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Bevezető rész 

 
Az éves munkaterv elkészítésének háttere 

 

- Jogszabályi háttér 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet  

• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei – Oktatási 

Hivatal 

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

• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII.30) kormányrendelet 

• az Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési kézikönyv óvodák számára ötödik, 

javított kiadása 

- Fenntartói rendeletek 

- Intézményi alapdokumentumok 

• pedagógiai program 

• SZMSZ 

• a 2019/2020-as nevelési év beszámolója 

• önértékelési program és terv 

• továbbképzési program és beiskolázási terv 

 

 

1. Intézmény adatai 
 

1. Az intézmény székhelye, neve, címe Tengelici Mézeskalács Óvoda 

7054 Tengelic, Aradi utca 6. 

Telefon: 06-74/432-103 

E-mail cím: tengovi@citromail.hu 

2. Az intézmény feladatellátási helye, neve, 

címe 

Tengelici Mézeskalács Óvoda 

7054 Tengelic, Aradi utca 6. 

Telefon: 74/432-103 

E-mail cím: tengovi@citromail.hu 

3. Óvodavezető neve Székely Aranka 

Telefon: 06-20/413-4473 

E-mail: aranka975@gmail.com 

4. Az intézmény napi nyitvatartási ideje 6.00 – 17.00 óráig 

5. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatok Alaptevékenységi besorolás:  

851020 Óvodai nevelés 

Kormányzati funkció: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 

feladatai 



6. Az intézmény gazdálkodási jogköre Önállóan működő gazdálkodási szerv,  

gazdálkodási feladatait a Tengelici 

Polgármesteri Hivatal látja el 

7. Fenntartó, működtető neve és székhelye Tengelic Község Önkormányzata 

7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. 

8. Felvehető maximális létszám 69 fő 

9. Intézmény illetékessége, működési területe Tengelic község közigazgatási területe 

 

 

 

 

2. A nevelési év rendje 

 
2.1. Aktuális nevelési év rendje 2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31. 

 

Szorgalmi időszak 2020. szeptember 1 – 2021. május 31-ig 

 

Foglalkozások rendje 3-4 évesek: október 15 – május 31-ig 

4-5 évesek: október 1 – május 31-ig 

6-7 évesek: szeptember 15 – május 31-ig 

 

Iskolai szünetek időpontja 

 

 

 

 

 

 

Őszi: 2020. október 23 – november 1-ig 

Téli: 2020. december 21 – 2020. január 3-ig 

Tavaszi:2021. április 1 – április 6-ig 

Az iskolai szünetek ideje alatt óvodánkban  

-a szülői igények előzetes felmérése alapján, 

a fenntartó engedélyével – 

csoportösszevonásra kerülhet sor. 

 

Szombati munkanap 2020. december 12. – december 24. helyett 

.Nyári élet 2021. június 1 – augusztus 31-ig 

Az óvoda nyári bezárása a fenntartó utasítása 

alapján történhet.  

Ennek időpontjáról tárgyév február 15 -ig 

írásban értesítjük a szülőket. 

 

Óvodai beíratás A fenntartó által meghatározott időben 

 április 20 – május 20. között, illetve év 

közben, folyamatosan 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

 

Törvény által meghatározott évi 5 munkanap. 

Szülők értesítése a nevelés nélküli munkanap 

előtt 7 nappal, igény esetén ügyelet 

Előre tervezett: 

2021. június 11. Nevelési évet záró 

alkalmazotti értekezlet 

2021. augusztus 27. A 2021/2022-es nevelési 

évet nyitó alkalmazotti értekezlet 

 

Értekezletek Októbertől minden hónap első keddjén 

13.00 – 14.00 óráig 

az aktuális feladatok megbeszélésére 

 



 
2.2 Éves programterv 

 

