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A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (csütörtök), utolsó 

napja 2017. augusztus 31. (csütörtök). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról ─ az óvodavezető véleményének kikérésével ─ az egyes telephelyek 

óvodapedagógusai jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, kertész) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező. 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 

Székhely és 

telephely 

24. 

hét 

25. 

hét 

26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 

Székhely     x x x x    

Szivárvány 

Óvoda 

 x x x x       

Aranykapu 

Óvoda 

      x x x x  

Megjegyzés: x = zárva 

A Szivárvány Óvoda telephely bővítése okán a Gazdagréti tér 2/a. alatti épületet előre 

láthatólag 2018. június 15-vel át kell adni az építőknek, így a nyári időszakban az oda járó 

gyermekek a másik két épületben kerülnek elhelyezésre, melyek csoport összevonásokat 

vonnak maguk után. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 

lecsökken, így ezeken a napokon ─ előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó 

jóváhagyásával ─ az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.  

Az óvodában a napirendünket úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben 

meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák 

és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 

nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket 

tájékoztatjuk. 

Iskolai szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 

3. (szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda). 

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

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



2 

 

1. Pedagógiai folyamatok  

1.1. 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
„P” 

- Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

- Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.  

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Megvalósítás területei Felelős Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Pedagógiai Program          

Célunk a szociális képességek fejlesztése: 

 szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a 

kommunikáló felek aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, 

magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási képességének 

fejlesztése 

KIEMELT FELADATUNK AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ 

SZOKÁSREND MEGTERVEZÉSE, MEGALAPOZÁSA, KIALAKÍTÁSA 

x    

x 

 

 

 

x 

  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

Szülői közösség 

 

Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének 

hangsúlyozása: a gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és 

fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. 

x  

x 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

Szülői közösség 

 

Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés / 

fejlesztési folyamatában 

x   

x 

  

x 

 x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 

x  

x 

   

 

 

x 

 x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

Szülői közösség 

 

Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és x       Óvodavezető  
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Megvalósítás területei Felelős Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására 

x 

 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

x  

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

Szülői közösség 

 

Zöld Óvoda kritérium rendszerének megvalósítása mindhárom telephelyen, ennek 

beépítése a nevelési folyamatba 

x  

x 

 

x 

 

x 

 

 

x x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük 

együttműködve végezzük munkánkat. 

  x  

x 

x   Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Továbbképzési terv        

 Integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett 

felet – így a családokat is – és szoros együttműködést kell kialakítani a 

nevelőmunkát segítő szakszolgálatokkal.  

 Célunk az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 

kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.  

 Figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az 

infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a 

minőségbiztosításra is. 

x     

x 

  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

 

Önértékelési program          

Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:  

 Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz 

képest. 

 A pedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, 

valamint a minősítésre. 

 A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének 

elősegítése. 

 A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony 

    x  

x 

 Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Megvalósítás területei Felelős Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

együttműködés kialakítása és fenntartása. 

 A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése. 

Etikai kódex        

A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatás erkölcsi 

normáinak rögzítése, a szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi 

megbecsültségét erősítő, a közösség tagjaként követendő etikus emberi 

magatartások leírása. 

 A pedagógus hivatás különlegesen fontos társadalmi szerepéből következő 

tartalmak:  

A pedagógus hivatás etikai normái: kapcsolatok 

   x 

x 

   Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

 

Házirend          

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az 

óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 

- Gyermekek az óvodában: A gyermek joga hogy…; A gyermekek 

kötelessége; A gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések; 

A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési intézkedések formái. 

   x 

x 

x 

 

  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

 

Vezetői pályázat/Vezetési Program - Rövid – közép – hosszú távú célok          

Intézményi szinten a minőségbiztosítási rendszer működtetése. 

Mérési-értékelési rendszer kialakítása a törvényi elvárások és partnerek igényeinek 

tükrében. 

  x   

x 

  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Ösztönzés a vezetési funkciók hatékony ellátását támogató továbbképzéseken 

történő részvételre, önképzésre. 

     x  Óvodavezető  

Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, az együttgondolkodás és a 

bizalom erősítése. 

  x 

x 

  x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

 

Szakmai információáramlás megfelelő működtetése. 
  x 

x 

  x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Eszközök és felszerelések szükség szerinti bővítése, javítása. 
     x x Óvodavezető  
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Megvalósítás területei Felelős Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda Telephely bővítése 
  x   x  Óvodavezető 

 

 

Takarékos gazdálkodás, egyéb külső források felkutatása a megtervezett 

eszközpótlás eléréséhez (pályázatokon való részvétel, támogatók keresése) 

    x x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Telephelyközi és helyi szakmai munkacsoportok és munkaközösségek 

megerősítése. 

  x x 

x 

  

x 

 Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Csapatépítő programokon széles körben vegyen részt mindenki, az intézményi 

klíma érdekében. 

Intézményi kommunikáció fejlődjön, finomodjon. 

   x 

x 

   Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Nevelőmunkánk megismerésével a szülők együttműködésének, 

felelősségérzésének fokozása. A szülőkkel történő kommunikáció minőségének 

fejlesztése 

  

x 

 

x 

  

 

 

x 

 x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

szülői közösség 

 

A közvetlen és közvetett partnerekkel történő kommunikáció erősítése a 

kölcsönös, egymás érdekeit szem előtt tartó kapcsolattartás érdekében. A 

minőségirányítási feladatok hatékony működtetése, a feladatok megosztása a 

nevelőtestület és az alkalmazotti közösség bevonásával. 

   x 

x 

x 

x 

x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

 

Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és feladatok 

 

         

Átfogó intézményi önértékelés (2017-2018) Intézkedési tervek 
         

Vezetői önértékelés önfejlesztési tervek (2017-2018) Önfejlődési tervek 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- A család - óvoda kapcsolatának további erősítése 

- A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, működésbeli és 

emberi problémák hatékonyabb kezelése – Új típusú 

x   x x  x Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Megvalósítás területei Felelős Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

kapcsolattartási formák és technikák meghonosítása az operatív 

működési problémák feltárására, megelőzésére, megoldására. 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése – A 

szakmai utánpótlás biztosítása. 

- A tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, 

támogató szervezeti kultúra továbbfejlesztése.  

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

- Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot 

ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, 

ellenőrzés-értékelés és korrekciós folyamatokba 

 

Pedagógus önértékelések  

 Informatikai kompetencia fejlesztése  

 Gyermek megismerési technikák tanulása  

 Kommunikáció  

 Fegyelmezési technikák tanulása, konfliktuskezelés 

 

x   x  x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 
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1.2.  

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

„D” 

- Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

- Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?  

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

- Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 
 

 

A 2016-2017-es nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak 

 

Kiemelés a 2016-2017-es nevelési év 

beszámolójából 

Fejleszthetőségek 

 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Megvalósítás területei Oldal 

szám 

1 2 3 4 5 6 7  

 A nevelőtestület minden tagjának 

részvétele az egyes feladatokban, a közös 

programokban, egyenlő feladatvállalás 

    x    6 

 óvodaközi bemutató foglalkozások 

szervezése 

 x   x    6 

 a játékcentrum munkájában való intenzív 

részvétel, bemutatók vállalása 

 x  x x    6 

Csoport szintű dokumentációk alakítása Intézményi dokumentumok, adatlapok (helyes 

vezetése, kitöltése) – Fogalmak pontosítása 

x        

Gyakornokok, új dolgozók szakmai segítése  x  x x  x  12 

 Egyéni fejlődési napló tartalmának 

újragondolása 

 x      x 19 

 Szülői elégedettségmérő, igénymérő    x  x   30 
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eszköz kidolgozás és alkalmazása minden 

telephely figyelembevételével. 

 Honlap aktualizálása, napra kész 

programok, időpontok feltöltése. 

 Az online-on érkező tájékoztatás 

kétirányú használata. 

   x  x x  39 

1.3. 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

„C” 

 

- Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

- Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

A belső ellenőrzés általános rendje 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét. 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására. 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történnek. 

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai 

ellenőrzés és értékelés, valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - 

nyilvános szempontok alapján történik.  

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

Óvodatitkár Havonta óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  
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ellenőrzése óvodavezető helyettes 

Kedvezményre jogosító 

dokumentumok megléte 

Óvodatitkár Szept.1. 

Február 1. 

óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető helyettes 

óvodavezető  

Tárgyi feltételek megléte – 

HNP megvalósításához 

szükséges eszközök megléte 

óvodatitkár 

óvónők 

Szept.1. 

Április 30. 

óvodavezető helyettes óvodavezető  

Költségvetés idő-arányos 

felhasználása 

óvodavezető Szept.1. 

Nov.30. 

Febr.1 

Május 1. 

