Munkaterv 2019-2020. nevelési év 

32 

7. AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

Az óvoda kapcsolatrendszere 

Nevelési kapcsolatok: 

 család 

 iskola 

 Gyermekjóléti szolgálat 

A nevelést segít  speciális kapcsolatok: 

 JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye 

Egyéb kapcsolatok: 

 Fenntartó - Alattyán Község Önkormányzata  

 Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Művel dési Ház 

 Egészségügyi szervek-orvos, véd n  

 

A család 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejl dését. 

Ennek alapvet  feltétele a családdal való együttműködés. 

Az együttműködés alapelvei: 

 Az óvoda a családdal együtt felel s a gyermekért, személyisége és képességei alakulásáért. 

 A család, ill. az óvoda értékrendszerének kölcsönös ismerete, melynek alapjának feltárását 

a családlátogatások, a nyílt napok, közös rendezvények, szül i értekezletek, fogadóórák 

biztosítják. 

 A korrekt, folyamatos információáramlás, melyet a napi beszélgetések, szül i értekezletek, 

fogadó órák, faliújság biztosítják. 

 A kapcsolattartásban a személyre szóló érintkezési forma, az óvodában lehet ség 

biztosítása a szül  fogadására, ami minden hónap els  hétf jén valósulhat meg el zetes 

egyeztetés alapján fogadóóra formájában, illetve szükség szerint a hét bármely napján. 

 Egymás tiszteletén alapuló tevékeny együttműködés, családhoz illesztett segítségnyújtás, 

nevelési tanácsok, gyűjt  akciók, egyéni fejlesztések biztosítása révén. 
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A szül kkel való kapcsolattartás formái: 

 beíratás, 

 családlátogatás 

 szül i értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, 

 napi kapcsolattartás, 

 ünnepek, hagyományok, szül kkel együtt szervezett rendezvények, 

 kirándulás, 

Szülői értekezletek terve 

Id pont Téma Felel s 

2019.szeptember 
Tanévnyitó –összevont 

Házirend, SZMSZ,Pedagógiai Program 
Kovácsné Markó Katalin 

2019.szeptember 
Csoportra vonatkozó I. féléves aktuális 

feladatok 
Minden Óvodapedagógus 

2019. november Szül i fórum- Egészséges életmód Minden Óvodapedagógus 

2020.január 
I. félév értékelése 

II. félév feladatai 
Iskolaérettség 

Kovácsné Markó Katalin 

Minden óvodapedagógus 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szül k tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejl dés várható jellemz i az óvodáskor végére (ahová együtt 

kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Pedagógus önértékelés és intézményi tanfelügyelet szül ket érint  tartalmainak ismertetése 

(szül i kérd ív, interjú) 

- Szül k támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai (megállapodás 

err l az els  szül i értekezleten) 

 

Javasolt tartalmak: 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelent sége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- Az anyanyelv, a mozgás, az egészség és a környezetvédelmi feladatok kiemelt szerepe 
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- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehet ségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, 

családlátogatás  

- Közös feladataink és lehet ségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában 

 

Az iskola 

A kapcsolattartás formái: 

Az óvodapedagógusok és az iskolapedagógusok kapcsolattartása egymással az együttműködésben 
foglaltak alapján: 

 együttműködési megállapodás közös áttekintése, közös pontok keresése 

 folyamatos kapcsolattartás 

 közös megbeszélések 

 küls  el adó bevonása, felvet d  mindenkit érdekl  téma esetén  
 az óvodapedagógusok óralátogatása sszel és tavasszal, nyomon követés 

 a gyermekek fejlettségér l nyújtott tájékoztatás (DIFER mérés eredményei, a gyermekek 
egyéni méréseinek és fejlesztési tervének és fejl dési szintjének nyomon követése) 

Az óvodapedagógusok és az iskolapedagógusok kapcsolattartása a gyerekekkel: 
 a leend  els  osztályos tanító néni látogatása a nagycsoportban, játékid ben 

 a leend  els  osztályos tanító néni látogatása a nagycsoportban, foglalkozásokon 

 a tanító néni látogatása a nagycsoportban nyílt napon 

 a nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában, részvétel tanítási órán 

 a gyermekek átkísérése az ünnepélyes tanévnyitóra 

 óvodások részvétele az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken 

 az els  osztályosok visszalátogatása az óvodába, gyermeknapi programra 

Az óvodapedagógusok és az iskolapedagógusok kapcsolattartása a szülőkkel: 
 az els  osztályos tanító néni részvétele a nagycsoportos szül i értekezleten 

 az els  osztályos tanító néni részvétele a nagycsoportosok évzáróján  
 

M vel dési Ház 

A település egyetlen intézménye, ami helyet biztosít a kulturális rendezvényeknek és a 

könyvtárnak. Az óvoda együttműködési megállapodásban rögzíti azokat a programokat és 

tartalmakat, amiben a Művel dési Ház, mint segít  partner közreműködik. Ezen kívül pályázati 

lehet ségeit l függ en, még számos más szórakozási és tehetségfejlesztési lehet séget kínál az 

óvodásoknak különböz  programok biztosításával (Bábszínház, Rajzpályázat, Kézműves 

pályázatok). A rendszeres könyvtárlátogatás fontos része az óvodás gyermekek olvasóvá nevelés 

megalapozásának. 
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Id sek Otthona 

Az Id sek Otthonával való kapcsolattartás tartalma: az óvodások ünnepi műsort nyújtanak az 

Id sek Világnapjára és Karácsonyra. Luca napi vásárra való látogatás. Így ez lehet ség arra, hogy 

nevelésünkben formáljuk és alakítsuk a gyermekek viselkedését, magatartását az id sebb 

korosztály tiszteletére, megbecsülésére. 

Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Együttműködési megállapodásunk tartalma alapján: 

 Óvodáztatás és rendszeres óvodába járás segítése, hiányzás csökkentése 

 Szociális segítségnyújtás lehet ségeinek keresése 

 Közös pályázatok  

 A szül k tájékoztatása a szociális, egészségügyi, pszichológiai szolgáltatások 

szervezésér l 

 

Egészségügyi szervek 

 
Egészségügyi vizsgálatok - Orvosi vizsgálatok 

 
Véd n : Kurucz Ágnes 

 

Fogorvos: Dr. Herceg Katalin 

 

Háziorvos: Dezs né Dr. Vadvirág Vanda 

 
 

Állapotfelmér  egészségügyi vizsgálatok 

 Vizsgálat jellege Id pont 

1. Tetvességi vizsgálat Havonta 

Szükség szerint 

2. Fogászati szűr vizsgálat 2019. november 

3. Státuszvizsgálat Véd n  el jegyzése, szervezése 
szerint 

 
 

8. SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

8.1 Közösségfejlesztés 

 

Nyílt napok terve 
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 Dátum Téma Felel s 

Kiscsoport 
2019.december 3. hete 

2020.március 4.hete 

Adventi készül dés 

Testnevelés-Anyanyelv-

Ábrázolás 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

Középs  csoport 
2019.december 3. hete 

2020.március 4.hete 

Adventi készül dés 

Testnevelés-Matamatika-

Anyanyelv-Ábrázolás 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

Nagy csoport 
2019.december 3. hete 

2020.március 4.hete 

Adventi készül dés 

Testnevelés-Matamatika-

Anyanyelv-Ábrázolás 

Minden Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Dajka 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap: 

Óvodai bemutatkozó nyílt napot konkrétan nem szervezünk, az érdekl d  családok számára a 

fenntartó által kiírt beíratás napjain (2020. április 20-2020. május 20-ig terjed  id szakban), 

illetve bejelentkezés alapján tekinthetnek be és ismerkedhetnek az óvodával. 