Szeptember 
- évnyitó értekezlet 

- új gyerekek fogadása 

- szülői értekezlet 

- SZMK tagok megválasztása 

- SZMK értekezlet 

- ovis színházi előadás megszervezése 

- „Láncszemekből hidat építeni” – szakmai konferencia 

- csoportnapló, felvételi -és mulasztási napló, fejlődési napló előkészítése 

- egészségügyi láda feltöltése 

- munkaköri leírások, beosztás, munkaidő felülvizsgálata 

- védőnői, orvosi vizsgálatok előkészítése 

- tűz, munka – és balesetvédelmi oktatás 

- Fejlesztő szakemberek igénylése, fejlesztések beindítása 

- Együttműködési megállapodás szociális segítővel 

- adatok frissítése KIR-ben 

- Látogatás a Hét törzs szoborcsoporthoz-nagycsoportosok 

- Mazsola avató az 1. osztályban 

- Ügyviteli, tanügyigazgatási ellenőrzés 1. ütem 

- Mihály napi vásár: szept. 29. – minden csoport 

- A magyar népmese napja, Benedek Elek születésnapja: szept. 30. – minden csoport 

- Vizsgálati és Felülvizsgálati kérelmek elkészítése 

 

 

Október 
- Szüreti projekt hét – október első hete, minden csoportban 

- Minősítő eljárás: október 5. – Fodor Anita, intézményvezető 

- Szüreti népi játszóház: október 8. – minden csoport  

- Statisztikai létszámjelentés 

- Mozgás munkaközösségi terv elkészítése – Fodorné Andics Marianna 

- BECS munkacsoport Önértékelési tervek és munkaterv terv elkészítése – Tivadar 

Tünde 

- Gyermekvédelmi terv elkészítése – Huber Péterné, Székely Aranka 

- Bozsik program munkatervének elkészítése – Fodor Anita 

- Alkotói pályázatra munkák készítése (Hét törzs szoborcsoport)- nagycsoportosok 

- Hitoktatás megszervezése 

- Selejtezés megszervezése 

- Tüdőszűrés megszervezése 

- Nagycsoportos szülői értekezlet megszervezése az iskolaérettségről 

- Állatok világnapja: okt.4. – minden csoportban 

- Október 23. megünneplése 

- Kapcsolatfelvétel a nyugdíjas klubbal 

- Részvétel a könyvtári napokon 

- Havi értekezlet: aktualitások, Önértékelési terv – Útmutató kézikönyv értelmezése 

- Tisztasági ellenőrzés 

 

 

 



 

November 
- Üzemorvosi vizsgálat 

- 1. osztályosok meglátogatása – volt nagycsoportos óvónők, intézményvezető 

- Márton napi projekthét – minden csoportban 

- Mézes reggeli program 

- Egészséghónap projekt megszervezése: közös program szülők, védőnő, orvos, 

evésterapeuta, élelmezésvezető bevonásával 

- Tengelici értéktár bizottság évértékelőjére megnyitó műsor – nagycsoportosos 

gyerekek, Varga Erzsébet, Fodor Anita 

- Fogadó órák megtervezése, nyílt napok 

- Fényképész szervezése – Fodor Anita 

- Havi értekezlet: aktualitások, Önértékelés – dokumentumok közös újraértelmezése  

- Minősítési eljárásban részt vevők portfóliójának feltöltése: november 25. – Tivadar 

Tünde, Székely Aranka 

 

 

 

December 
- Mikulásvárás: Tivadar Tünde, Székely Aranka 

- Lucázás: Huber Péterné, Fodorné Andics Marianna 

- Betlehemezés: Varga Erzsébet, Fodor Anita 

- Tisztasági ellenőrzés 

 

Január 
- Tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

- Farsangi projekt – minden csoport 

-  Január 30. Farsangi műsor: nagycsoportosok, Varga Erzsébet, Fodor Anita 

- Szülői értekezletek 

- Tanköteles korú gyerekek vizsgálati kérelmének beadási határideje (szülői feladat): 

január 15. 