óvodavezető óvodavezető  

Kereset kiegészítés 

felosztásának 

törvényszerűsége 

óvodavezető Szept.15. óvodavezető óvodavezető  

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok Havonta telephely vezető 

helyettes 

óvodavezető  

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 

szükség szerint 

óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető helyettes 

óvodavezető  

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

óvodavezető 

helyettes 

óvodavezető 

 óvodavezető helyettes óvodavezető  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

Törzskönyv óvodatitkár 09.01. óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  

Jegyző értesítése: nem 

kerületi óvodakötelesek 

óvodapedagógusok  óvodavezető helyettes óvodavezető  

Felvételi, előjegyzési napló óvodavezető 

óvodavezető 

helyettes 

Lezárás 08.31. 

Nyitás 09.01. 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

óvodavezető  

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15. óvodavezető helyettes óvodavezető  

Óvodai felvétel eljárás-rend 

szerinti lebonyolítása 

óvodavezető 

óvodavezető 

05.15. óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

óvodavezető  
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helyettes 

telephely vezető 

helyettesek 

Távozó-érkező gyermekek 

kiadó-befogadó nyilatkozat 

továbbítása 

óvodatitkár szükség szerint óvodavezető helyettes óvodavezető  

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15. óvodavezető helyettes óvodavezető  

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

Pedagógiai Program 

 

óvodapedagógusok 

szakmai  

munkaközösségek 

munkacsoportok 

 

 

01.31. 

 

 

 

 

 

 

 

telephely vezető 

helyettesek 

óvodavezető helyettes 

szakértő bevonásával 

 

 

 

óvodavezető 

szakértő bevonásával 

 

Részt vesz a 

Minőséggondozó - 

Önértékelési 

szakmai 

munkaközösség 

SZMSZ és Mellékletei 

 

Házirend 

 

Önértékelési Program 

 

 

Teljesítmény értékelési 

szabályzat elkészítése 

pedagógusok,nevelő 

munkát segítő 

alkalmazottak 

 

Munka és tűzvédelmi 

szabályzat 

megbízott  

HACCP dajkák  

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Helyi szintű leltározás munkaterv szerinti 

felelősök 

GAMESZ által 

megadott 

időpontban 

óvodatitkár óvodavezető  

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás:  munkavédelmi havonta telephely vezető óvodavezető  
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- munkavédelmi szemle 

 

megbízott 

 

helyettesek 

szakértő bevonásával 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Tisztasági szemle dajka 

konyhai dolgozó 

Két havonta  telephelyvezető 

helyettesek 

vezető dajka 

óvodavezető Szükség szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

Személyi 

Személyi anyagok óvodatitkár 11. 30  óvodavezető  

Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 09. 30. Schmid Laura 

Dr. Kawaritné Tóth 

Erika 

Herceginé Nagy 

Zsuzsanna 

telephelyvezető 

helyettesek 

 

Munkaköri leírások minden dolgozó 11. 15. óvodavezető helyettes óvodavezető  

Önértékelés, 

teljesítményértékelés záró 

dokumentumai 

értékelt munkatársak 08. 31. munkaközösség 

vezetők 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

munkaközösség 

vezetők 

 

KIR-ben szükséges 

adatmódosítás elvégzése 

óvónők 

ped. munkát segítők 

 óvodavezető helyettes óvodavezető  

Pedagógus munkaidő-

nyilvántartás naprakész 

vezetése 

minden dolgozó havonta telephely vezető 

helyettesek 

óvodavezető helyettes  

Hiányzó-túlóra elszámolás óvodatitkár havonta óvodavezető helyettes óvodavezető  

Jelentések elkészítése, 

továbbítása 

óvodatitkár megadott határidő 

szerint 

óvodavezető helyettes óvodavezető  

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok 

 

óvodapedagógusok minden hó 20. telephelyvezető 

helyettesek 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

szakértő bevonásával 

 

Feladatelosztás 

szerint részt 

vesznek: 

munkaközösség 
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vezetők 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

- tervezés - értékelés 

óvodapedagógusok Látogatási ütemterv 

szerint 

telephelyvezető 

helyettesek 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

szakmai 

munkaközösség 

vezetők 

Feladatelosztás 

szerint részt 

vesznek: 

munkaközösség 

vezetők 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

Látogatási ütemterv 

szerint 

Telephelyvezető 

helyettesek 

 

Gyermekvédelem felelős 

óvodapedagógusok 

10.30., 01.20., 

05.20. 

telephelyvezető 

helyettesek 

 

Részt vesz: 

gyermekvédelmi 

munkacsoport 

vezető 

Beszoktatás kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

10.30. munkaközösség 

vezetők 
óvodavezető 

 

Csoportdokumentációk  

- csop. dok. és óvodai dok. 

összehangolása 

óvodapedagógusok  telephelyvezető 

helyettesek óvodavezető 

 

Iskolába menő gyermekek 

fejlettségi szintje 

óvodapedagógusok 12.01. óvodavezető 

helyettesek óvodavezető 
 

Egyéni fejlesztés módszerei óvodapedagógusok folyamatos munkaközösség 

vezetők 
óvodavezető helyettes 

 

Egyéni fejlesztés 

dokumentumai 

 

óvodapedagógusok folyamatos munkaközösség 

vezetők óvodavezető 

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Szakmai Munkaközösségek 

és Munkacsoportok 

tevékenysége 

munkacsoport 

vezetők 

Félévente 

feladatterv szerint 

óvodavezető helyettes 

 

óvodavezető 
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Szolgáltatások 

 

Gyermekétkeztetés 

 

konyhai dolgozók, 

dajkák 

havi program 

szerint 

telephelyvezető 

helyettesek 

telephelyvezető 

helyettesek 

 

Szülők igényeire alapozott 

szolgáltatások 

óvodapedagógusok 11.15. 

04.15. 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

 

A szervezet működése 

 

Vezetés színvonala Óvodavezetés 

szakértő bevonása 

telephelyvezető 

helyettesek 

óvodatitkárok 

Szóbeli értékelés 

vezetői 

értekezleteken: 

XI.3. 

   I.5. 

III.2. 

VI.1. 

óvodavezető óvodavezető  

Kapcsolatok: 

- fenntartóval 

- bölcsődével 

- iskolával 

kapcsolattartók féléves 

éves 

értékelés 

óvodavezető óvodavezető  

Tervezett mérések – Mérés – értékelés 

Ssz.  

Mérés területe 

Érintettek köre  

Mérés eszköze 

módszere 

 

Mérés  

ideje 

 

Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  A gyermekek 

fejlettség állapota: 

- értelmi 

- beszéd 

- hallás 

- látás 

- mozgás 

Óvodapedagógus-

ok 

Minden 

gyermek 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Fejlődési napló; 

folyamatos 

megfigyelés 

Évi két 

alkalom: 

október 31. 

április 31. 

Óvodavezető 
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Ssz.  

Mérés területe 

Érintettek köre  

Mérés eszköze 

módszere 

 

Mérés  

ideje 

 

Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

2.  Tanköteles korú 

gyermekek képesség 

struktúrájának 

mérése 

Óvodapedagógus-

ok 

nagycsoporto-

sok 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Szakmai 

munkaközösség

ek 

Iskolaérettség 

mérő eszköz; 

célzott 

megfigyelés 

 

Beosztás 

szerint 

2017.szept. 20-

tól 

2017. okt.1-ig 

 mérés-

értékelés team 

vezető 

3.  Önértékelésekhez 

kapcsolódó szülői 

elégedettség  

Önértékelési 

kiscsoportok 

Érintett 

pedagógus 

csoportjába 

járó 

gyermekek 

szülei (teljes 

kör) 

Visszacsatolás; 

Érintett 

pedagógus, 

intézményi 

szintről a 

nevelőtestület  

Kérdőív Önértékelési 

kiscsoportok 

feladattervei 

szerint 

kiscsoportok 

vezetői 

4.  Szülők elégedettsége: 

Fejlettség állapot + 

Pedagógus hozzáadott 

érték 

Intézményi 

Önértékelési 

munkaközösség 

Szülők 

(reprezentatív) 

Visszacsatolás: 

Nevelőtestület, 

Szülők 

Kérdőív 2018. 

február 

minőség 

értékelési 

csoportvezető 

5.  Szülői értekezletekkel 

és különböző 

rétegszülői 

programokkal való 

elégedettség. 

Óvodapedagógu-

sok 

Szülők, 

résztvevők 

Minőséggondo-

zó szakmai 

munkaközösség 

Kérdőívek, 

értékelő lapok 

Alkalomszerű Óvodavezető 

 

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy: 

- feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását 

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

intézmény működésébe való bevonódással kapcsolatosan a gyermekek és a szülők részéről nem rendelkezünk elégedettségi adatokkal. E 

hiányt pótlandó sort kerítünk a jövőben a különböző szülői rétegek (új szülők, iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek szülei, szülői 

értekezleteken és fogadó órákon részt vett szülők, stb. igény és elégedettség mérésére. 
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1.4. 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

„C” 

 
- Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

- Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?   

- 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 a gyermeknek. 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI TEAM FELADATTERV 

 

Munkacsoport vezető: Sárosiné Nagy Erzsébet – Szivárvány Óvoda telephely 

Tagok: Fürst Gabriella – Aranykapu Óvoda telephely 

             Főfai Attiláné – Gazdagréti Óvoda székhely 

 

Tevékenység / feladat 

 

Felelős  
Határidő 

Értékelési TEAM megalakulása  

Munkaterv előterjesztése, megvitatása, elfogadása 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

Szept.15. 