 

 

 

Szül i Közösséggel tartott kapcsolattartás: 

 Dátum Téma Felel s 

 2019.09. I. félév megbeszélése óvodavezetés 

 2020.02. Farsangi munkadélután, 

II. félév megbeszélése 

óvodavezetés 

 2020.05. Családi sportnap, évzáró 

megbeszélése 

óvodavezetés 

 

A pedagógiai munkát és m ködést segít  szakemberek: 
 

Beosztás Név 

1. Gyógypedagógus-logopédus Forgácsné Bús Ágnes 

2. Fejleszt pedagógus JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti 

Tagintézménye, Kovácsné Markó Katalin 

3. Logopédus JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti 

Tagintézménye 
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Az Alattyáni Óvoda Pedagógiai Programja szerint a csoportfoglalkozások, a tevékenységek 

szervezését és (az egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelez  órában (heti 32 óra) 

kell az óvodapedagógusoknak letölteni a csoportokban. A munkaid  fennmaradó részében, 

legfeljebb heti négy órában a nevelést el készít , azzal összefügg  egyéb pedagógiai feladatok, 

a nevel testület munkájában való részvétel, gyakornok segítése, továbbá eseti helyettesítés 

rendelhet  el az óvodapedagógusok számára. (Nkt.62.§ (8)bek) 

A nevel munkával összefügg  egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 

teljesíthet . 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az 
alábbi intézményi feladatokat látják el rendszeresen:  
 

 gyermekvédelem, prevenció,  

 az intézményi szakmai tevékenységgel összefügg  tervez  és szervez  tevékenység,  

 saját tevékenységük értékelése,  

 intézményi dokumentumok készítése, véleményezése, elfogadása,  

 értekezletek, rétegmegbeszélésekre való felkészülés 

 beszámolók készítése,  

 min ségfejleszt  tevékenység,  

 a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra,  

 eszközök, dekorációk készítése, 
 

Érzelmi nevelés és szocializáció 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében ez az egyik legfontosabb terület, 

amelyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. A gyermek els  és meghatározó élettere a család. A 

család, mint els dleges szocializációs színtér, mely átadja az ember kultúrájának szokásait, 

szabályait és a viselkedés küls  elvárásait. Ha a gyermek a családban nem sajátítja el ezeket a 

szociális kompetenciákat, akkor nekünk kell ezt az óvodában megtennünk. Természetesen a 

szül ket is bevonva. A szül i értekezleten, a fogadó órákon tájékoztatjuk a szül ket az óvodában 

folyó munkáról, gyermekük fejl désér l, bemutatjuk munkáikat. 
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Ezzel kapcsolatos feladataink a Pedagógiai Programunk alapján: 

 Napirendben határozzuk meg a gyermekek életrendjét. A rendszeresség és az életkori 

sajátosságaikhoz igazodó tevékenységek ismétl dései érzelmi biztonságot nyújtanak a 

gyermekeknek. 

 Érzelmi biztonságot, testi-lelki egyensúlyt nyújtó derűs, otthonos és szeretetteljes légkör 

megteremtése az óvodás évek alatt. 

 Lehet séget adunk arra, hogy a gyermekek a tevékenységeiket szabadon választhassák 

meg, életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelel en, sokféle tevékenységben 

vegyenek részt (szabad játék megválasztásával) 

 Bevonjuk a gyermekeket csoportszobájuk alakításába, szépítésébe, törekszünk a 

gyermekbarát csoportszoba kialakítására. 

 Egyértelművé tesszük a gyermekek számára, hogy mit és miért tartunk helyesnek, mit 

miért utasítunk el. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az 

óvodapedagógus és a nevel munkát segít  dolgozók kommunikációja, bánásmódja és 

viselkedése. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekkel szemben támasztott követelmények, igények, 

azonos elvek szerint valósuljanak meg. Megalapozzuk szokás-és normarendszerüket. Ezt 

el segítve létrehoztuk és bevezetjük minden csoportban a gyermekek etikai kódexét. 

 Segítjük az „én-tudat”alakulását, meger södését, teret engedünk önkifejez , önérvényesít  

törekvéseiknek. 

 Társas kapcsolataik alakításával igyekszünk elérni, hogy a csoport tagjai figyeljenek 

egymásra, legyenek képesek beleélni magukat társuk helyzetébe. 

 Nem er ltetjük a kapcsolatokat, de segítjük, támogatjuk a gyerekek egymáshoz való 

köt dését. 

 Megfelel  tapintattal segítjük a visszahúzódó gyermeket a kapcsolatteremtésben. 

 Er sítjük a baráti kapcsolatokban a pozitív tulajdonságokat.  

 Megtapasztaltatjuk azt, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli, eredményes legyen, 

er sítjük a „mi-tudat” létrejöttét. 

 Minden gyermeket buzdítunk arra, hogy vállaljon feladatot, fogadja el mások terveit, 

tanuljon esetenként lemondani elképzeléseir l. Figyelemmel kísérjük a gyermeki 

felel sség megnyilvánulásait. 

 Hozzászoktatjuk ket a különböz ségek elfogadásához, tiszteletéhez, ehhez különösen 

meghatározó szerepet kap az óvodapedagógus, a dajka, mint modell, valamint a szül . 
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 Közös óvodaszintű ünnepi együttlétekkel tesszük emlékezetessé és élményszerűvé a jeles 

napokat, amellyel er sítjük az összetartozás érzését. 

 Közös programokat szervezünk a szül kkel: Mihály nap, Adventi készül dés, 

munkadélutánok, Farsang, családi sportnap. 

 Megismertetjük a gyermekeket a szűkebb és tágabb környezetükkel, megteremtve így a 

lakóhelyünkhöz, szül földünkhöz való köt dés alapját. 

 Tiszteletben tartjuk a család ünnepeit, hagyományait. 

 Egyéni foglalkoztatással biztosítjuk a hátránykompenzációt, ezáltal a felzárkózás 

lehet ségét és az önbizalom meger sítését. 

Anyanyelvi nevelés 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladatunk. A gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése, kommunikációs képességük 

alakítása-beszél  környezet, helyes mintaadás-az óvodai nevel tevékenység egészében jelen van. 

Óvodánkban megteremtjük azt a légkört, ami alapja a beszédkapcsolat kialakulásának. 

Bármit teszünk a nap folyamán,- ha mesélünk, ha kapcsolatot teremtünk feln ttel, gyermekkel, ha 

az élet adta lehet ségekre reagálunk, ha szokásokat, szabályokat alakítunk-, ezt példaértékű 

beszéddel, követésre méltó nyelvhasználattal, kifogástalanul tesszük. Szeretetteljes 

beszédkezdeményezéssel, beszédkapcsolattal felkeltjük a gyermek beszédkedvét, fejlesztjük 

beszédértését, beszédkészségét.  

Ezzel kapcsolatos feladataink a Pedagógiai Programunk alapján: 

 Figyelembe vesszük a gyermekek nyelvi kultúráját, az egyes gyermek eltér  fejl dési 

ütemét. Gondot fordítunk arra, hogy egy gyermeknél se legyen a nyelvi lemaradás gátló 

tényez  a megismer  tevékenységben, a társas kapcsolatai alakulásában. 

 A beszédfejlesztés egyik leghatásosabb eszközei az anyanyelvi játékok, ezért tudatosan és 

tervszerűen alkalmazzuk azokat, a fokozatosság elve szerint az életkori sajátosságokhoz 

igazítva. 

 Élünk a gondozási tevékenységek közben adódó természetes párbeszéd adta lehet séggel. 

A gyermekeket arra buzdítjuk, hogy szükségleteiket, kívánságaikat természetes módon 

fejezzék ki. 
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 Az együttesen végzett tevékenységek közben, segítjük a gyermekeket abban, hogy 

gyakorolják az együttműködést segít  kifejezéseket, az érintkezés udvarias formáit. 

 A szabad játék adta lehet ségeken keresztül tudatosan mintát adunk arra, hogyan lehet 

egymáshoz viselkedésben, beszédben is alkalmazkodni. 

 Gyakoroltatjuk a szerep, dramatikus-és szituációs játékok segítségével a különböz  

helyzetekhez illeszked  beszédmódot, nyelvi eszközök használatát. 

 A munkajellegű tevékenységeken keresztül megfogalmazzuk a szabályokat, felsoroljuk az 

eszközök nevét, összehangoljuk a munkafolyamatokat és megbeszéljük a munkamegosztás 

módját. Ezáltal kialakítjuk és kib vítjük a gyermekekben az igényt és a képességet a 

beszédkapcsolatokon alapuló együttműködésre. 

 Bátorítjuk és inspiráljuk a gyermekeket, hogy elmondhassa gondolatait a bels  képeir l, 

amelyeket meg akar jeleníteni vizuális alkotásaiban: rajzolás, festés, mintázás, barkácsolás, 

különböz  technikák által. 

 Igényes és változatos témájú irodalmi anyag megválasztásával és jól artikulált megfelel  

tempóban el adott versekkel szerettetjük meg a verseket, amelyekkel az irodalmi nyelvezet 

szépségeit, változatosságait ismertetjük meg. 

 Irodalmi kezdeményezések alkalmával a kifejezésekkel, szólások, közmondások, nyelvi 

fordulatok megismertetésével, stiláris eszközök használatával gazdagítjuk a gyermekek 

nyelvi kifejez készségét, segítjük szókincsük gyarapodását. 

 Ritmikus mondókákkal, altatókkal, ringató dalokkal lehet vé tesszük a gyermekek 

számára, hogy egyszerre hallja a nyelv zenéjét és ritmusát. 

 Alkalmat teremtünk arra, hogy az általunk kitalált történetek folytatásával fejl djön kreatív 

képzeletük. 

 A küls  világ tevékeny megismerése közben biztosítjuk a gyermekek számára, hogy 

ismerkedjen az anyagok, tárgyak nevével, tulajdonságot, min séget jelz  kifejezésekkel, 

viszonyítást kifejez  szavakkal, a birtokviszony kifejezésének módjával. 

 Megteremtjük annak a lehet ségét is, hogy tapasztalataik alapján kérdések és válaszok 

fogalmazódjanak meg, hogy az okokról és a következményekr l gondolataikat meg tudják 

fogalmazni. 

 Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatva megismertetjük ket szaknyelvi 

kifejezésekkel, fogalmakkal. Segítjük ket abban, hogy képesek legyenek ítéletalkotásra, a 

relációk, mennyiségi és térbeli kiterjedések megfogalmazására. 
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 A szül k felé annak a fontosságát közvetítjük, hogy nagyon nagy szerepe van a gyermek 

értelmi, érzelmi fejl désében, a gyermek-szül  kapcsolat er sítésében a közös 

beszélgetéseknek, a beszélgetést kísér  közös tevékenységnek. 

 

Egészséges életmódra nevelés: 

 Olyan optimális környezet biztosítása, amelyben a személyes higiénia, a rendszeres 

testmozgás, a helyes életritmus, a szabad leveg n való tartózkodás, természetes része az 

óvodás gyermekek életének.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi-lelki egészségének a meg rzésére, a 

prevencióra, amelyet az óvoda, a családok és a szakemberek összehangolt munkája 

valósíthat meg. 

 

 

 

8.2 Személyiségfejlesztés 

 

Tehetséggondozás: 

 A köznevelési törvény és az új Alapprogram is kiemelt területként kezeli a 

tehetséggondozást. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás az esélyegyenl ség feltételeit 

teremti meg, melynek külön foglalkoztatással (ovi foci, ügyes kezek megszervezése) 

adunk teret. 

 A szabad játék során igyekszünk a tehetségpalánták kiemelked  területeinek fejlesztéséhez 

igazodó játéktémák, eszközök biztosítására. 

Kiemelt figyelmet igényl  gyermekek: 

Az integráció az utóbbi években kiemelt szerepet kapott és kap a nevelés- és oktatásügyben. 

Óvodánk is több éve végzi az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. 

 A csoportok összeállításánál minden esetben figyelembe vesszük a szakvéleményben 

leírtakat arról, hogy az adott gyermek hány f nek számít. 
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 A gyermekek speciális fejlesztési igényeinek felmérése (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakért i Bizottság közreműködésével), differenciált 

fejlesztésük biztosítása a megfelel  szakember segítségével. 

 A HH és a HHH gyermekek számára fokozottabb figyelem és felzárkóztatás (egyéni 

fejlesztés) 
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9. TERVEZETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB SZAKMAI 

FEJLESZTÉSEK. 

 

A 2020. évi költségvetés függvényében –  

 

 

A fejlesztés tárgya        

Költségvetési forrás felhasználásával  

Felhúzható szúnyogháló        

Klíma        

Led lámpák        

Park bekerítése        

Gyepesítés        

Alapítványi vagy egyéb forrás felhasználásával  

        

Autóbuszos kirándulás        

Zenés program,báb 
együttes meghívása 

       

Kézműves anyagok        

Napvitorlák vásárlása-az 

udvar árnyékolásának 
megvalósítása 

       

 

 

10. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év id tartama:  

A nevelési év els  napja 2019. szeptember 1. , utolsó napja 2020. augusztus 31.  

 

A foglalkozások rendje: 

 

 Óvodát kezd  új gyermekek fogadása 2019. szeptember 2-tól, ill. a felvétel idejét l 

folyamatosan anyás beszoktatással kezd dik. 

 Az szi –Téli - Tavaszi foglalkozási rend: 

1. a kiscsoportban 2019. november 1-t l-2020. május 31-ig,  

2. a középs  csoportban 2019. október 1-t l- 2020. május 31-ig,  

3. a nagycsoportban 2019. szeptember 15-t l-2020. május 15-ig tart (május 

utolsó 2 hete az évzárói-ballagási műsor megtanulására fordítható). 
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 Nyári id szak: 2020.június 1- 2020. augusztus 31-ig tart. A nyári id szak alatt a 

nevel munka kötetlen formában- az erre a célra külön készített nyári ütemterv szerint 

folyik. 

Az óvoda nyitvatartási ideje, napirend: 

 

Az óvoda nyitva tartása: 6.00-17.00-óráig 

A feladatok ellátásához igénybe vehet  fenntartó által engedélyezett heti id keret: 

55 óra 

 Az óvoda öt napos munkarendben üzemel, hétf t l-péntekig. 

 Nyitástól- zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

 Reggel 6:00-7:30-ig, valamint délután 15:30-17:00-ig összevont csoportokban 

foglalkozunk a gyermekekkel 

 8:00-16:00-ig pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógus munkáját. 

Az óvoda napirendje: 

 

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szül k- a házirendben meghatározottak szerint-  

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szül k délután 

folyamatosan vihetik haza gyermeküket. 

Az intézménynek a szül k írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez,  

amelyben a szül re fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások,  

színházlátogatás, stb. 

Az intézménynek a szül k írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük  

fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó  

tevékenységeket megörökít  fényképezéshez, a honlapra történ  feltöltéshez, videó felvétel készítéséhez. 
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Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: 

 

 Az óvodai felvételre jelentkezés, beiratkozás minden évben a fenntartó által 

meghatározott id pontban történik és 30 nappal a jelentkezés határideje el tt 

nyilvánosságra hozzuk. 

 A beiratkozás a szül , törvényes képvisel /gyám vagy a szül  és a gyermek személyes 

megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, hiteles 

személyi okmányok ellen rzésével. 

 A felvételt nyert gyermekek az adott év szeptemberét l folyamatosan kezdik az óvodát. 

 Az óvodai felvételre az év során is van lehet ség, üres fér hely esetén. 

 A gyermek az óvodát 2.5- 3. életéve betöltését l, az iskolaérettség eléréséig kötelez en 

veszi igénybe. 

 

Az óvoda zárva tartása: 

 

A nyári zárva tartás id pontjáról 2020. február 15-ig értesítjük a szül ket.  A nyári zárás tervezett  

ideje augusztus els  két hete: 2020.augusztus 1 -2020. augusztus 20-ig. A nyári zárva tartásról a 

Fenntartó dönt. 

 

11. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLEN RZ  ÉS ÉRTÉKEL  

TEVÉKENYSÉG 

Az ellen rzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

- Az ellen rzés formai (megfelel ségi) és tartalmi (min sít  értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 
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- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési 

(teljesítményértékelési) és a küls  szakmai ellen rzés és értékelés, valamint az általános 

pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok el meneteli rendszeréhez kapcsolódó - 

nyilvános szempontok alapján történik.  

Az ellen rzés célja: megfelel  mennyiségű és min ségű információ gyűjtése, elemzése, a 

tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél és feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról. 

 

2019 2020 

Ellen rzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Pedagógiai, Tanügy igazgatási 
Felvételi-és 

mulasztási napló 
x  x  x    x   x 

Csoportnapló 

Egyéni fejlesztési 
napló 

x  x  x   x     

Statisztikai adatok x x       x    

Nevelési feladatok 
megvalósulása 

Folyamatosan 

Nevelési folyamat   x     x     

Beiskolázással 
kapcsolatos 

feljegyzések, 
szakvélemények 

    x        

Tematikus 

(nevelési területek) 
x 

Befogadás 
 x   x x x     

Gyermek 

fejlettségére 
vonatkozó 

dokumentáció 

 

  x  x   x x    

Felel si 
megbízatások 

Alkalomszer en 

Ünnepek, 
rendezvények 

Folyamatosan 

Kirándulások Alkalomszer en 

Szül i értekezletek x    x        

Kapcsolattartás x   x  x x  x    

Munkáltatói feladatok 

Munkaid  
betartása 

Alkalomszer en 

Dajkák , 
Ped.asszisztens 

munkavégzése  
Folyamatosan 

Személyügyi 
nyilvántartás 

x x        x   
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Gazdálkodás 

Takarékos 
gazdálkodás, 

energiafelhasználás 

Folyamatosan 

Költségvetési 
adatok 

 x   x        

Eszközbeszerzések, 

nyilvántartások 
Beszerzések el tt és után, alkalomszer en 

Karbantartás Folyamatosan 

Egyéb 

Munka és 
t zvédelmi oktatás, 
el írások betartása, 
baleset megel zés 

x            

T z és bombariadó x            

Óvoda tisztasága Folyamatosan 

Udvar tisztasága Folyamatosan 

Dekoráció Alkalomszer en 

 

Értékelés 
 

Értékelés tárgya Sikerkritérium 

Értékel  
személy, 
csoport 

Határid  Dokumentum 

Csoportnapló, 
Felvételi és 

mulasztási napló 

Adminisztrációját a határid k 
betartásával, tartalmilag alaposan, 
formailag esztétikusan, min ségre 
törekv en végzi. Tervezéskor 
figyelembe veszi az óvoda 
pedagógiai programját 

Óvodavezet  2019.09.30. Értékel  lap 

Ünnepségek 

Az alkalomhoz ill  színvonalas 
műsort állít össze az ünnepek 
témájához kapcsolódva, a 
gyermekek életkori sajátosságait 
figyelembe véve 