- Bölcsőde nyitásával kapcsolatos feladatok 

 

 

Február 
- Gyertyaszentelő – minden csoport 

- Nyílt napok a két nagyobb csoportban: 1. „Szülői nyílt nap”, 2. „Nagyszülői nyílt nap” 

- Tájékoztatás a nyári nyitvatartásról 

- Tisztasági ellenőrzés 

- Fogadóórák minden csoportban 

- Február 27. Jótékonysági bál 

- Tisztasági ellenőrzés 

- Lélekmozgató program: minden csoport 

Március 
- Beiskolázás előkészítése 

- Beiskolázási program elkészítése 

- Iskolakóstolgató 

- Március 15. megünneplése 

- Víz világnapja – minden csoportban 

- Happy-hét: minden csoport 

- Kiszézés: iskolásokkal közös program 



 

Április 
- óvodai beiratkozás 

- DIFER vizsgálat: középső – és nagycsoport 

- Föld napja – minden csoportban 

- Húsvét – minden csoportban 

- Rendvédelmi bemutató, közlekedési nap 

- Leendő 1. osztályos gyerekek fejlődésének megbeszélése a tanítókkal 

- Egészségügyi láda feltöltése 

- Tisztasági ellenőrzés 

- Ünnepség: 80 éves az óvoda 

 

Május 
- Ovikóstolgató 

- Nyári szabadságolások előkészítése 

- Fogadóórák  

- Anyák napjával egybekötött évzárók, – minden csoportban 

- Ballagás: nagycsoportosok 

Június 
- „Láncszemekből hidat építeni” program megvalósítása: óvodák fogadása, látogatás más 

óvodába 

- Évzáró nevelési értekezlet 

- Nemzeti összetartozás napja 

- Szabadságolások 

- Nyári élet megszervezése 

 

Július 
- Nagytakarítás megszervezése 

- Nyári karbantartási munkák megszervezése 

- Nyomtatvány rendelések 

Augusztus 
- Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése, lezárása 

- Csoportok újraszervezése 

- Gyerekek adatainak frissítése 

- Étkezési nyomtatványok kiosztása 

- Következő nevelési év dokumentumainak előkészítése 

- Iskolabusz menetrendjének elkészítése 

 

 
2.3.Csoportbeosztások 

 

 

Kiscsoport – Maci csoport 

Tivadar Tünde – óvodapedagógus 

Székely Aranka – óvodapedagógus 

Tóth Ivett - dajka 

Várható létszám október 1-én: 20 fő  november 16-tól: 21 fő 

2021. januártól: 23 fő 

SNI / BTMN: 2 / 0 



 

 

Középső – Katica csoport 

Huber Péterné – óvodapedagógus 

Fodorné Andics Marianna – óvodapedagógus 

Várnainé Loboda Éva - dajka 

Várható létszám október 1-én: 19 fő 

SNI / BTMN: 3 / 0 

 

 

 

Nagy – Pillangó csoport 

Varga Erzsébet – óvodapedagógus 

Fodor Anita – óvodapedagógus 

Vargáné Földi Tímea – dajka 

Várható létszám október 1-én: 20 fő 

SNI / BTMN: 2 / 2 

 

 

Iskolabuszt igénylők száma: 17 fő 

Szőlőhegy Jánosmajor Kishídja Alsótengelic 

11 fő 2 fő 3 fő 1 fő 

 

 

 

Munkarend – óvodapedagógusok Kötött óraszám (csoportban töltött): heti 32 óra 

Óvodapedagógusok: 

havi váltásban 

 

hétfőtől - csütörtökig pénteken munkaközi szünet 

délelőtt 6.30 – 13.20 

7.00 – 13.50 

6.30 – 12.50 

7.00 – 13.20 

12.30 – 12.50 

13.00 – 13.20 

délután 9.10 – 16.00 

9.40 – 16.30 

9.40 – 16.00 

10.10 – 16.30 

11.00 – 11.20 

Óvodavezető heti kötelező óraszáma: 10 óra 

 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi 

intézményi feladatokat látják el rendszeresen: (legfeljebb heti 4 órában) 