Nagycsoportos korú gyermekek nevelési év-eleji fejlettség 

mérésének előkészítése 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

Szept. 15. 

Nagycsoportos korú gyermekek nevelési év-eleji fejlettségének 

mérési eredményének visszacsatolása- egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

Október 30. 

Iskolába menő gyermekek fejlettségének mérése-DIFER Szöllősiné Pál Ibolya 

Magyarné Adamovszky Anita 

Dr. Kawaritné Tóth Erika  

november 15. 
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Csoportok I. Szociometriai mérésének elvégzése Sárosiné Nagy Erzsébet November 15. 

Iskolába menő gyermekek fejlettségének mérési eredményének 

visszacsatolása, az eredmények figyelembevételével személyes 

fejlesztési tervek készítése  

Teljesítményértékelésben való közreműködés 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

december 30. 

Neveltségi szintmérés előkészítése,  

Teljesítményértékelésben való közreműködés 

Sárosiné Nagy Erzsébet Január 30.  

A gyermekek neveltségi szintjének mérése Sárosiné Nagy Erzsébet  

Óvónők 

Február 1-márc15. 

A gyermekek neveltségi szint mérés eredményeinek 

visszacsatolása, szükséges fejlesztési tervek elkészítése 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

Március 30. 

Csoportok II. Szociometriai mérésének elvégzése 

Középső csoportos korú gyermekek nevelési év-végi képesség 

felmérése- „katicás” 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

Óvónők 

Április 30. 

MIP- feladatainak végrehajtása- éves értékelés előkészítése, 

2018-2019-es nevelési év feladatainak körvonalazása,  

MIP- éves értékelés elkészítésében való részvétel  

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

Június 10. 

A 2018/2019-es nevelési év munkaterv javaslatának elkészítése Sárosiné Nagy Erzsébet Augusztus 25. 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

 

Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében három fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a vezetői feladatot 

ellátók kivételével - egy pedagógus maximum egy önértékelési feladat ellátásába vonható be: 

Önértékelési kiscsoport 

- Kiscsoport vezető: Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösségi tag, vagy szükség szerint telephely vezető 

- Csoporttag 1: Intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség vezető 

- Csoporttag 2: Pedagógus önértékelése esetén a legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs. 

Az önértékelési kiscsoportok tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és ki 

bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató 

informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el. 
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Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja 

(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, és 

kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

- Gazdagréti Óvoda Önértékelési Programja 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf 

 

Pedagógus önértékelés 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 

Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

Gazdagréti Óvoda Székhely  

1. Bajor Nóra Baintner Katalin Herceginé Nagy 

Zsuzsanna 

Drippey Helga Október-

November 
 

2. Drippey Helga Baintner Katalin Steixnerné Strausz 

Idikó 

Krániczné Dobó 

Erika 

Október-

November 
 

3. Krániczné Dobó 

Erika 

Baintner Katalin Jánosné Szedlacsek 

Éva 

Főfai Attiláné Október-

November 
 

4. Funkné Szurok 

Eszter 

Kozma Krisztina Magyarné 

Adamovszky Anita 

Laczkóné Hercegi 

Katalin 

Október-

November 
 

5. Baintner Katalin Kozma Krisztina Jánosné Szedlacsek 

Éva 

Makrai Ildikó Judit Októbe 

November 
 

      6. Oszlainé 

Hankovszky Tünde 

Baintner Katalin Steixnerné Strausz 

Idikó 

Főfai Attiláné Október-

November 

 

      7. Fahidiné Fischer 

Katalin 

Baintner Katalin Jánosné Szedlacsek 

Éva 

Magyarné 

Adamovszky Anita 

Október-

November 
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Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 

Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

Szivárvány Óvoda telephely  

1. Szöllősiné Pál 

Ibolya 

Kozma Krisztina Herceginé Nagy 

Zsuzsanna 

Németh-Hargitai 

Míra 

Október-

November 
 

2. Fankovich Ildikó Kozma Krisztina Steixnerné Strausz 

Idikó 

Szirtes Iringó Október-

November 
 

3. Szirtes Iringó Kozma Krisztina Jánosné Szedlacsek 

Éva 

Fankovich Ildikó Október-

November 
 

4. Sárosiné Nagy 

Erzsébet 

Kozma Krisztina Herceginé Nagy 

Zsuzsanna 

Szöllősiné Pál Ibolya Október-

November 
 

5. Mészáros Dóra Kozma Krisztina Steixnerné Strausz 

Idikó 

Katzler Ferencné Október-

November 
 

 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 

Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

Aranykapu Óvoda telephely  

1. Dr. Kawaritné Tóth 

Erika 

Rubintné Misángyi 

Márta 

Rákócziné Adamecz 

Bernadett 

Fürst Gabriella Október-

November 
 

2. Deme Gabriella Rubintné Misángyi 

Márta 

Jánosné Szedlacsek 

Éva 

Baksa Ágnes Október-

November 
 

3. Rákócziné Adamecz 

Bernadett 

Rubintné Misángyi 

Márta 

Steixnerné Strausz 

Idikó 

Fenyő Kata  Október-

November 
 

4. Horváth Tünde 

Luca 

Rubintné Misángyi 

Márta 

Rákócziné Adamecz 

Bernadett 

Deme Gabriella Október-

November 
 

5. Mérész Bernadett Rubintné Misángyi 

Márta 

Rákócziné Adamecz 

Bernadett 

Beke Anna Október-

November 
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A pedagógusok önértékelése során - az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában - az érdeklődő kollégák számára lehetőséget biztosítunk a 

szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a tevékenység (foglalkozáslátogatásokon - előre 

történő egyeztetés szerint - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. szakmai 

munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik, képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.” 

Vezetői önértékelés 

Önértékelésre kijelölt  

vezető 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

- - - - - - 

 

Intézményi önértékelés 

 

Önértékelésre kijelölt  

óvoda 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

- - - - - - 

Vezetői és intézményi önértékelésre ebben a nevelési évben nem kerül sor. 

Az önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott elvárások szerint kell eljárnunk annak érdekében, hogy markánsan meg tudjuk 

jeleníteni mindhárom szinten az erősségeinket és fejleszthetőségeinket, valamint, hogy az elvégzett önértékelésünk a tanfelügyeleti ellenőrzés 

számára jól használható kiinduló helyzet legyen.  

Elvárás, hogy az önértékelések lebonyolítása során a hétköznapokban megszokott valós helyzetekben, a gyermeki és felnőtt közösség zavarása 

nélkül, a lehető leg hatékonyabban járjunk el.  

Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint) 

 

Teljesítményértékeléssel 

érintett 

Időpont 

(tól- ig.) 

Határidő Felelős 

Pedagógusok 

Az önértékelésben érintettek 

kivételével minden 

pedagógus 

 

2018.01.15.- 03.30 2018.03.30. 
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Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

 

Ellenőrzés jellege ellenőrzött időpont intézményi 

delegált 

Tanfelügyeleti ellenőrzés  

 

Jánosné Szedlacsek 

Éva 

2018.  

 Szivárvány Óvoda -

telephely 

2018.  

Minősítő vizsga Beke Anna 2017.09.26. Jánosné 

Szedlacsek Éva 

 Duna Szabina   

 Preszter Marina   

    

Minősítési eljárás  

 

Szirtes Iringó   

 Rákócziné Adamecz 

Bernadett 
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1.5. 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

- Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

- Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, 

mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az 

intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez 

 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 

Szabályozó 

dokumentumok, 

folyamatok 

Szabályozandó 

terület 

Szabályozást 

végzők 

Időtartam: 

november - 

december hó 

Határidő 

Felelős 

Gyakornoki 

szabályzat 

Teljes körű 

felülvizsgálat 

Minőséggondozó 

munkaközösség 

Április 30. Kozma 

Krisztina 

Önértékelési 

Program  

A jogszabályi 

változások és az 

intézményi 

gyakorlat szerinti 

korrekció 

Óvodavezető 01.31.  

Fejlődési napló Elkezdett munka 

(új napló) 

befejezése 

Munkaközösség 

vezetők 

01.31..  

Kulcsfolyamatok     

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

 
- Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?  

- Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 

- Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

- Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek 

szociális helyzetéről.  

- Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

- Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

 

Adatbázis 

 

Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 
2017. 09. 

01.  

 

Milyen konkrét fejlesztő tevékenységet 

alkalmaztatok, és ezeket milyen 

eredményességgel?  

1.  
Beírt gyermekek száma  539 

 

2.  
Sajátos nevelési igényű gyermekek  8 
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Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 
2017. 09. 

01.  

 

Milyen konkrét fejlesztő tevékenységet 

alkalmaztatok, és ezeket milyen 

eredményességgel?  