Óvodavezet  Folyamatos Értékel  lap 

Rendezvények 

Az adott program felel se 
megfelel  szervez munkával 
koordinálja az óvodapedagógusok 
munkáját, a dolgozók aktívan, 
segít készen vesznek részt a 
programok lebonyolításában 

Óvodavezet  Folyamatos Értékel  lap 

Mozgás 

Változatos mozgásformákat és 
eszközöket alkalmaz, törekszik a 
tevékenység szabadban való 
megszervezésére 

Óvodavezet  Folyamatos Értékel  lap 

Játék 

Biztosítja a szabad játék 
feltételeit, játékhelyzetekbe 
integráltan valósítja meg a 
fejlesztési feladatait 

Óvodavezet  

Értékel  team 
Folyamatos Értékel  lap 

Érzelmi, erkölcsi és 
közösségi nevelés 

Szeretetteljes, érzelem gazdag 
légkört biztosít a gyermekek 
számára a csoportba való 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 
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beilleszkedés segítése érdekében 

Anyanyelvi nevelés 

A csoportban dolgozók 
kommunikációja, beszédmintája 
összehangolt 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Egészséges életmód 

A szokás-normarendszernek 

megfelel en alakítja a csoport 
tevékenységét, lehet séget 
biztosít az önállóságra 

Értékel  team 
November- 

Február Értékel  lap 

Munka 

Személyes példájával, 
folyamatosan pozitív mintát 
közvetít. A csoportszoba 
rendjében tükröz dik a rendszeres 
tevékenység. 

 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Tevékenység által 
megvalósuló tanulás 

Változatos munkaformák 
megjelenítése a mindennapi 
tevékenységekben 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Környezeti nevelés 

Tapasztalatszerzési lehet ségeket 
biztosít a csoportszobában és a 
szabadban, él  környezetben. 
Jeles napok alkalmával b víti a 
gyermekek ismereteit, 

tapasztalatait 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Matematika 

Játékos cselekvések közben több 
érzékszervre ható tapasztalathoz 
juttatja a gyerekeket, ezáltal 
megismerik és helyesen 
alkalmazzák a matematikai 

fogalmakat. 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Ábrázolás-

kézimunka 

Megismerteti a változatos 
technikákat, biztosítja a 
tevékenységhez szükséges 
feltételeket. 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Mese-vers 

Színes, magával ragadó 

el adásmóddal felkelti az 
érdekl dést a versek, mesék iránt, 
kedvet ébreszt a bábozáshoz, 
dramatizáláshoz. 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Ének-zene 

Változatos mozgásformákat 
ismertet meg a gyerekekkel, zenei 

élményt nyújt a zenehallgatás 
során. 

Óvodavezet  
November- 

Február Értékel  lap 

Óvodapedagógusok 

Önértékelés 
Az óvodapedagógusok ötévente 
egyszer számot adnak a 

munkakörhöz kapcsolódó 
tulajdonságaikról, 
magatartásukról, eredményeikr l, 
ezzel javítva önismeretüket, 
tudatosítva a közösség és az 

egyén céljait. 

Óvodavezet  

Értékel  team 
Április 

Értékel  lap 

Önértékelés 

Dajkák 

 
A pedagógiai munkát segít k 
évente számot adnak a 

Óvodavezet  

Óvodavezet -

helyettes 

Április 
Értékel  lap 
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munkakörhöz kapcsolódó 
szakmai ismereteikr l, a 
munkakör ellátása során végzett 
szakmai, gyakorlati munkájukról, 
felel sségükr l. A 
munkavégzéssel kapcsolatos 
pontosságukról, szorgalmukról és 
egyéb az intézmény számára 
fontos feladatukról, ezzel javítva 
önismeretüket, tudatosítva a 
közösség és az egyén céljait. 

Értékel  team 
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12. Kitüntet  díj 
 

Óvodapedagógusok:  

Munkáját pontosan naprakészen, a megfogalmazott elvárások alapján végzi, a közösségért végzett 
munkája kiemelked . 

Pedagógiai asszisztens és dajkák: 

Együttműködés (a nevel testület véleménye alapján) 

Értékelési szempontok az óvodapedagógusok munkájához 

Tevékenységelemzési szempontok Feljegyzés 

Célok – követelmények és megvalósulásuk  

Célok – tartalom – alkalmazott módszerek,  
motivációs eszközök viszonya 

 

Célok – tartalom – alkalmazott  

tanulásszervezési eljárások viszonya 

 

Célok – tartalom – értékelési módok 
viszonya 

 

A foglalkozás, tevékenység légköre  

A pedagógus magatartása, hatása  

Reflexió  

Vezet , irányító, segít  szerep  

Kommunikáció  

A pedagógus önértékelésével kapcsolatos 
észrevételek 

 

 

13. MUNKAPROGRAM HAVI LEBONTÁSBAN 

 

Szeptember 

 

 2019-2020-as nevelési év pedagógiai feladatainak meghatározása  
 Partneri együttműködési megállapodások frissítése 

 Házirend  ismertetése a szül kkel 
 Az éves munkaterv ismertetése. 
 A csoportnaplók, hiányzási naplók megnyitása 

 Új gyermekek adatainak begyűjtése, a régiek frissítése 

 Befogadási terv elkészítése, az új gyermekek fogadása 

 A befogadással kapcsolatos pedagógiai munka ellen rzése 

 Tűz és balesetvédelmi oktatás 

 Összevont és csoportonkénti szül i értekezletek megtartása 

 Gyógypedagógusok megbízási szerz déseinek elkészítése 

 Illetményváltozás elkészítése, új munkáltatói dokumentumok elkészítése-elküldése a 
MÁK-nak 

 Étkezési nyilvántartási névsorok elkészítése . 
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 Az ingyenes étkezéshez nyilatkozatok elkészítése 

 Ingyenes étkezésre jogosult családoktól a gyermekvédelmi határozatok lejáratának 
figyelése, rögzítése. 

 Az év eleji induláshoz szükséges eszközök anyagok beszerzése. 
 Dolgozók egészségügyi könyvének áttekintése 

 Új gyermekek oktatási azonosítójának megigénylése, az iskolába elment gyermekek 
jogviszonyának megszüntetése. Jelentések elküldése a  KIR-be 

 Mihály nap megrendezése 

 

 

Október 

 A HH és a HHH gyerekek névsorának aktualizálása, az új gyerekekre való tekintettel 

 Statisztikai adatszolgáltatás 

 Dolgozók személyi anyagának rendezése 

 

 

November 

 Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés az önkormányzattal (mutatószámok átadása) 

 Vezet i pedagógiai ellen rzések lebonyolítása a csoportokban (csoportnaplók, egyéni 

fejlesztési naplók, foglalkozások) 

 Dajkák negyedéves ellen rzési id szakának értékelése 

 A HHH gyermekek fejl désér l szül k tájékoztatása. 

 Egészségvédelmi hét megrendezése 

December 

 Mikulás és Karácsony megünneplése, ünnepi készül dés. 

 Részvétel a Falukarácsonyon 

 A következ  év soros ugrásainak ellen rzése, el készítése  

 

Január 

 Dolgozók átsorolása 

 Gyermekek iskolaérettségi vizsgálatra való felterjesztés dokumentációjának elkészítése 

 Szakmai megbeszélés-nevelési értekezlet, félévi értékelés 

 Gyermekek féléves értékelése, szül k tájékoztatása 

 Szül i értekezletek megtartása 

 Szül i közösség tagjainak meghívása, munkadélután megbeszélése 
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 Farsang id pontjának kitűzése, egyeztetés az iskolával 

 

Február 

 Farsang / nyílt rendezvény/ 

 Óvodai szakvélemény kitöltése 

 Óvodai szakvélemények aláíratása, kiosztása. 

 Házi bemutatók  

 Nyári szabadságolási terv elkészítése 

 Az óvoda nyári zárva tartási idejének ütemezése, a fenntartóval egyeztetés, a szül k 
értesítése 

 A HHH gyermekek fejl désér l szül k tájékoztatása. 

Március 

 Készül dés márc. 15-re , óvodaszintű megünneplése a csoportok szereplésével 

 Vezet i pedagógiai ellen rzések lebonyolítása a csoportokban (csoportnaplók, egyéni 
fejlesztési naplók, foglalkozások) 

Április 

 Húsvét megünneplése, ezzel kapcsolatos néphagyományok felelevenítése - Húsvéti 
Játszóház szervezése 

 Házi Bábszínházi el adás megtekintése 

 A nagycsoportosok ismerkednek az iskolával-óralátogatás 

 Véd n i statisztika bekérése a 3 évesekr l. 

 Az óvodai beíratás id pontjának kitűzése. 

 Anyák napjára való készül dés-ajándékkészítés csoportonként 

 mérés-csoportonként, majd összesítés 

 Óvodai beiratkozás az 2020-2021-es nevelési évre. 
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Május 

 Anyák napja-csoportonként 

 Éves nagy kirándulás csoportonként. 