  

• gyermekvédelem, prevenció, 

• az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység, 

• saját tevékenységük értékelése, 

• felkészülés a pedagógus önértékelésre, minősítő eljárásra 

• intézményi dokumentumok készítése (intézményi önértékelési rendszer kialakítása), 

véleményezése, elfogadása, 

• értekezletek, rétegmegbeszélések, csoportmunka a munkaterv végrehajtására 

• beszámolók készítése, 

• minőségfejlesztő tevékenység, 

• a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra, a busszal hazautazó gyerekek kísérése 

• eszközök, dekorációk készítése, 

• eseti helyettesítés 



 

 

Dajkák: heti váltásban  munkaközi szünet 

délelőtt 6.00 – 14.20 10.00 – 10.20 

köztes 7.40 – 16.00 13.30 – 13.50 

délután 8.40 – 17.00 13.50 – 14.10 

 

 

 

 

 

Intézményi feladatok elosztása 

Ellátandó feladatok Megbízott  

Kapcsolat médiákkal, honlap működtetés Varga Erzsébet, Székely Aranka 

Egészségügyi felelős 

Mozgás munkaközösség vezetője 

Fodorné Andics Marianna 

Szertár felelős Varga Erzsébet, Székely Aranka 

Udvari élet megszervezése 

Mozgás munkaközösségi tagság 

BECS munkacsoporti tagság 

 

Minden óvodapedagógus 

Gyermek -és ifjúságvédelmi felelős Huber Péterné 

BECS munkacsoport vezetése, DIFER felmérés 

megszervezése 

Tivadar Tünde 

Jegyzőkönyvek vezetése 

Fényképezés megszervezése 

Bozsik program 

Fodor Anita 

 

 

Nevelőmunkát segítő szakemberek: 

Néptáncoktató: Csiki Gyula 

Logopédus: Soponyai-Kiss Henrietta 

Gyógypedagógus: Berenkei Krisztina, Bereziné Molnár Edit 

Fejlesztő pedagógus: Müller Gabriella 

Hitoktatás: Nyisztorné Vas Rita, Füller Tímea  

 

Élelmezésvezető: Szinger Melinda 

Bozsik program: Fodor Anita 

Ovikézi: Horváth-Vörös Mária 

 

A segítő szakemberek órarendje, óraszáma még folyamatos egyeztetés alatt van. 

 

 

3. A pedagógiai munka tervezése 
 

 

3.1. Pedagógiai folyamatok  

 

Tervezés 

A nevelési értekezleteken fő téma lesz az adminisztrációs munkánk, megfelelve a tanfelügyeleti 

ellenőrzéseknek. A csoportnaplóba féléves nevelési tervet írunk, a portfóliós minta alapján. A 

hospitálások tapasztalatait hospitálási naplóba vezetjük. Új, éves  Önértékelési tervet készítünk. Új, 



a saját igényeinknek és az ellenőrzéseknek megfelelő naplót tervezünk. 

Munkánk tervezésekor és végrehajtásakor figyelembe vesszük az Emberi Erőforrások 

minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentumot.  