3.  
HH gyermek 0 

 

4.  
HHH gyermek 2 

 

5.  
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  
11 

 

6.  
Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők 
85 

 

7.  
Három, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők 
113 

 

8.  
Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg, 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

23 

 

9.  
Nevelésbe vett gyermek  0 

 

10.  
Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  
4 

 

11.  
Veszélyeztetett gyermek   

 

12.  
Anyaotthonban lakó gyermek  2 

 

13.  
Gyermekét egyedül nevelő szülő  

 

14.  
Félnapos óvodás gyermek 1 

 

15.  
Nem étkező 0 

 

16.  
Speciális étrendet igénylő gyermek 18 

 

17.  
Tehetségígéretes gyermek  

 

18.  
Óvodai jogviszonyt szüneteltető 

gyermek 
1 

 

  

Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport munkaterve 

GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI MUNKACSOPORT 

Gyermekvédelmi megbízottak: 

Gazdagréti Óvoda székhely: Eszéki Kata 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda: Laczkóné Hercegi Katalin 

Aranykapu Óvoda: Mérész Bernadett 
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Fogadó óra: A székhelyen és valamennyi telephelyen kifüggesztett rend szerint  

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése: pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése 

→segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió tartalom elkészítéséhez. 

Figyelembe vesszük: 

 Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját.  

 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és 

intézményi alapelveket. 

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető 

gyermekek számára. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett 

kompetenciaszintek betartásával végezzük. 

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek 

adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 

Gyermekvédelmi feladataink: 

 A szakmai csoport tagjai - a tervezett megbeszéléseken túl - egyéni igényeik szerint 

tartanak kapcsolatot egymással. 

Munkacsoport foglalkozások helyszíne a Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely. 

Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési 

térítésre feljogosító dokumentumok 

begyűjtése az érintett szülőktől 

(rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, szociális étkezési 

támogatás, szükséges nyilatkozatok). 

óvodatitkár 

 

 

szeptember  

Szükség és igény szerint konzultáció a 

szülőkkel, családsegítővel, 

fenntartóval. 

óvodapedagógus 

 

szeptember  

A gyermekvédelmi szempontból 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 

nehezen nevelhető gyermekek 

feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon 

követésük. 

óvodapedagógus 

 

szeptember  

Tanulási nehézséggel, magatartás 

zavarral és beilleszkedési 

óvodapedagógus 

 

szeptember  
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

nehézségekkel küzdő gyermekek 

feltérképezése, vizsgálatuk 

kezdeményezése. 

Konzultáció az óvodavezetővel: az 

egyes gyermekek helyzete, a 

segítségnyújtás lehetőségei, feladatai. 

óvodapedagógus 

 

szeptember  

Igény szerint részvétel 

családlátogatásokon, hospitálás a 

csoportokban, konzultáció a szülőkkel 

és óvónőkkel. 

óvodapedagógus 

 

augusztus 

24-től 
 

Októberi statisztikához adatok 

gyűjtése és elemzése. 

 

óvodapedagógus 

munkacsoport 

vezető 

szeptember  

30. 

péntek 

 

A karácsonykor segítségre szoruló 

gyermekek és családok feltérképezése, 

konzultáció a családsegítővel, szükség 

esetén források keresése. 

óvodapedagógus 

munkacsoport 

vezető 

 

december 

1. 

kedd 

 

Változások felmérése az étkezési 

kedvezmények területén, szociális 

étkezési támogatások felülvizsgálata. 

óvodatitkár 

 

folyamatos  

Nevelőtestületi tanácskozáson 

(szóbeli) beszámoló a 

gyermekvédelmi tevékenységről. 

munkacsoport 

vezető 

 

március  

17.  

péntek 

 

Munkacsoport vezető (írásbeli) éves 

beszámolója 

munkacsoport 

vezető 

 

május 

29. 

hétfő 

 

Aktuális feladatok ellátása óvodapedagógus feladatfüggő 

folyamatosan 

 

 

Feladatok a három éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan: 

Az óvoda feladata az óvodába lépő gyermekek szülei részére az óvoda logopédusa által 

biztosított kérdőív kiosztása, illetve annak visszaérkeztetése. 

A beérkező kérdőívek értékelése után konzultál a logopédus az óvodapedagógussal, az 

óvodapedagógus jelzi, ha valamelyik gyermeknél tapasztalnak valami markáns jelet. 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

Telephelyenként munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2017. szeptember. 

Egészségügyi vizsgálata: egyéni ütemezés szerint. 
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Egészségügyi vizsgálatok 

Ssz. Vizsgálat jellege Időpont 

1.  
Fogászati szűrés (A) 1-8 csoportokban Az óvoda fogorvosával 

egyeztetett időpontban 

2.  
Ortopédiai vizsgálat és szűrés a gyógy-testnevelésre járó 

és a jövőre iskolába menő gyermekek részére 

A szakorvossal egyeztetett 

időpontban 

3. Üzemorvosi (felnőtt) vizsgálat Évente egy alkalommal 

egyeztetett időpontban 

 

- Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

Székhely/telephely Óvodaorvos Védőnő 

Gazdagréti Óvoda 

székhely 

Dr. Mine Szelua Pappné Fellegi Ilona 

Szivárvány Óvoda 

telephely 

Dr. Dajbukát Adrienne Artner Szilvia 

Aranykapu Óvoda 

telephely 

Dr. Sinkó Gabriella Pappné Fellegi Ilona 

Mindhárom telephely Dr. Donnauer Éva – fogorvos  

Mindhárom telephely Dr. Kovács Jolán – ortopéd 

orvos 
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Alapszolgáltatások 

 

Ssz. Fejlesztési terület 

 

Székhely – Telephelyek  

Gazdagréti Óvoda 

Székhely 

Gazdagréti 

Szivárvány Óvoda  

Aranykapu 

Óvoda 

    

Speciális szolgáltatást nyújtó  

1.  Logopédiai ellátás Princzinger-Kiss 

Eszter 

Gerhes Mónika Hegedűs Orsolya     

2.  Utazó logopédus Póti Ágnes Póti Ágnes Póti Ágnes     

3.  Fejlesztőpedagógiai 

ellátás 

Diósi Krisztina Diósi Krisztina Diósi Krisztina     

4.  SNI gyermekek 

gyógypedagógiai 

ellátása 

Karnis Józsefné Karnis Józsefné Karnis Józsefné     

5.  Gyógytestnevelés Borsosné Mészáros 

Noémi 

Borsosné Mészáros 

Noémi 

Borsosné Mészáros 

Noémi 

    

6.  SNI gyermekek 

mozgásterápiai ellátás ─ 

Balogh Adrienn Balogh Adrienn     

7.  Óvoda 

pszichológus 

Zsiros Emese  Zsiros Emese Zsiros Emese     

8.  
Hittan 

Ábrahám Júlia Ábrahám Júlia Ábrahám Júlia  
Kovács Boglárka Kovács Boglárka Kovács Boglárka 

Tehetséggondozás, Felzárkóztatás  

Ssz. Tevékenység Helyszín Tehetséggondozó 

1.  Zene ovi Gazdagréti Szivárvány Óvoda Sárosiné Nagy Erzsébet 

óvodapedagógus 

2.  Jóga Gazdagréti Szivárvány Óvoda Német Hargitai Míra 

óvodapedagógus 

3.  Dráma játék Aranykapu Óvoda Horváth Tünde Luca 

óvodapedagógus 

 



27 

 

 

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások épületenként – a szülői igények 

függvényében változók, a Házirendben megfogalmazott eljárásrend (23. pont) szerint, a tanfolyam végeztével a vezető a szülőnek adja át a 

gyermeket, a csoportba nem kerülnek vissza. 

A foglalkozások kezdési időpontja 16 óra. 

 

Ssz. Szolgáltatás 

tevékenység 

Szolgáltató intézményi 

koordinátor/felelős 

1.  Játékos foci, labdás 

koordináció 

Baráti Bőrlabda FC telephelyvezető helyettesek 

2.  Kosárovi Mackó Kosárovi telephelyvezető helyettesek 

3.  Ritmikus gimnasztika Adorjánné Olajos Andrea telephelyvezető helyettesek 

4. Labdás torna Újbudai FC telephelyvezető helyettesek 

5. Sakk Bajnok Sakkiskola 

Sportegyesület 

telephelyvezető helyettesek 

6. Karate Tenshoku Karate SE telephelyvezető helyettesek 

7. Néptánc Szabó Kincső telephelyvezető helyettesek 

8. Úszás Főnix Úszóiskola,  

Buborék Úszóiskola 

telephelyvezető helyettesek 
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2.2. 