 Családi Sportnap - Gyermeknap megszervezése, lebonyolítása. 

 Nyári szabadságolási terv aktualizálása, pontosítás a dolgozókkal 

 Gyermekek év végi értékelése, szül k tájékoztatása 

 Évzáró - Ballagás megrendezése 

 

Június 

 Nyári élet megszervezése – nyári ütemterv elkészítése 

 Tanévzáró értekezlet 

 A dolgozók nyári szabadságolásának kezdete, munkaszervezés 

 

Július 

 Az intézmény épületében a kisebb és nagyobb karbantartási munkák (festés) megrendelése  
 

Augusztus 

 Takarítási szünet-2 hét, a dolgozók szabadságolása. 

 Karbantartások, javítások 

 A következ  nevelési év zökken mentes indulásának megszervezése 

 Tanévnyitó értekezlet megtartása 

 

A nevelési évben munkánkat a következ  pedagógiai adminisztrációs feladatok határozzák meg: 

 

 

 Óvodai törzskönyv vezetése 

 OSAP statisztikai jelentés 

 KIR jelentés 

 KIRA illetményszámfejt  rendszer működtetése 

 Nevelési év beszámolója 

  Éves Munkaterv elkészítése 
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 Házirend aktualizálása 

 SZMSZ  

 Min ségi működéssel kapcsolatos adminisztráció 

 Önértékelési Program  

 Óvodai napirend elkészítése 

 Óvodai heti rend elkészítése 

 Továbbképzési program 

 Beiskolázási terv 

 Felvételi el jegyzési napló vezetése 

 Felvételi és mulasztási napló vezetése 

 Óvodai csoportnapló vezetése 

 Gyermek fejl désének nyomon követése, értékelés dokumentációja 

 Jegyz könyvek vezetése (nevel testületi, megbeszélések, szül i értekezletek) 

 Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) 

 Szakvélemények adminisztrációja 

 Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása 

 Gyermekbalesetek megel zésére tett intézkedés dokumentálása 

 Szabadságolási terv elkészítése 

 Intézmény elemi költségvetésének tervezése 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Személyi anyagok nyilvántartása 

 Munkaköri leírások elkészítése 

 Az Intézmény el z  nevelési évben végzett pedagógiai munkájának eredményességér l 

szóló beszámolók, tapasztalatok, 

 El z  évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések, értékelések  

 Intézményi mérések dokumentálása 

 Iktatás 

 Intézményi levelezés 
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14. HAVI ESEMÉNYNAPTÁR 

 

Az óvoda szakmai esemény naptára a munkaterv szerves része, melyet havonta a szül k 
tájékoztatása céljából elhelyezünk a csoportok faliújságjain. 
 

Szeptember 

 

2019.09.27. Mihály nap- Szül kkel közös rendezvény 

2019.09.28. Falunapon való szereplés 

 

 

Október 

 

2019.10.01. Id sek Világnapja 

2019.10.04. Állatok Világnapja 

 

 

November 

 

2019.11.30. Jótékonysági bál 
2019.11.11-15. Egészségvédelmi hét 
 

 

December 

 

2019.12.06. Mikulás 

2019.12.10-17. Adventi készül dés 

2019.12.18-19.. Gyermekkarácsony 

 

 

Január 

 

2020. 01.   Téli örömök, szánkózás 
 

 

Február 
 2020.02. Farsang 
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Március 

 

2020. 03.14. Március 15. megünneplése 

2020.03.25-

29. 
Nyílt napok 

  

 

 

Április 

  

2020.04.15-

18. 
Húsvéti játszóház 

2020.04.22-

26. 
A FÖLD napja- Környezetvédelmi hét 

  

 

Május 

 

 2020.05.3-4-5 Anyák napja 

2020.05.13-17. Kirándulások 

2020.05.16. Családi Sportnap 

2020.05.24. Gyermeknap 

2020.05.29. Évzáró-Ballagás 

 

 

Június 

 

2020.06.12. Tanévzáró értekezlet 
 

 

Július 
  

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

 

2020. 08. . Tanévnyitó értekezlet 
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Jegyz könyv 

 A munkaterv elfogadása: 2019. 09.09. 

 Helyszín: Alattyáni Óvoda 

 5142 Alattyán Szent István út 12. 
 Jelen van: 10 f  

 Alattyáni Óvoda dolgozói, összesen: 10 f  

 Szavazati joggal: 10 f  

 Névsor a mellékletben 

 A munkaterv az elmúlt év értékelésein alapul, és mindenki el tt ismert. 
 A munkaterv elfogadásával az hatályba lép, és minden dolgozóra nézve kötelez  érvényű. A 

benne foglaltak számon kérhet ek, és ellen rizhet ek, értékelend k. 
 A javasolt módosítások, változtatások beépítésre kerülnek a munkatervbe. 
 2019-2020 nevelési év munkatervének elfogadása. 
 A nevel testület/alkalmazotti közösség 2019. 09. 09-én a 2019-2020. nevelési évre 

vonatkozó munkatervet megismerte, és 10 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem 

szavazattal  elfogadta. 

 

………………………………..  …………………………………….. 
Nagy Fruzsina     Kovácsné Markó Katalin  

Jegyz könyv vezet      intézményvezet  

 

………………………………...  …………………………………….. 
Vízi Lászlóné     Józsáné Kovács Mónika 

Hitelesít  pedagógus  intézményvezet -helyettes 

 

A szül i szervezet részér l megismerte és a szül k nevében aláírásával igazolja: 

…………………………… 

Forgó Anikó 

SZK nevében 

 

Érvényességi rendelkezés: 
 A munkaterv a csatolt szül i vélemények és a nevel testületi elfogadást igazoló 

jegyz könyvvel együtt érvényes. 
 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevel közösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  
 

 

 

A munkatervet készítette:     Kovácsné Markó Katalin 

intézményvezet  

Alattyán, 2019. 09. 09. 
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Mellékletek: 
1.számú melléklet 

Az Alattyáni Óvoda alkalmazotti közösségének névsora, jelenléti ív: 

 

Név Munkakör Aláírás 

Bíró Szilvia pedagógiai asszisztens  

Fekete Beáta dajka  

Józsáné Kovács Mónika óvodapedagógus 
intézményvezet -helyettes 

 

Kovácsné Markó Katalin óvodapedagógus 
intézményvezet  

 

Nagy Fruzsina óvodapedagógus  

Németh Andrea dajka  

Urbán Fanni Edit óvodapedagógus  

Vígh Ildikó dajka  

Vízi Lászlóné óvodapedagógus  

Móczó Lilla óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Beszá molo  8. 
Idősek Klubja  

Az i téz é y 8. évi űködéséről szóló éves eszá oló 

Készítette: Nagy Anita - intézményvezető  
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I. Előszó 

Alattyán Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében 3 
feladatot lát el a településen.  

1.) Házi segítségnyújtás 

- szociális segítés 

- személyi gondozás 

2.) Szociális étkeztetés 

3.) Nappali (demens) ellátás 

Ebben a szervezeti egységben 2008. január 1. napjától működik. 
 

Az intézmény 1988-ban létesült Idősek Napközi Otthona elnevezéssel.  
1998-ban Gondozási Központként kiegészült a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
tevékenységével. 
Ez utóbbi kötelezettséget 2008. január 1. napjától a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat átvállalta. 1 fő családgondozóval biztosítja a rászoruló családok megsegítését, mely 
segítő tevékenységre az intézményben biztosít irodát.  
 

Összegezve az Idősek Klubja az elmúlt évtizedek során számos formai változáson esett át. 
Azonban a gyakorlati feladatait tekintve változatlan maradt. A fő célcsoport a rászoruló – 

elsősorban idős emberek, akiknek megsegítésére hivatott az intézmény.  
 