 

 

Megvalósítás 

A 2019/2020. nevelési év és pedagógiai programunkból adódó kiemelt feladataink: 

 

Hagyományőrző programok szervezése: óvodánk kiemelt feladata a saját hagyományaink, a népi 

hagyományok, kultúra ápolása, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos 

szemléletmód alakítása, a hazaszeretetre nevelés, nemzeti értékeink tovább örökítése, az 

értékorientált közösségi nevelés.  Ebben a nevelési évben is számos programban megjelennek ezen 

értékeink: 

• Mihály napi vásár 

• A magyar népmese napja 

• Szüreti projekthét 

Állatok világnapja 

• 1956-os forradalom emléknapja 

Márton nap 

• Mikulás 

• Lucázás 

• Betlehemezés, Karácsony 

• Farsang 

• Gyertyaszentelő 

• 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja  

• Víz világnapja 

• Kiszézés 

• Húsvét 

•  Föld napja 

• Madarak és fák napja 

• Anyák napja és évzáró ünnepségek 

• Nemzeti összetartozás napja 

 

Felelős: az óvoda minden alkalmazottja. Határidő: folyamatosan, illetve az aktuális havi 

munkatervekben meghatározva. 

 

 

Rendszeres feladatok 

• változásjelentés, szabadságolások jelentése 

• jelenléti ívek összegyűjtése 

• munkaidő koordinálása 

• KIR-ben a dolgozók adatváltozásának regisztrálása 

• KIR-ben a gyerekek érkezésének és távozásának a regisztrálása 

• éves beiratkozás, felvételi és előjegyzési napló vezetése 

Felelős: óvodavezető 

 

Évente ismétlődő feladatok 

• védőnői tisztasági vizsgálat 



• felnőtt alkalmassági vizsgálat 

• orvosi, fogorvosi szűrés 

• szakértői vizsgálat kérése 

• fejlesztő szakemberek munkájának megszervezése 

• hit -és vallásoktatás megszervezése 

• tűz- és balesetvédelmi oktatás 

 

Folyamatos napi feladatok 

• jelenléti ív vezetése 

• felvételi – és mulasztási napló vezetése 

• csoportnapló vezetése a PP-ban megfogalmazottak szerint 

• fogadóórák, szülők tájékoztatása 

 

 

 

 

Ellenőrzés 

Belső ellenőrzési terv 

Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott 

munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatoknak a vezetői ellenőrzése. 

• segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, 

• jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára, 

• segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, 

• mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, 

• adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az 

eseti döntések, problémamegoldások esetében, 

• adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

 

 

Ügyviteli munka ellenőrzése: étkezési kartonok, személyi anyagok, egészségügyi könyvek 

Ideje: 2019. szeptember, 2020. január. Végzi: óvodavezető 

 

Tanügyigazgatási munka ellenőrzése: Felvételi -és mulasztási napló, orvosi és szülői igazolások, 

szakvélemények, csoportnapló, hospitálási napló, gyermek adatai, tankötelessé váló gyermek 

adatai, SNI bejegyzések 

Ideje: 2019. szeptember, 2020. január, 2020. augusztus. Végzi: óvodavezető 

 

Dajkák ellenőrzése: kiterjed a nevelő-oktató munka segítésének ellenőrzésére, illetve a 

csoportszobák és a dajkák munkaköréhez tartozó egyéb helyiségek, eszközök tisztaságának 

ellenőrzésére. 

Ideje: kéthavonta. Végzi: óvodavezető 

 

Pedagógusok ellenőrzése: az Önértékelési kézikönyv alapján elkészített ötéves és éves 

önértékelési tervben meghatározott szempontok alapján, a pedagógus kompetenciák mentén 

történik. 

Ideje: az éves Önértékelési tervben meghatározott időpontok. Végzi: óvodavezető, BECS-vezető, 

munkaközösségi vezető.   

 

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend betartásának ellenőrzése: az EMMI által 

kiadott protokoll alkalmazásának és betartásának ellenőrzése. Ideje: naponta. Végzi: int. vezető 



 

 

Értékelés 

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó mérési rendszer működtetünk. (DIFER- Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer) Az Óvodai Nevelés Országos Programja alapján áprilisban felmérjük és értékeltük a 4-5 

éves korúak, valamint a tanköteles korú gyermekek tudását, fejlettségi jellemzőit. 