 

Közösségfejlesztés 

 
- Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

- Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

- A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett tartalmai és időpontjai 

 

Ssz. Jeles napok, 

hagyományok, kulturális 

programok 

Időpont Gazdagréti Óvoda, 

székhely 

Gazdagréti Szivárvány 

Óvoda 

Aranykapu Óvoda 

  Gyermekeknek szervezett programok 
1.  Magyar Népmese Napja szeptember 30. Funkné Szurok Eszter Sárosiné Nagy Erzsébet Horváth Tünde Luca 

2.  Állatok Világnapja október 4. Fahidiné Fischer Katalin Kádi Mirjam Mérész Bernadett 

3.  Őszi Sportnap október Magyarné Adamovszky 

Anita 

Főfai Attiláné 

Berdó Annamária 

Máthé Hajnalka 

Beke Anna 

Fenyő Kata 

4.  Ifjú Zenebarátok Napja november 21. Funkné Szurok Eszter   Sárosiné Nagy Erzsébet Horváth Tünde Luca 

5.  Márton nap 

 

november 11. 
Drippey Helga Mészáros Dóra 

Dr. Kawaritné Tóth Erika 

Beke Anna - német 

6.  Kerület napja november 10. Magyarné Adamovszky 

Anita 

Herceginé Nagy Zsuzsanna Rákócziné Adamecz Bernadett 

7.  Mikulás december 6. Oszlayné Hankovszki 

Tünde 

Fankovich Ildikó Beke Anna 

8.  Gyermekek karácsonya december 13-16. Bajor Nóra Mészáros Dóra Rákócziné Adamecz Bernadett 

9.  Karácsonyi műsor a 

nyugdíjas otthonban 

december 
─ 

Katzler Ferencné 
─ 

10.  Medve nap február 3. Bajtai Lászlóné Preszter Marina Fenyő Kata  

Rákócziné Adamecz Bernadett 

11.  Farsang február 24. Zákányné Anda Mónika Szirtes Iringó Horváth Tünde Luca 

12.  Nemzeti ünnep március.15. Berényi Ágnes Német Hargitai Míra Baksa Ágnes 
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Ssz. Jeles napok, 

hagyományok, kulturális 

programok 

Időpont Gazdagréti Óvoda, 

székhely 

Gazdagréti Szivárvány 

Óvoda 

Aranykapu Óvoda 

Március 15. 

13.  Víz Világnapja március 22. Főfai Attiláné Herceginé Nagy Zsuzsanna Deme Gabriella 

14.  Húsvét – Húsvétolás április 4-6. Eszéki Kata Fankovich Ildikó Dr. Kawaritné Tóth Erika 

15.  Tavaszi sport nap április Magyarné A. Anita 

Főfai Attiláné 

Berdó Annamária 

Máthé Hajnalka 

Beke Anna 

Fenyő Kata 

16.  Föld Napja 

Madarak és Fák Napja 

április 22. Krániczné Dobó Erika Laczkóné Hercegi Katalin Duna Szabina Edina 

17.  Madarak és Fák Napja május 11. Makra Ildikó Judit Szirtes Iringó Rubintné Misángyi Márta 

18.  Gyermeknap május 26. Magyarné A. Anita Berdó Annamária Fürst Gabriella 

19.  Ovi-színház, Néptánc Alkalomszerűen Drippey Helga Fankovich Ildikó Rákócziné Adamecz Bernadett 

20.  Könyvtárlátogatás Előzetes egyeztetés Magyarné Adamovszky 

Anita 

Kozma Krisztina Mérész Bernadett 

21.  Iskolai programokon való 

részvétel (sport délelőtt- 

délután, toborzó-

népművészeti programok, 

német hagyományokat 

őrző iskolai programok)  

Előzetes egyeztetés  Berdó Annamária Beke Anna 

22.  Kerület által szervezett 

események, programokon 

való részvétel 

Előzetes egyeztetés telephelyvezető helyettes telephelyvezető helyettes telephelyvezető helyettes 

23.  Soltvadkerti nyári 

önköltséges tábor 

június 6-10 
─ 

Laczkóné Hercegi Katalin 

Szirtes Iringó ─ 

 
Családi, felnőtt és gyermek programok – 16.00-18.00 

24.  „Szivárvány Nap” október 8. 

10.00-13.00 
─ 

Laczkóné Hercegi Katalin 
─ 

25.  Márton nap –

lampionkészítés, 

felvonulás 

november 7-11 Drippey Helga Mészáros Dóra Beke Anna 
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Ssz. Jeles napok, 

hagyományok, kulturális 

programok 

Időpont Gazdagréti Óvoda, 

székhely 

Gazdagréti Szivárvány 

Óvoda 

Aranykapu Óvoda 

26.  „Tök - jó” hét 

„Tök-jó” nap 

november 7-10. 

november 10. 

Bajor Nóra 
─ ─ 

27.  Adventi VÁSÁR december 8-9. 
─ 

Mészáros Dóra Horváth Tünde Luca 

28.  Adventi családi délután  december 20. Bajor Nóra Mészáros Dóra Rákócziné Adamecz Bernadett 

29.  „Nyuszi-váró” barkácsoló 

délután – kreatív 

hagyományőrzés 

április 4-6. Eszéki Kata Fankovich Ildikó Dr. Kawaritné Tóth Erika 

30.  Anyák napja 

Apák napja 

május első hete, 

csoportfüggő 

milyen formában 

Főfai Atilláné Fankovich Ildikó 

Katzler Ferencné 

Fenyő Kata 

Rákócziné Adamecz Bernadett 

31.  Csoportos közös 

kirándulás – óvodán kívüli 

közös programok 

egyeztetés szerint telephely vezető 

helyettes 

telephely vezető helyettes telephely vezető helyettes 

32.  Nevelési évet záró családi 

nap: évzárók, búcsúztatók 

csoportonként 

egyeztetés szerint 

óvodavezető helyettes óvodavezető helyettes óvodavezető helyettes 

 
Német nemzetiségi ünnepek, hagyományok megünneplése 

33.  „Márton-napi” lampionos 

felvonulás 

november-iskolával 

egyeztetve ─ ─ 
Beke Anna 

34.  Német táncház szervezése, 

hagyományok 

megismerése, őrzése 

havonta 1 alkalom 

─ ─ 

Beke Anna 

35.  Német Adventi 

Karácsonyi ünnepség a 

Német Kisebbségi 

Önkormányzat 

december iskolával 

egyeztetve 

─ ─ 

 

 

 

Beke Anna 
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Ssz. Jeles napok, 

hagyományok, kulturális 

programok 

Időpont Gazdagréti Óvoda, 

székhely 

Gazdagréti Szivárvány 

Óvoda 

Aranykapu Óvoda 

rendezésében 

Mézeskalács-sütés 

szülőkkel, testvérekkel 

36.  Budaörsi „Heimat 

Museumba” látogatás 

/karácsonyi német 

népszokások, 

hagyományok 

felelevenítése) 

december 

─ ─ 

 

 

Beke Anna 

37.  Német Húsvéti szokások, 

hagyományok 

„megtapasztalása”, sváb 

múzeum felkeresése  

március  

 

─ 

 

 

─ 

 

 

Beke Anna 
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3. Eredmények  

 

- Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

- Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei 

 esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések  

6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi 

mutatók 

- Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

- Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

- Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját? 

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT FELADATTERVE 

CSOPORT VEZETŐ: Fürst Gabriella – Aranykapu Óvoda telephely 

Tagjai: Mészáros Dóra – Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely 

Főfai Attiláné Gazdagréti Óvoda székhely 

Tevékenység / feladat 

 

Felelős  
Határidő 

Minőségfejlesztési TEAM megalakulása  

Munkaterv előterjesztése, megvitatása, elfogadása 

Fürst Gabriella Szept.10. 

Partnerlista felfrissítése 

A szülői igényfelmérés előkészítése 

Minőségfejlesztési csoport Szept. 15. 

Új gyermekek beszoktatása- szülői elégedettségmérés előkészítése Minőségfejlesztési csoport Szept.30. 

Új gyermekek befogadása- beszoktatása szülői elégedettségmérés 

(kiscsoportos gyermekek szülei) 

Óvónők Október 15. 

Új gyermekek beszoktatása- elégedettségmérés eredményének 

figyelembevételével - Intézkedési terv készítés – dolgozói 

visszacsatolás 

Minőségfejlesztési csoport Október 30. 

Iskolai partneri visszajelzések értékelése – Intézkedési terv 

készítés 

Szülői igényfelmérés előkészítése 

Minőségfejlesztési csoport Október 30. 
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Szülői igényfelmérés (középső csoportos gyermekek szülei) Óvónők Nov.15. 

Szülői igényfelmérés eredményének visszacsatolása- Intézkedési 

Terv kidolgozása – dolgozói visszacsatolás  

Minőségfejlesztési csoport Nov. 30. 

A nevelési év I. félévében végzett munkánk értékelése 
Minőségfejlesztési csoport 

Jan.15. 

Gyermeki elégedettségmérés előkészítése Minőségfejlesztési csoport Jan.30. 

Gyermeki elégedettség-mérés Óvónők  Febr.15. 

Gyermeki elégedettség-mérés eredményének visszacsatolása-az 

eredmény figyelembevételével Intézkedési terv készítés – dolgozói 

visszacsatolás 

Minőségfejlesztési csoport Február 28. 

Dolgozói elégedettség-mérés előkészítése Minőségfejlesztési csoport Márc. 30. 

Dolgozói elégedettség-mérés, klímateszt Óvónők Március 15. 