A feladataink főként az alapellátásokra terjednek ki. Célunk hogy a rászorulót elsődlegesen 
családjában, illetve saját környezetében gondozzuk. „Az idős fát nehéz átültetni” – tartja a 

mondás. Ezt az elvet szem előtt tartva nyújtunk segítséget. Szeretnénk megelőzni, hogy a 
településen élő rászorultak tartós bentlakást nyújtó intézményekbe kerüljenek.  
Személyre szabottan igyekszünk egyaránt ellátást nyújtani az időseken túl: demens 
betegeknek, pszichiátriai kezelteknek, tartós munkanélkülieknek, hajléktalanoknak, 

fogyatékossággal élőknek, krónikus betegségben szenvedőknek.  
A napi életvitelükben való közreműködés során szoros kapcsolatban állunk ellátottjainkkal. A 
család hiánya és az elmagányosodás okán, csupán a segítő szakemberekre támaszkodhatnak. 
Természetesen nem pótolható a hozzátartozó, azonban családias környezetben, odafigyeléssel, 
türelemmel és megértéssel vagyunk feléjük. 
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II. Az intézmény nyilvántartó adatai 
 

Az intézmény hivatalos megnevezése: Idősek Klubja 

Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 8.  
Telefon: 57/655-270  

 20/928-3080                                                       

E-mail:  idosek.klubja.alattyan@gmail.com                                                               

Alapító szerv neve. Alattyán Község Önkormányzata 

Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Alattyán Község Önkormányzat Képviselő 
Testülete 

Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
Telefon/fax: 57/461-011 

E-mail: titkarsag@alattyan.hu 

Az intézmény alapításának időpontja: 1988. január 1. 
Az Intézmény működési területe:                 Alattyán Község közigazgatási területe 

Az intézmény célja:                              Nappali ellátás, házisegítségnyújtás,  
 Szociális étkeztetés folyamatos biztosítása 

Az intézmény férőhely:                               Nappali ellátás: 20 fő 

 Házisegítségnyújtás: 12 fő 

 Szociális étkeztetés: határozatlan 

Személyi feltételek:                                        1 fő intézményvezető 

 1 fő mentálhigiénés munkatárs 

 2 fő szociális gondozó 

 2 fő házigondozó 

Tárgyi feltételek:                                            Az Idősek Klubja biztonságos, akadálymentes  
 helyiségei 
 Otthonos bútorzat, felszerelési tárgyak 

Mindennapi műszaki cikkek (telefon, TV, 

rádió) 

 Számítógép, kommunikációs szolgáltatások 

 4 db kerékpár 
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III. Intézmény működését biztosító dokumentumok 

 

 Működési engedély 

 Azonosítószáma: 1SZEMK/2580 

 Alapító Okirat 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (XI.28.) 
határozata 

 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015. (V.28.) 
határozata 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (III.26.) 
határozata 

 Szakmai Program 

 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (VI.22.) 
határozata 

 Házirend 

 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (VI.27.) 
határozata 

 

   Intézmény működését biztosító szabályzatok 

 

 Iratkezelési szabályzat 
 Adatkezelési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata 

 Munkavédelmi és munkabiztonsági szabályzat 
 Tűzvédelmi szabályzat 
 Belső szabályzat a nemdohányzók védelmében 

 Munkába járás szabályzata 

 Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő 

       intézmények között 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014. (VIII.26) 
határozata 

 Pénzkezelési szabályzat 
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IV. Az intézmény szolgáltatásai 
 

1. Idősek Klubja 

Az Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi 
gondoskodás pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Személyi és tárgyi 
feltételeink biztosítottak.  
Jól megközelíthető helyen, a település központjában helyezkedik el az intézmény, tágas, zárt, 
parkosított udvarral.  
Az épületben előtér, tálalókonyha, ebédlő, fürdőszoba, zuhanyzó, öltöző, társalgó, folyosó és 
mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét.  
Bútorzata kényelmes, az ellátottak igényeinek, egészségügyi adottságainak megfelelő, 
akadálymentesített. 
 Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és 
nyújt különböző szolgáltatásokat. Az igénybevevőknek lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a 
szabadidős tevékenységekre. Az intézmény célja a családi gondoskodás pótlása szociális és 
mentális segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, 
egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint 
egészségi és higiéniás viszonyainak javítása. 

Fizikai ellátás keretén belül napi háromszori étkezést biztosítunk tagjaink számára - 

tízórai, ebéd, uzsonna. Segítünk a mindennapi tisztálkodásban. 
Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, 

vércukor szintjét, és súlyát. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt 
gyógyszereket kiváltjuk. 

Minden ellátottal egyéni sajátosságának megfelelően foglalkozunk. Feladatainkat éves 
munkaterv alapján végezzük. Minden apró siker motivál bennünket a küzdelmes munkára.  
Tele vagyunk apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy tagjaink életviteléhez 
naponta segítséget tudjunk nyújtani, hogy megelégedéssel éljék napjaikat. 
 

2. Étkeztetés  

Legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális 
helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni 
Az intézmény állásfoglalása, hogy a valódi rászorulókat támogassa. Ennek eredményeképp 
kezdeményeztem a kapcsolódó helyi rendelet módosítását. A szigorítás következményeképp 
az alábbi kérelmezők részesülhetnek szociális étkeztetésben. 
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2.1. Az étkeztetés rászorultsági tételei 
 

a.) életkor alapján, az egyedül élő 75. év feletti életkorú személy, illetve a 80. életévét 
betöltött személy; 
b.) egészségi állapot alapján: 

- akut egészségromlás következtében legfeljebb 6 hónap időtartamra állandó segítségre szorul 
ételei elkészítésében, 
- egészségromlása 50 %-ot meghaladó, valamint a 2007. 12. 31. előtt az OOSZI 
szakvélemény szerint 67%-ot meghaladóan csökkent munkaképességű, 
- az az ágyhoz kötött személy, akinek az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot 
meghaladó; 
c.) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján jogosult a fogyatékossági támogatásban 
részesülő személy illetve olyan pszichiátriai beteg, aki 
- gondnokság alatt áll 
- korábban szakosított intézményi elhelyezett volt 
- aki tartós – legalább 3 hónapot meghaladó – gyógykezelés alatt áll és ételei elkészítéséhez 
állandó segítségre szorul, jogosultsága 6 hónapra áll fenn; 
d.) szenvedélybetegsége alapján a pszichiáter szakorvos szakvéleményével  igazolt 
szenvedélybetegségben szenvedő személy 

e.) hajléktalan személy; 

f.) jövedelme alapján jogosult, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme  nem haladja meg  
- a családban élő esetén, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét 
- egyedül élő esetén, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-

át. 
 

2.2. Az ebéd átvételének módja 

 

Elvitellel: A rászorulóknak az alattyáni konyháról (kiosztóhely) van lehetősége átvenni az 
ebédjét személyesen, vagy meghatalmazott által.  
Kiszállítással: 2018. március 1-től 1 fő közfoglalkoztatott segítségével biztosítjuk a 
szolgáltatást. Az intézmény részére bocsájtott Suzuki típusú gépjárművel szállítjuk házhoz – 

kb. 25 lakcímre – az ételt. A sofőrnek az átvételtől számított 1 órán belül kötelessége eljuttatni 
minden igénybevevőhöz. 
Helyben étkezés: Jelenleg nincs szociális étkeztetettünk aki, ezt a lehetőséget igénybe venné. 
 

A helyben étkezést kizárólag a nappali ellátottak veszik igénybe. Minden esetben az Innoven 
Kft. biztosítja részünkre az étkezést, előre leadott létszámok alapján. A főzőkonyha 
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munkanapokon Jánoshidáról, iskolai tanítási szünetekben Jászberényből szállíttatja a 

településünkre az ebédet. 
Az étel mindhárom esetben hőtároló bokszokban érkezik. Az elviteles és kiszállításos 
igénybevevők részére a kiosztóhelyen alkalmazott Innoven munkatárs adagolja ételhordókba, 
a helyben étkezők számára az Idősek Klubja szociális gondozói tálalnak ugyanezen 
badellákból tányérokra.  
 

Az intézmény tálalókonyhája részlegesen felel meg a jelen hatályos NEBIH előírásoknak. 
2018. május hónapban tartott váratlan helyszíni ellenőrzés során hiánypótlást eszközöltek. A 
kontroll fókuszában a tálalókonyha állt, továbbá a szükséges étkezéshez szükséges eszközök 
megléte. A helyiség elrendezése, és eszközeinek minősége meglehetősen elavult. Szükségessé 
vált újszerű mosogatómedencék beszerzése. Az eszközök tárolására alkalmas tároló 
szekrényeket hiányolták. A burkolat kopott elavult, felvált, csúszós, balesetveszélyes. A 
csapok is régiek, gyakran nem működnek megfelelően. 
Egy étel kiadó ablak kialakítása is szükségessé vált. A tálaláskor ugyanis utcai ruhában egyéb 
személy a kiosztó munkatárson kívül nem tartózkodhat a tálalókonyhában. A megszedett 
tányérokat az ablakból lehet átvenni és az ellátottnak szervírozni.  
Összegezve a várható intézményi átalakítással reményeim szerint az előírásoknak eleget 
teszünk majd. Az 5 pontos értékelési skálából jelenleg 3-as értékelést kaptunk. Úgy 
gondolom, az aktuális viszonyokhoz képest kielégítő eredmény.  
 

3. Házi segítségnyújtás 

Azokat az alattyáni lakosokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy 
csak részben képesek. 
 

2016. január 1-től a szolgáltatás két altevékenységre bontották. Megkülönböztetjük a szociális 
segítés és a személyi gondozás tevékenységformáit.  
A szociális segítés esetében csupán a gondozott megsegítéséről van szó. Aktív gondozás nem 

történik. A szolgáltatással megkönnyítjük mindennapjait pl.: mosás, vasalás, bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, stb. 
 