 

Minden gyermekről egyéni fejlődési lapot vezetünk, ami alkalmas a fejlődési folyamat követésére, 

lemaradások, eredmények, egyénre szóló feladatok meghatározására. A gyermekek eredményéről 

fejlesztő céllal folyamatosan tájékoztatást kapnak a szülők, napi beszélgetések, szülői értekezletek, 

nyílt napok, illetve fogadó órák formájában. A gyerekek fejlődését értékelő megjegyzésekkel az 

érintett gyerekeknek is elmondjuk, életkoruknak megfelelően. 

 

Intézményi önértékelési feladatunk:  

- Az önértékelés előkészítése és megtervezése, a pedagógusok tájékoztatása. 

-  Az éves terv elkészítése  

- -A kollégák bevonása az önértékelés lebonyolításába, a bevont kollégák felkészítése és 

folyamatos támogatása. 

-  Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 

támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek alapján az 

értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. 

-  A BECS nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról. 

- A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a 

szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről. 

-  Az elvárás rendszer rögzítése az Oktatási Hivatal által működtetett szoftverre. 

 

 

 

Korrekció 

Ebben a nevelési évben kiemelt feladataink közé tartozik a gyermeki, a pedagógusi, a vezetői és az 

intézményi megfigyelési, mérési eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása, szükséges korrekciók eszközlése. 

 

 

 

3.2. Személyiség – és közösségfejlesztés 

 

Személyiségfejlesztés 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

a. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: Az óvodai nevelés az SNI gyermekeknél is a 

nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, a nevelés hatására a sérülés 

arányában a kisgyermeknél ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, 

az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek, ennek érdekében a napirend során mindig 

csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. Minden sajátos 

nevelési igényű gyermek fejlesztése az EGYMI által biztosított utazó gyógypedagógusi 

ellátás keretében, szakember bevonásával történik. Várható szakember igényünk: 

gyógypedagógusok és logopédus. SNI-s gyermekek kezdőlétszáma: 7 fő 

b.  A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése: A 



Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény alapján BTMN nehézséggel 

küzdő gyermekek számára javasolt fejlesztőpedagógiai megsegítést megbízott 

fejlesztőpedagógus látja el. BTMN-s gyermekek kezdő létszáma: 2 fő 

Tehetségígéretek gondozása: A gyerekeknél tehetségígéretről, tehetségre irányuló hajlamról 

beszélhetünk. Feladatunk a gyermekek erős oldalának, differenciált feladatokkal, játékokkal 

történő fejlesztése, az elfogadó légkör, tág cselekvési szabadság, gazdag tapasztalások 

biztosítása. Kiváló lehetőséget biztosít e feladat ellátására a projekt módszer alkalmazása is. 

Ösztönözzük a gyermekeket rajzpályázatokon való szereplésre és érdeklődésüknek megfelelő 

tevékenységekben való aktív szerepvállalásra, melynél differenciált feladatadással segíthetjük 

tehetségének kibontakozását.  

Óvodánkban nagyon magas a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma, ez jelentős plusz terheket 

ró a dolgozókra. Mindegyik gyermekről rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Az óvodánkban alkalmazott nevelési, 

tanulási- tanítási módszerek (projekt, dráma) a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklő-

désű gyermekek együttes nevelését szolgálja. 

 

 

 

 

Közösségfejlesztés 

Ebben az évben is kiemelt feladatunk a szülők minél aktívabb bevonása óvodai életünkbe, 

programjainkba. A kapcsolattartás formái: szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, közös 

programok (Szüreti mulatság, Mihály-napi vásár, Karácsonyi műsor, Farsang, Jótékonysági bál) 

 

A szülői értekezletek időpontjai várhatóan: 
• 2020. szeptember 09. 16.30 

Témája: Beszoktatás-visszaszoktatás. Az intézmény házi rendjének megismerése, a nevelési év 

rendje, eseménynaptára. 