Szülői elégedettségmérés előkészítése  Március 30. 

Szülői elégedettségmérés (iskolába menő gyermekek szülei) Óvónők Ápr.15. 

Dolgozói klímateszt eredményének visszacsatolása, az eredmény 

figyelembevételével Intézkedési terv készítése – dolgozói 

visszacsatolás 

Minőségfejlesztési csoport Április 15. 

Szülői elégedettségmérés eredményének visszacsatolása, az 

eredmény figyelembevételével Intézkedési Terv készítése – 

dolgozói visszacsatolás 

Minőségfejlesztési csoport Április 30. 

Fenntartó által elrendelt dolgozói elégedettség-mérés, klímateszt Stné Strausz Ildikó Egyeztetett időpontban 

MIP- feladatainak végrehajtása- éves értékelés előkészítése 

2017-2018 nevelési év feladatainak körvonalazása 

MIP- éves értékelés elkészítése, legitimációs eljárás előkészítése 

és lebonyolítása 

Jné Szedlacsek Éva Június 

A 2018/2019. Nevelési év munkaterv javaslatának elkészítése  Augusztus 25. 
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Feladatok 

Megvalósítás területei  
Felelős 

 
Oldal 
szám 

1 2 3 4 5 6 7 

Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat elkezdők 

számának/arányának fokozatos emelkedése érdekében további, és 

hatékony együttműködés a családokkal.   

   x x   Óvodavezető  

Beiskolázási mutatók javítása - Iskolák elégedettségi mutatói  
Információk gyűjtése a kerület általános iskoláiból: Kapcsolatfelvétel a 

kerület iskoláival, elégedettség mérés.  

x x  x x    Önértékelési 

munkaközösség vezető 

 

„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése. 

Pld.  

- Program specifikus eredményeink 

- Szervezetfejlesztési eredményeink 

   x    Önértékelési 

munkaközösség vezető 
 

Gyermek megismerési technikák további gyakorlati alkalmazása: 

DIFER (elemi alapkészségek)- mérés. 

x    x  x Munkaközösség vezetők  

Neveltségi szintmérés mérőeszközének megismerése és bevezetése. 

Eredményeire alapozott fejlesztés szülők bevonásával az alábbi 

területeken: 

- Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony (egészségügyi 

szokások, önkiszolgálás, viselkedési normák) 

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

közösség kapcsolata) 

- Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező jellegű, 

közösségért végzett) 

x x  x x x x Munkaközösség vezetők  

Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek 

és felnőttek számának folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi 

adatok. 

x x      Önértékelési 

munkaközösség vezető 
 

Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjelentetni az 

éves beszámolónkban, mint nyilvános dokumentumban. 

   x    Munkaközösség vezetők  
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 

- Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 

– Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

- Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

- Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. 1. A környezeti nevelés az Alapprogram és 

a Pedagógiai Program tükrében 

Előadó: Bihariné Krekkó Ilona 

2.Zenei nevelés lehetőségei – „Mindenben 

zene” 

Előadó: Hegedűsné Tóth Zsuzsanna 

2017. 11. 24. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető  

Szakmai munkaközösség vezetők 

2. 1. A 2017-2018-as nevelési év első félévének 

erősségei és fejlesztendő területei: 

Munkaközösség vezetők beszámolói 

2. Eredményességi mutatóink: A napi 

fejlesztő mozgás megvalósítására biztosított 

megfelelő tér; telephelyenként rövid 

beszámoló  

3. A magatartás problémák, agresszió és 

konfliktuskezelés – a játék ereje 

előadó: 

2018.02.23. Steixnerné Strausz Ildikó 

függetlenített vezető helyettes 

 

Munkaközösségek vezetői 

Gyermekvédelmi munkacsoport vezető 

 

Telephelyi felhatalmazott 

 

 

 

3. Ismerkedés más óvodák nevelőmunkájával, 

partnerkapcsolatok ápolása. 

Nevelőtestületi kirándulás 

2018.05.11. Laczkóné Hercegi Katalin 
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Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

4. Szervezetfejlesztő szakmai nap 

1. Munkatársi értekezlet: a nevelési év 

értékelése 

- kiemelt munkatervi feladataink 

- humán erőforrás fejlesztése 

- szakmai munkaközösségek eredményei 

2. Pedagógus napi ünnepség 

2018.06.15. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető  

Steixnerné Strausz Ildikó  

függetlenített vezető helyettes 

 

Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

5. A 2018-2019-es nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

2018.08.21. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén, előzetes felmérést követően – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről 

Munkatársi értekezletek: 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. A 2017-2018-as nevelési év közös 

értékelése 

1. Éves beszámoló megvitatása 

06.15. 

péntek 

8:00-15:00 

Aranykapu Óvoda 

telephely 

óvodavezető 

2.  A 2018-2019-es nevelési év előkészítése 

- Munkaterv javaslat megvitatása 

08.21. 

péntek 

8:00-15:00 

Gazdagréti 

Csíkihegyek 

Általános Iskola -

színházterme 

óvodavezető 
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Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

 

Óvodaépület Időpont Felelős Megjegyzés 

Gazdagréti Óvoda, székhely Hétfő Magyarné Adamovszky Anita  

Aranykapu Óvoda Kedd Rákócziné Adamecz Bernadett  

Gazdagréti Szivárvány Óvoda Szerda Herceginé Nagy Zsuzsanna  

 

Óvodavezetői értekezletek 

 

Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi 

szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: három hetenként csütörtökön 13:30 - 15:00 - óráig, helyszíne a Törökugrató 

utca 13. sz. alatti Aranykapu Óvoda épülete. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.  

Tagjai: 

Jánosné Szedlacsek Éva – óvodavezető 

Steixnerné Strausz Ildikó – függetlenített óvodavezető helyettes 

 Telephelyvezető helyettesek Másod helyettesek Szakmai munkaközösség 

vezetők 

Gazdagréti Óvoda, Székhely Magyarné Adamovszky Anita Drippey Helga Krániczné Dobó Erika 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda 

telephely 

Herceginé Nagy Zsuzsanna Berdó Annamária Mészáros Dóra 

Aranykapu Óvoda telephely Rákócziné Adamecz Bernadett Dr. Kawaritné Tóth Erika Rubintné Misángyi Márta 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

1.   A törvényi módosításokból adódó feladataink 

 Munkaköri leírások aktualizálása 

 

szept.12.  

2.  Az elkészített munkaterv áttekintése szept.26.  
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Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

3.   Nagycsoportos korú gyermekek „képesség felmérésének tapasztalatai 

 A nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelési rendszerének 

gyakorlati tapasztalatai 

okt.10.  

4.  Vezetői ellenőrzés-értékelés 

 A teljesítményértékelési rendszer elmúlt évi egyéni eredményeinek 

felhasználási lehetőségei az ellenőrzések és látogatások során 

 Látogatási - ellenőrzési ütemterv elkészítése 

Az ellenőrzések fókuszában a megújított foglalkozáslátogatási és 

dokumentum ellenőrzési intézményi gyakorlat áll. 

 Következő időszak feladatainak kijelölése 

okt. 31.  

5.   Szülői igényfelmérés tapasztalatai 

 Téli ünnepkör megünneplésének előkészítése 

 Szolgáltatásaink tapasztalatai 

nov.21.  

6.   Munkaterv féléves értékelése: munkaközösség vezetők, értékelési 

csoport vezető, minőségfejlesztési TEAM- vezető,  gyermekvédelmi 

felelősök beszámoltatása 

 Teljesítményértékelési, minősítési rendszer működésének 

tapasztalatai 

 Az óvodaépület bővítésével kapcsolatos teendőink 

dec.5.  

7.   Iskolába menő gyermekek fejlettségi szint mérésének eredménye 

 Beiskolázás előkészítése, feladatok 

 Aktuális feladatok és témák 

dec.12.  

8.   Gyermeki elégedettségmérés tapasztalatai 

 Dolgozói elégedettségmérés tapasztalatai 

 Beiratkozás, felvétel tapasztalatai 

jan.16.  

9.   Aktuális feladatok és témák febr.13.  

10.   Aktuális feladatok és témák márc.6.  

11.   Szülői elégedettségmérés tapasztalatai 

 Dolgozói teljesítményértékelési rendszer működtetésének 

tapasztalatai 

ápr.10.  
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Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

12.   Aktuális feladatok és témák máj.8.  

13.   Nevelőtestületi Tanácskozás előkészítése 

 MIP és Munkaterv értékelése: A felelősök beszámolóinak 

megvitatása 

máj.29.  

14.  
A 2018/ 2019-es nevelési év előkészítése, munkaterv javaslata 

aug. 15.  