A személyi gondozás szakképzettséget igénylő aktív gondozás. Ez esetben az ellátott már 
olyan egészségügyi állapotban van, hogy ápolásra, gondozásra szorul. Pl.: fürdetés, 
pelenkázás, gyógyszerelés, sebkezelés, stb. 
 Az házigondozás igénybevételét megelőzően előgondozást tartunk. A gondozónőkkel a 
leendő ellátottat saját otthonában látogatjuk meg. Megvizsgáljuk a lakókörnyezetét, felmérjük 
a szükségleteit, és elvégezzük a „gondozási szükséglet” tesztet. 
A teszt alapján pontozzuk az igénybevevőt. 20 pont alatt szociális segítésre, afelett személyi 
gondozásra jogosult.   
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3.1. Házigondozói létszám változása 

2018. július 31-ig 1 fő szakképzett házigondozó látta el közalkalmazotti státuszban a személyi 
gondozást. A szociális segítés feladatit közfoglalkoztatottal biztosítottuk. A hatályos 
jogszabályok lehetővé teszik e feladatkör ellátására a laikus segítőt.  
A gondozási óraszámok folyamatos emelkedése azonban indokolttá tette további munkatárs 
közalkalmazotti kinevezését.  
Az alkalmazott közfoglalkoztatott munkájával elégedett vagyok, ezért felajánlottam részére a 
közalkalmazotti státuszt. Vállalta az ajánlatot, mely szerint saját szabadideje és költségei 
terhére elvégzi a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot, mely feltétele a kinevezésének. 
2018. szeptember hónapban megkezdte a tanulmányait, melyet 2019 júniusában kiváló 
eredménnyel teljesített. Utóbbi időponttól kinevezése C fizetési osztályra módosult, melynek 
következtében a garantált bérminimumra jogosult.  
Jelenleg tehát 2 fő szakképzett munkatárs biztosítja az intézmény ezen szolgáltatását. 
 

3.2. Házigondozási óraszámok alakulása havi bontásban 

 

HÓ SZOCIÁLIS SEGÍTÉS SZEMÉLYI GONDOZÁS ÖSSZESEN 

1. 75,1 85,9 161 

2. 30,2 115,1 145,3 

3. 12,2 109,8 122 

4. 1 171,5 172,5 

5. 4,4 135 139,4 

6. 3,6 140,6 144,2 

7. 2 156,6 158,6 

8. 6 129,2 135,2 

9. 4,5 120,8 125,3 

10. 8,4 128,8 137,2 

11. 10,5 123 133,5 

12. 2 101,2 103,2 

ÖSSZESEN 159,9 1517,5 1677,4 
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V. Szolgáltatások finanszírozási helyzete 

 

Mielőtt elemezni kezdenénk a vizsgált év tényadatait, fontosnak tartom, hogy említést tegyek 
a szolgáltatások finanszírozási helyzetéről, és fennálló dilemmákról. 
A szociális alapszolgáltatások eredményességét úgy vélem nehéz feladat számokban 
kifejezni. Megkülönbözteti a pénzbeli ellátásoktól, hogy nem mérhető. Még a segély 
kézzelfoghatóan az ellátottakhoz jut, mérése, adminisztrációja is átláthatóbb. Ezzel szemben a 

szolgáltatásnyújtás költséges, és hatékonysága nehezen mérhető számokban. 
Ha feltesszük azt a kérdést: mi a célunk a szociális segítségnyújtással, gyakran kell 
szembesülnünk azzal a ténnyel, hogy kizárólag pénzzel nem érhetjük el a kívánatos célt, és a 
pénzbeli segítség önmagában nem elégséges eszköz az egyén problémájának megoldására. 
Hiába adunk az idős embernek pénzt,  -  pl.: gyógyszerre vagy egyéb megélhetési problémára 
– ha mozgáskorlátozott vagy demens beteg, akkor valamely szolgáltatással tudunk csak 

segítséget adni.  
 Hangsúlyozom, a szociális szolgáltatásnyújtás költséges feladat egy fenntartó számára. 
Az intézményes formában nyújtott segítés soha nem lehet nyereséges. A rászoruló emberek 
támogatása mindig kiadásokkal jár. Sajnos a jelenlegi szabályozás állami támogatása nem 
fedezi egy intézmény költségeit. 
 

 

1. Az intézményi kihasználtság összehasonlító elemzése 

Szolgáltatás megnevezése Maximális 
kihasználtság esetén 

Jelenlegi kihasználtság 
esetén 

  

házisegítségnyújtás  fő  fő 

szociális étkezés  fő  fő 

nappali ellátás   fő  fő 

kapacitás mértéke 100% 89% 

igényelhető állami  
támogatás 

14.621.000 Ft 13.523.120 Ft 

térítési díjbevétel 9.000.000 Ft 7.786.454 Ft 

bevételek összesen 23.621.000 Ft 21.309.574 Ft 

Idősek Klubja 2018. évi  
összes kiadása 

 33.378.973 Ft 

Működési különbözet  12.069.399 Ft 
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Összegezve - a jelen helyzetben - az intézmény közel 90%-os kihasználtságú működésére, 
maximum 13,5 millió forint állami támogatás igényelhető. A működési költsége azonban több 
mint 33 millió forint, tehát a normatíva csupán a fenntarthatóság 40%-át fedezi. Ha 

belekalkuláljuk a közel 8 milliós térítési díjbevételt, akkor kicsivel jobb arányt, 63 %-ot 

kapunk.  

 

VI. Az Idősek Klubja bevételei 
 

Az Idősek Klubja bevételeinek három fő forrása van: 
 

1. Működési bevételek  
1.1. Állami támogatás 
1.2.Befizetett térítési díjak                
 

2. Önkormányzat általi támogatás   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23%    

 Térítési díj 
evétel 

41%  

Igé yelt álla i 
tá ogatás 

36%  

Ö kor á yzati 
hozzájárulás 

8. évi evételek 
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1.1. Állami támogatás 

 

A központi finanszírozás tételei az intézményre vonatkozóan: 
 

 

 

Kor á yzati fu k ió Tá ogatás összege/fő Éves átlaglétszá  Tá ogatás összege/év 

szo iális étkeztetés 55360 43 2325120 

sze élyi go dozás 330000 6 1980000 

szo iális segítés 25000 0 0 

appali ellátás átlagos 109000 2 218000 

appali ellátás de e s 500000 18 9000000 

ÖSSZESEN 

  

13523120 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 594 651 Ft 

9 361 512 Ft 

10 631 293 Ft 11 020 574 Ft 

9 438 975 Ft 

15 056 960 Ft 

11 748 120 Ft 

13 523 120 Ft 
Álla i tá ogatások 
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1.2. Befizetett térítési díjak 

 

A térítési díj bevételeinek alakulása egyenesen arányos az ellátotti létszámok változásával. 
A házisegítségnyújtás iránt folyamatosan növekszik az igény a településen. Jelenleg 12 fő az 
ellátható személyek száma. 
2018-ban a szolgáltatásra vonatkozó térítési díjakat két csoportra osztottuk. 
Megkülönböztettük a szociális segítésre és a személyi gondozásra igénylőket. Mivel az utóbbi 
ellátottak aktív gondozást igényelnek egészségügyi állapotuk miatt. Többségében tartósan 
ágyban fekvő kiszolgáltatott betegekről van szó. Esetükben a gondozási szükséglet is több 
órát vehet igénybe, ezért a térítési díjat alacsonyabb összegben állapítottuk meg. Célunknak 
tekintettük, hogy a tartós beteg, alacsony jövedelmű nyugdíjas is teljeskörű gondozásban 
részesüljön. Tapasztalatunk szerint a magasabb díjazás miatt elutasíthatják a szolgáltatás 
igénybevételét.  
A szolgáltatás a személyi gondozásnál 350 Ft/óra, szociális segítésnél 700 Ft/óra volt 2018-

ban. 

 

A nappali ellátás 20 fő férőhelyét kimerítettük. Jelenleg várólistával működünk. A 
közeljövőben férőhelybővítésre kell lépéseket tenni.  
A nappali ellátottak 50%-al kevesebb díjat fizetnek a helyben elfogyasztott ebédjükért, mint a 
szociális étkeztetettek.  Erre azért van lehetőség, mert a normatíva a nappali ellátottak után 
500 ezer forint évente, míg a szociális étkeztetettek után csupán 55.360 forint. 
A nappali ellátás férőhelyeit szeretném folyamatos telt házzal működtetni a maximális 
támogatás igénylése érdekében. Ennek egyik eszköze az olcsóbb étkezés, mely az ellátott 
számára vonzóbbá teszi a szolgáltatást. A térítési díj bevétel kiesés az állami támogatási 
összegben tehát kompenzálódik.  
 