• 2020. október nagycsoportos szülői értekezlet 

Témája: iskolaérettség kritériumai  

• 2021. január 
Témája: A félév értékelése. A következő időszak eseményeinek ismertetése. 
 

2020. november: egészséghónap keretén belül szülőkkel közös beszélgetés a védőnővel, orvossal, 

fogorvossal, élelmezésvezetővel, evésterapeutával a helyes táplálkozásról, a gyermekbetegségekről, 

a prevencióról. 

2021. április: rendvédelmi bemutató, rendőrök, polgárőrök, tűzoltók, mentősök bemutatója  

 

A rendezvényeinket, közös pedagógiai célú programjainkat úgy alakítjuk, hogy a szülők minél 

nagyobb belátást nyerjenek. Programjaink szervezésében, lebonyolításában nagyban támaszkodunk 

a Szülői munkaközösség segítségére. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.Eredmények 

 
Célunk, hogy az intézményi eredményeket összegezzük, majd grafikus és táblázatos formában is 

megjelenítsük. 

Ebben az évben is folytatni szeretnénk a tehetséges gyermekek segítésére, fejlesztésére irányuló 

programjainkat: a Bozsik programot, az Ovikézit, illetve megtartani a heti egy néptánc foglalkozást, 

képzett néptánc oktató közreműködésével. 

 

 

 
3.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Mozgás munkaközösség működtetése: a 2017/2018. nevelési évben elindult mozgásfejlesztő 

munkaközösség feladatainak koordinálása a munkaközösség éves terve alapján. Cél az örömteli, 

egészségfejlesztő közös testmozgás lehetőségének biztosítása, tervezetten, szervezetten. Felelős: 

munkaközösség vezetője. 

 

Belső Ellenőrzési Csoport működtetése: Éves önértékelési terv elkészítése, online felület 

használata. 

 

Intézményünkben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció, 

a munkatársak számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés.  

Lehet: -szóbeli ( naponta, hetente, havonta) 

- e.mail formájában 

-  értekezletek, megbeszélések formájában 

Együttműködésünk hatékonyságának alapfeltétele a jó kommunikációs kapcsolat. Az általános 

óvodai kérdéseket, szakmai egyeztetéseket a nevelőtestületi értekezleten vitatjuk meg. A dajkák is 

tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül az őket érintő kérdésekről. Az értekezletek összehívása 

célszerűségi alapon történik. 

Kiemelt feladat értekezletről írásbeli emlékeztető készítése, határidőkkel, felelősökkel. A kiadott, 

illetve vállalt feladatok határidő előtti folyamatellenőrzése, visszacsatolás az elvégzett munkáról.  

 

 

 

 

 
3.5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Célunk: együttműködés megőrzése, jó partneri kapcsolat fenntartása. 

• Gyermekjóléti, családsegítő: a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása. 

Esetmegbeszélések alkalmával a lehető legjobb megoldás megtalálása a gyermekek 

érdekében. Probléma esetén a napi kapcsolattartás fontossága. Szociális segítő munkájának 

támogatása. 

• Védőnő, orvos, fogorvos: a gyermekek óvodai beíratásának támogatása. Együttműködés a 

gyermekek rendszeres szűrővizsgálatánál. 

• Szakmai szolgáltatók: konzultációk a gyermekek fejlődéséről, vizsgálatok, felülvizsgálatok, 

iskolaérettségi vizsgálat megszervezése. 

• Civil szervezetek, Faluház: közös programok szervezése, együttműködés. 

• Iskola: egymás munkájának megismerésével az óvoda-iskola átmenet támogatása. Látogatás 



a tanítók óráján, az óvodapedagógus foglalkozásán, közös szülői értekezlet szervezése, a 

gyermekek fejlődésének után követése az iskola első évében.  

• Fenntartó: a napi kapcsolattartás biztosítja az intézmény zavartalan és biztonságos 

működését. A gazdálkodás és intézményvezetés törvényes megvalósítását szolgálja. 