 

Szakmai munkaközösségek 

 

Ssz. Szakmai munkaközösség neve 

 

Munkaközösség vezetője Munkaterv 

oldal 

1. Gazdagréti Óvoda, székhely Krániczné Dobó Erika 1. sz. melléklet 

2. Gazdagréti Szivárvány Óvoda, telephely Mészáros Dóra 2. sz. melléklet 

3. Aranykapu Óvoda, telephely Rubintné Misángyi Márta 3. sz. melléklet 

4. Környezeti nevelés munkaterv Baintner Katalin 4. sz. melléklet 

5. Minőség gondozó Önértékelési csoport Kozma Krisztina 5. sz. melléklet 

6. Játék szakmai centrum Szőllősiné Pál Ibolya 6. sz. melléklet 

 

Szakmai munkacsoportok 

 

Ssz. Szakmai munkacsoport neve 

 

Munkacsoport 

vezetője 

Munkaterv 

oldal 

1. Minőségfejlesztési csoport Fürst Gabriella 32-34 

2. Mérési – értékelési team Sárosiné Nagy 

Erzsébet 

16-17 

 

 

Szakmai Játék Centrum értekezletei: 

Szakmai Centrum munkaterve az óvodai munkaterv 6. sz. melléklete 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 
- Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

- Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

- Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

- Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 

szint, országos szint)? 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

1.  A Szülői Közösség 

tagjainak megválasztása. 

A Szülői Közösség 

elnökségének 

megválasztása 

szeptember 20. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

Steixnerné Strausz Ildikó 

óvodavezető helyettes 

2.  Az éves munkaterv 

céljainak és feladatainak 

véleményeztetése 

elektronikus formában. 

szeptember 28. Steixnerné Strausz Ildikó 

óvodavezető helyettes 

3.  Szóbeli reflektálás a 

Munkaterv tartalmaira 

Aktuális feladatok, 

programok 

 

november 1. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

4.  A nevelési év értékelése 

 

június 10. Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

 

Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok 

 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17
00

óra. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszínek és időpontok Felelős 

    1. Iskolai életmódra való 

alkalmasság Tájékoztató 

szülői értekezlet - 

meghívott vendégek: 

óvodapszichológus, 

gyógypedagógus, 

logopédus 

Aranykapu Óvoda, telephely 

– tornaterem 

Gazdagréti Óvoda, székhely 

– csoportszoba 

Szivárvány Óvoda, telephely 

– csoportszoba 

November 

óvodavezető helyettes 

    2. Iskolás lesz a gyermekem 
– Tájékoztató szülői 

értekezlet a tanköteles korú 

gyermekek szülei számára 

– meghívott vendégek: a 

Aranykapu Óvoda, telephely 

– tornaterem 

Gazdagréti Óvoda, székhely 

székhely – csoportszoba 

Szivárvány Óvoda telephely 

óvodavezető 
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partner iskolák igazgatói,  

leendő első osztályos 

tanítói. 

– csoportszoba 

Február  

3. Intézményi Bemutatkozás a 

beiratkozni szándékozó, 

érdeklődő új gyermekek 

szülei részére 

Aranykapu Óvoda, telephely 

– tornaterem 

Katica Bölcsőde 

Napsugár Bölcsőde  

Március, Április 

óvodavezető helyettes 

4. Óvodás lesz a gyermekem 
- Tájékoztató szülői 

értekezlet a 2018. 

szeptember 1-től óvodai 

felvételt nyert gyermekek 

szülei számára 

Gazdagréti Óvoda, székhely  

Szivárvány Óvoda telephely 

Aranykapu Óvoda telephely 

 

Augusztus 

óvodavezető helyettes 

 

Szülői értekezletek 

- Szülői értekezletek a csoportokban 

A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 17
00

 óra, az ettől eltérő időpontot az 

óvodapedagógusok jelzik. 

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

- Feladataink a három éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a 

szülők körében) kapcsolatosan 

- Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-

tanulással kapcsolatos témában (amennyiben van ilyen) 

– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: a fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt 

kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

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

- Étkezési térítési díjfizetés módja 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

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

kerüljön feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva 

az együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – a család-óvoda kapcsolata  

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

- Gyermek megismerési technikák: neveltségi szint mérése, DIFER- mérés, stb. 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó 

óra, családlátogatás)  
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- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában 

- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése. 

Gazdagréti Óvoda, székhely 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Fóka csoport 

A befogadás tapasztalatai. Játékfejlődés fontossága 

Anya-gyermek kapcsolat – leválás – Zsiros Emese 
október 19. 

Szokás – szabályrend alakulása, korlátok fontossága a 

nevelésben 

Beszéd fejlődés elősegítése. 

január 

2. Elefánt csoport 

Nagy csoportosok leszünk – ez mit jelent? 

Kritériumok, feladatok, Zöld Óvodai programok 
szeptember 19. 

Elért eredményeink szokás – szabályrend, értelmi és 

érzelmi nevelés terén 
január 

3. 
Pillangó 

csoport 

Beszoktatással kapcsolatos tapasztalatok. Házirend 

főbb pontjai 

Szülő – pedagógus kapcsolattartás 

október 

A szabad játék fontossága január 

4. 
Napocska 

csoport 

Szocializáció, viselkedés - korlátok vagy 

kapaszkodók. 

Programok 

szeptember 19. 

Érzelmi intelligencia, kommunikáció 

Szociális érettségi elvárások – tisztelet, türelem, 

önuralom, kompromisszumok 

január 

5. Delfin csoport 

Összeszoktatás – szokás - szabályrend alakítása; 

csapatépítés, közösségfejlesztés 

Aktualitások, Jeles napok 

szeptember 20. 

Az eddig elért eredményeink 

A népmese szerepe a családban. A csokoládé káros 

hatása 

január 

6. Teknős csoport 
Virtuális mese- vagy szöveges mese? szeptember 19. 

Agresszió és konfliktuskezelés január 

7. Alma csoport 

Aktualitások- a nagycsoport sajátosságai 

Meseterápia –az érzelmi intelligencia fejlesztésének 

egyik eszköze 

szeptember 20. 

Iskolaérettség kritériumai (fejlesztések, mérések 

lehetőségei nagycsoportban 
január 

8. 
Napraforgó 

csoport 

Középső csoportosok lettünk. 

A mese szerepe – (A számítógép és a gyermek) 
szeptember 20. 

A játék – a játék sokoldalú fejlesztő hatása az 

óvodáskorú gyermekekre. január 
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Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely 

 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Piros csoport 

Befogadás, beszoktatás, éves program ismertetése 

szokás - szabályrend 
október 2. 

Játék fejlődés határai, Érzelmi intelligencia fejl. 
január 

2. Barna csoport 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodában és 

otthon 
október 2. 

Apák szerepe a nevelésben 
január 

3. Sárga csoport 

Az iskolaérettség megsegítése az otthoni 

tevékenységek tükrében 
szeptember 28. 

Az informatikai eszközök használata egészségesen 
január 

4. Kék csoport 

Napirend, szokás szabályrend 
szeptember 28. 

A játék sokoldalú fejlesztő hatása az óvodáskorú 

gyermekekre. 
január 

5. Lila csoport 

Mit teszek gyermekem önállóságának megsegítése 

érdekében? 
szeptember 27. 

Együtt töltött idő – anya-gyermek kapcsolat 
január 

6. Zöld csoport 

Befogadás, beszoktatás tapasztalatai-a tapasztalatok 

megbeszélése  

Szokás-szabályrend a csoportban 

október 16. 

A szabad játék fontossága 
január 

7. Bordó csoport 

A csoport szokás- szabályrendje. Önállóság 

Aktualitások 
szeptember 27. 

A mese szerepe a gyermekek értelmi, érzelmi 

fejlődésében 
január 

8. 
Rózsaszín 

csoport 

Az önállóság elősegítése otthon és az óvodában 

Szokás-szabályrend 
szeptember 27. 

Következetesség; Probléma megoldás 
január 

Aranykapu Óvoda, telephely 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. 
Oroszlán 

csoport 

Napirend, heti rend, tervezett projektek ismertetése 

német nemzetiségi nevelés, ünnepek, programterv 

bemutatása 
szeptember 21. 

Gyermekek és a szülők közötti kommunikáció 

módszereinek gazdagítása (tartja: Zsiros Emese 

gyermekpszichológus), Képes beszámoló az 1. félév 

élményeiről (vetítés) 

január 



44 

 

2. Vakond csoport 

Szociális nevelés, társas szokások 
szeptember 21. 

A játék személyiségfejlesztő hatása 
január 

3. Mókus csoport 

Művészeti nevelés eszközeivel való nevelés, 

Aktualitások 
szeptember 26. 

A szabad játék fontossága 
január 

4. Süni csoport 

Beszoktatás, szokás-szabályrendszer, különböző 

korcsoportok játékai 
szeptember 26. 

Gyermeki agresszió, konfliktuskezelés 
január 

5. Maci csoport 

Iskola érettség 
szeptember 25. 

Gyermekkapcsolatok alakulása a szociometria 

tükrében 
január 

6. Csiga csoport 

Iskolaérettség 
szeptember 25. 

Erősségek, gyengeségek – gyermeki képességek 

alakulása, nagy csoport végi elvárások 
január 

7. 
Pillangó 

csoport 

Beszoktatás tapasztalatai 
október 5. 