A szociális étkeztetés térítési díj bevételei a rászorultsági vizsgálat megszigorításával van 
összhangban. A vonatkozó helyi rendelet módosítása a valódi rászorulókat célozza meg. 
 Az ellátotti létszám ezáltal visszaesett. Továbbá akiknek nincs jövedelmük térítésmentesen, 
és a létminimumból gazdálkodó rászorultak alacsony áron étkezhetnek. A díjaink 
folyamatosan igazodnak az igénybevevőink szükségleteihez. 
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2. Önkormányzat általi hozzájárulás 

Az intézmény biztonságos működését a bevételek és kiadások egyensúlya határozza meg.  
Sajnos továbbra sem változott kormányzati szinten a szociális intézmények központi 

költségvetése. Az alulfinanszírozott alapellátási formák működtetését - országos 
viszonylatban - az önkormányzatok biztosítják saját és/vagy egyéb forrásból. A hozzájárulás 
összege évente változó, igazodik az intézmény működési költségeihez. 
 

VII. Az Idősek Klubja kiadásai 
 

Az Idősek Klubja kiadásainak két fő csoportja van: 
 

1.  Bér jellegű kiadások 

2.  Működést biztosító      
     kiadások 

                    

Kiadások 
Korm. 

Fu k ió 
Ft/ év 8.  

Bérek 

appali ellátás 14494202 

házis. yújtás 2902110 

szo . étk 0 

összese  17396312 

Működést élzó kiadások  appali ellátás 7305824 

házis. yújtás 0 

  szo . étk 8676837 

dologi és i de  egyé  kiadás  összese  15982661 

Kiadások összese  33378973 

 

2015 2016 2017 2018

Sorozatok1 485 Ft 723 Ft 946 Ft 1 049 Ft

Sorozatok3 1 395 Ft 3 063 Ft 1 909 Ft 1 669 Ft

Sorozatok2 3 566 Ft 4 266 Ft 3 577 Ft 5 067 Ft

 485 Ft   723 Ft   946 Ft  HÁZI-1 049 Ft  

 1 395 Ft  

 3 063 Ft  

 1 909 Ft  
 NAPPALI-1 669 Ft  

 3 566 Ft  

 4 266 Ft  

 3 577 Ft  

SZOC.-5 067 Ft  

 -   Ft

 1 000 Ft

 2 000 Ft

 3 000 Ft

 4 000 Ft

 5 000 Ft

 6 000 Ft

(e
ze

r)
 

Térítési díj evétek alakulása -2018. 
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1. Bér jellegű kiadások 

A szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók bérét a közalkalmazotti bértábla 
határozza meg. 2018-ben az intézmény minden munkavállalója a garantált bérminimumra volt 
jogosult.  

 

 

Bruttó i téz é yi érköltségek Ft/hó  

u kakör 
fizetési  

alap ér 

gara tált  
pótlék összese  fokozat ér i i u ra 

  kiegészítés 

appali szo . go dozó C/06 86755 93725 8300 188800 

appali szo . go dozó C/05 85020 95480 7900 188400 

házigo dozó  C/01 77000 103500 0 180500 

házigo dozó C/03 81120 99380 7100 187600 

e tálhigié és u katárs F/06 139955 40505 66150 246650 

i téz é yvezető G/03 136208 44292 99955 280455 

Összese  1272405 

*Az adatok a bérkompenzációt és a családi adókedvezményt nem tartalmazzák. 
 

2. Működést biztosító kiadások 

A személyi juttatások után a második legnagyobb kiadási rész. Tartalmazza az intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kiadást. 
Tételei az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel kapcsolatos 
kiadások. Pl.: közüzemi díjak, élelmezési díjak az Innoven Kft. felé, tisztító – papír - írószer, 
felülvizsgálati díjak, karbantartás, stb.   
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VIII. Ellátotti létszámok alakulása 

 
                    

Az intézmény maximális kihasználtsággal működik. Amennyiben ez a tendencia tartósan 
fennáll, férőhely bővítésre kell lépéseket kezdeményezni.  
Az otthonában ápolt betegek körében folyamatosan növekednek a gondozási óraszámok. 
Következésképp 2018-ban egy további közalkalmazott kinevezése vált szükségessé. 
A nappali ellátás intézményi kihasználtsága 120 %. Jelenleg több ellátottat nem tudunk 
fogadni.  

A szociális étkeztetés létszámát szeretnénk 40-50 fő között tartani. Az intézmény 
terhelhetőségét szem előtt tartva ez a reális létszám.  
 

IX. A nappali ellátás programjainak átalakulása 

 

A megelőző évben kialakult szórakoztató programjaink átalakulni látszanak. Sajnos kiemelten 
előtérbe került a demens gondozás. Az arányuk mára átfordult, programjainkat a 
szükségletekhez kell igazítani.  
Az előforduló kockázati tényezők: elkóborlás, emlékezet kiesés, személycsere, téveszme, 
rögeszme, érdektelenség, nehezítik a jó hangulatú kirándulásokat, közös bográcsozásokat, 
mozizást.  
 Újabb kihívással kell szembenézni, hogy a nagyarányú demens ellátottakat integráltan 
tudjuk foglalkoztatni egészséges aktív társaikkal.  
 Egyre több hozzátartozó keres meg bennünket azzal a céllal, hogy szerettét 
biztonságban tudja. Ezen idősek tartósan nem maradhatnak magukban. Az egyedüllét 
beszűkülést, izolációt, képességeinek teljes elvesztését eredményezheti. 
A mentálhigiénés foglalkoztatás előtérbe került. Szeretnénk az erre foglalkoztatott kolléga 
ismereteit bővíteni szakirányú képzéseken.  
 Korábban az időseink önállóan végezték a foglalkozásokat. Mára csak segítséggel, a 
gondozó bevonásával tudjuk megoldani.  

2015 2016 2017 2018

Házigo dozás 12 12 12 12

Nappali ellátás 20 20 22 22

Szo .étk 49 50 42 43

Házi-12 fő 

 
Házi-12fő Házi-12fő Házi-1 fő 

Nappali -20fő Nappali- 20fő Nappali-22fő Nappali-22fő 

Szo .étk.-49 fő Szo .étk.- 50fő 

Szo .étk.-42fő Szo .étk.- fő 
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Fokozott odafigyelést igényelnek a mindennapi teendők. Átvettük a gyógyszerelést, mert 
összekeverik a tablettákat. Önállóan nehézséget okoz a vásárlás, mert összekeverik a 
pénzeket. Gondozó kíséretében mennek, vagy a gondozó elhozza a részükre az intézménybe.  
Aktív társaik nagy segítségünkre vannak, mert ők is támogatják társaikat odafigyeléssel, 
kíséréssel. 
 A programjaink két szálon futnak. Egyrészt a demens ellátottaknak a szükségleteihez 
igazodó szabadidős foglalkozásokkal intézményen belül. Másrészt az aktív időseink számára 
nyújtott intézményen kívül programok. Akik mobilizálhatóak igyekszünk kimozdítani őket.  
 Népszerű tevékenység a reggeli torna, a nótázás, kártyázás, kézműves foglalkozás. 
Továbbá a memória, szellemi képességek megtartását célzó egyéni és csoportos 
beszélgetések.  
 

/Részletes program értékelése: lásd mellékletben/ 
 

X. Zárszó 

 

Küzdelmes időszakot tudunk magunk mögött. Az ellátotti csoport átalakulása, a költségvetési 
nehézségek megoldása, folyamatos kihívásokat eredményezett.  
Lelkesedésünket igyekeztünk egymást erősítve megtartani. A költséghatékony működési 
elveket szem előtt tartva szeretnénk továbbra is minőségi szolgáltatásokat nyújtani.  
Úgy vélem az elmúlt évek szakmai sikerei, és az ellátotti elégedettség bizonyítékul szolgál. 
  

A szociális szakemberek munkájára sokszor mondják, hogy hivatás. Elsősorban nem az 
anyagi ellenszolgáltatásért segítenek másoknak, hanem hivatástudatból. Az itt foglalkoztatott 
munkavállalók esetenként kevesebb fizetést kapnak, mint azok az emberek, akiknek 

segítséget nyújtanak. Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogyan tudnak támaszt nyújtani, ha 
ők is támogatásra szorulnának?  
 

Az elmúlt évek összehangolt munkájának eredményeképp olyan közösség alakult ki a 
szociális alapszolgáltatásban, amely kiszámíthatóságot és következetességet kapott. A 
településen élő, ellátást igénybevevők már ismerik: hogyan, mikor, milyen feltételekkel 
milyen szolgáltatást kaphatnak. Ez nem volt mindig így.  
Mára kialakult egy konzekvens gyakorlati tematika. Egy mindenki számára ismert, azonnal 

elérhető jól működő helyi rendszer.  
A nyomasztó mindennapi terheket, a pozitív visszajelzések enyhítik. Számunkra az ad további 
erőt, ha az idős rászorulókon önzetlenül segíthetünk.  
A biztonságot nyújtó szociális szolgáltatás működését továbbra is az fenntartóval 
együttműködve szeretnénk folytatni.  

Bizakodóan tekintek a jövőbe. Szeretnénk, - céljainkat szem előtt tartva – a mára kialakított 
eredményeink birtokában, tovább segíteni a településen élőket! 
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