Értekezleteken, megbeszéléseken, bizottsági és testületi üléseken való részvétel formájában 

valósul meg. 

• „Láncszemekből hidat építeni”: a megkezdett program folytatása, óvodák fogadása, 

látogatás a programban részt vevő óvodáknál. 

• Megkezdett kapcsolat ápolása a szőlősgyulai Harmatcsepp óvodával (külhoni kapcsolat): 

formája, tartalma még megbeszélés alatt.  

 

4. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A zavartalan nevelőmunkához szükséges eszközök pótlását folyamatosan figyelemmel kísérjük, 

beszerzésükről gondoskodunk.  

Költségvetési keret terhére szeretnénk az egyik csoportszobába új szőnyeget és CD-lejátszót 

vásárolni, valamint a mozgáskotta eszközeinket is szeretnénk bővíteni. 

 

 

Személyi feltételek 

A törvény által előírt személyi feltételekkel kezdjük meg az évet: minden csoportban 2 szakképzett 

óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. Mindenki határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik. 

 A melegítőkonyhai feladatokat 1 fő konyhai kisegítő látja el, napi 8 órában, közfoglalkoztatásban. 

A Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztéséről egy fő 

fejlesztőpedagógus gondoskodik, megbízási szerződéssel. 

Szeretnénk még 1 fő pedagógiai asszisztenst is alkalmazni, aki a kisgyermeknevelői képesítés 

megszerzése után, alkalmas lenne a mini bölcsődében a kisgyermeknevelő helyettesítésére is. 

 

 

Szervezeti feltételek 

Feladat:  

• folyamatosan tájékoztatni a kollégákat a „tanulás” lehetőségeiről és biztosítani hozzá 

a feltételeket 

• fogadni az új kezdeményezéseket, ötleteket 

• pedagógusok saját arculatának kialakítása a közös cél és küldetés mentén 

• továbbképzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása, belső továbbképzéssel, 

tudásmegosztással, valamint a beiskolázási terv mentén 

• az eredményes munka kiemelése, jutalmazása 

• többféle kommunikációs csatorna működtetése 

• hospitálás során egymás munkájának megismerése 

• közös lazító, kirándulós programok szervezése 

Felelős: óvodavezető és minden óvodapedagógus. Határidő: folyamatos 

 

 

 

 



 

 

 

5. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az ONAP-ban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

 
A pedagógiai programunkban megfogalmazott célokat és feladatokat az Éves programtervben 

rögzítjük.  

Ebben a nevelési évben is szeretnénk olyan továbbképzéseken részt venni, amik összhangban 

vannak pedagógiai programunk célkitűzéseivel és pedagógiai kompetenciáinkat erősíti. 

Az éves beiskolázási tervet figyelembe véve, előnyben részesítjük a kaposvári Pedagógiai Oktatási 

Központ által szervezett akkreditált képzéseket. 

 

Minősítő eljárások: a 2020/2021-es nevelési évben ketten (Tivadar Tünde, Székely Aranka) 

jelentkeztek a PEDAGÓGUS II. minősítést megcélzó eljárásra. Első lépésként portfóliójukat kell 

feltölteniük az Oktatási Hivatal online felületére, 2020. november 25-ig. Ezután kerül sor a 

foglalkozás látogatásukra és portfólió védésükre, várhatóan 2021-ben. 

 

 

 

Záradék 

 
A munkatervet a nevelőtestület 2020. augusztus 29-én elfogadta és egyetért vele. 

 

 

…............................................................. 

            nevelőtestület képviselője 

 

Tengelic, 2020. augusztus 29. 

 

 

 

 

A munkatervvel a szülői közösség egyetért, jóváhagyta. 

 

 

…................................................................. 

              SZMK képviselője 

 

Tengelic, 2020. augusztus 29. 

 

 

 