Szocializáció, kisgyermekkor – kis csoportos kor 

fejlődési jellemzői 
január 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének 

írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – 

óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. Igény 

szerint előre megbeszélt időpontban. 

Intézményvezető fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 13
00

-16
00

 óra, valamint előre 

egyeztetett időpontban.  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

- Leendő óvodásainkat, szüleikkel április hónapban 

- Óvodánkba járó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak:  

Segítő szülőként a hétköznapokban van lehetőségük a szülőknek bekapcsolódni a csoport 

életébe, aktív részesei lehetnek a csoportban zajló tevékenységeknek - előre megbeszélt 

időpontban.  

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 

Gazdagréti Óvoda, Székhely / csoport Delegált szülő 

Alma: elnök Kürti-Szolnoki Anita 

 Bitai-Nagy Krisztina 

 Varga Mariann 

Napraforgó: elnök Haraszti Zsuzsanna 

 Padányi Janka 

 Schwarcz-Bazuk Gyöngyi 

Teknős: elnök Major Alexandra 
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 Tóth Tünde 

 Szeghi Krisztina 

Delfin: elnök Hrebikné Muschberger Rita 

 Móriczné Valkó Dóra 

 Tizedes Tünde 

Napocska: elnök Rizsányi Rózsa 

 Tapodi Rita 

 Voit Márta 

Pillangó: elnök Sarkadi Gabriella 

 Erdélyi Veronika 

 Deák Szilvia 

Elefánt: elnök Vonsik Vivien 

 Pánger Eszter 

 Marsányi Judit 

Fóka: elnök Mészáros Anna Márta 

 Bánáti Anna 

 Ökrös Viktória 

Aranykapu Óvoda telephely/ csoport  

Mókus: elnök Monostori Lilla 

 Zöld Diána 

 Langó Renáta 

Vakond: elnök Szászné Sebestyén Viktória 

 Firgi-Vaizer Anett 

Oroszlán: elnök Gold Mariann 

 Nagy Biglárka 

 Marczell Zsófia 

Süni: elnök Göndör Zsanett 

 Bátyi Földesi Dóra 

 Cser-Müller Zsófia 

Maci: elnök Frigyesi Gabriella 

 Dr. Takács Veronika 

 Gerő Réka 

 Bira-Erdő Enikő 

Csiga: elnök Molnárné Dr. Zörgő Noémi 

 Kalasová Éva 

 Kórik Kinga 

Pillangó: elnök Seidner Zsuzsanna 

 Bartos Rita 

 Rostás Klára 

Szivárvány Óvoda, telephely/ csoport  

Kék: elnök Korcsmáros Eszter 

 Maxerhoffer Emese 

  

Sárga: elnök Tóth Anita 

 Varga Enikő 

  

Piros: elnök Gáspár Eszter 

 Draskovics Mariann 

 Dr. Dudás Erzsébet 

Barna: elnök Perkátai Ildikó 
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Rózsaszín: elnök Schmuk Andrea 

 Acsai Gabriella 

 Balázs Nikolett 

Bordó: elnök Nagy Anita 

 Ricz Ágnes 

 Sipos Eszter 

Zöld: elnök Babics Emilné 

  

  

Lila: elnök Aczél Csilla 

 Újságh Erzsébet 

 Kóczán-Szigeti Rita 

Konkrét feladatok tervei: 

Célunk: A kölcsönös bizalom, tájékoztatási igény elvére épülő folyamatos kapcsolattartás. 

Meghatározott partnereinkkel a kölcsönös igények figyelembevétele és elégedettségének 

felhasználása, hasznosítás igényével. 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÓ 

Ágazati irányítás- Újbuda 

Önkormányzata 
Jné Szedlacsek Éva óvodavezető 

Német Kisebbségi Önkormányzat Jné Szedlacsek Éva, Beke Anna 

GAMESZ Jné Szedlacsek Éva óvodavezető, Stné Strausz Ildikó 

Óvodavezető helyettes Gyimesi Lászlóné óvodatitkár, 

Bán Ibolya óvodatitkár 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok: 

logopédia – logopédus, gyógytestnevelő 

Stné Strausz Ildikó óvodavezető helyettes, 

telephelyvezető helyettesek, óvónők 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok  Jné Szedlacsek Éva, Stné Strausz Ildikó, óvónők 

Gyermekélelmezés óvodatitkárok 

Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekvédelmi felelősök, óvodavezető 

Orvos- védőnő- szakorvosok telephely vezető helyettesek 

Iskolák Jné Szedlacsek Éva, Stné Strausz Ildikó 

Bölcsődék óvodavezető helyettes, telephely vezető helyettesek 

Partner óvodák óvodavezető, óvodavezető helyettes 

Hitoktatók telephelyvezető helyettesek 

Gazdagréti Közösségi Ház, könyvtár, 

bábszínház 

Fankovich Ildikó,  

ELTE óvodavezető, mentor óvodapedagógusok 

Me-Se-Kő Mentélhigiénés Segítő 

Központ  

óvodavezető, vezető helyettes, óvónők 
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Kapcsolattartás társintézményekkel: 

 

 

Partner Téma Időpont 

Napsugár Bölcsőde 

Katica Bölcsőde 

 Éves programok egyeztetése, közös 

programok lehetőségeinek 

megbeszélése, kijelölése 

előjegyzett gyermekek felvételével 

kapcsolatos megbeszélés 

 Márton napi lámpás felvonulás – 

becsatlakozási lehetőség 

 Közös szülői fórum  

óvodaérettség feltételei (logopédus, 

pszichológus) 

 Bölcsődés gyerekek meghívása játszó 

délelőttre 

 Tájékoztató szülői értekezlet a 

bölcsődében 

 Nyílt nap – leendő óvodásoknak 

 

szept.15. 

 

 

 

 

nov. 11. 

 

január  

 

 

március  

április 

április 

Gazdagréti Törökugrató 

Általános Iskola 
 Éves programok egyeztetése 

vezetői szinten 

 

 Őszi beszélgetés, tapasztalatcsere 

az óvoda pedagógusokkal az új 

elsősökről 

 Márton napi ünnepség – 

nemzetiségi csoportokkal 

 Német advent 

 Szülői értekezlet az óvodában-

leendő első osztályosok szülei 

részére 

 Március 15-ei ünnepély 

szept.24. 

 

 

okt.18. 

 

 

nov.11. 

dec.5. 

 

február 

 

 

márc.11. 

Gazdagréti Csíkihegyek 

Általános Iskola 
 Éves programok egyeztetése 

vezetői szinten 

 

 Őszi beszélgetés, tapasztalatcsere 

az óvoda pedagógusokkal az új 

elsősökről 

 Szülői értekezlet az óvodában-

leendő első osztályosok szülei 

szept.15. 

 

 

okt.11. 

 

 

február 

 

 

márc.14. 
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részére 

 Március 15-ei ünnepély 

 Toborzó 

június  

Nyugdíjas Ház  Karácsonyi, adventi ünnepség – 

gyermek műsor 

december 

második hete 

Gazdagréti Közösségi 

Ház 
 Programok egyeztetése 

szept. 10. 

ELTE TÓK  Mentori értekezlet 

Tutori látogatás 

nyolc hetes gyakorlat elvégzése - 

hat hallgató  

záró foglalkozások levezetése 

szept. 4. 

november 

évente kétszer 

február-április 

április 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Főiskola  

 nappali, estis hallgatók gyakorlata- 

8 fő 

 esetmegbeszélés, konferencián való 

részvétel 

szeptember-

december 

 

március 

Újbudai Pedagógiai 

Iroda 
 X. Jubileumi Újbudai Köznevelési 

Konferencia 

 Újbudai Pedagógiai Napok 

 Föld Napja 

 Újbudai Tavaszi Hangverseny 

 Madarak és Fák Napja 

 Pedagógus est 

november 28. 

 

március 01-09-ig 

április 20. 

április 

május 18, v. 25. 

június 08. 

A fenntartóval való kapcsolattartás  

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

- óvodákkal 

- szakmai szolgáltatókkal 

- szakszolgálattal 
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6.A pedagógiai munka feltételei  

6.1. 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

- Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

- Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

- Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésének, tanításának? 

- Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága? 

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek - 

 

Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 Csoportszoba játékai 

 Bútorok, berendezés 

 

 

GYENGESÉGEK 

 Udvari játékok elavultak 

 Tornaterem hiánya 

 Poros udvar 

 Nyári melegben a 

csoportszobák 

felmelegedése N
E

G
A

T
ÍV

 
 LEHETŐSÉGEK 

 Udvar felújítás 

 Óvoda bővítés 

  

 VESZÉLYEK 

 Balesetveszély 

 Egészséges környezet 

biztosítása 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal. 

[Opcionálisan bármelyik analízis-modell alkalmazható.] 

Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai fejlesztések  

- a 2018. évi költségvetés függvényében –  

 

A fejlesztés tárgya 

 

Gazdagréti 

Óvoda, székhely 

Szivárvány Óvoda Aranykapu Óvoda 

A fejlesztés tárgya 
   

Konyhai burkolat cseréje  X  

Gumiburkolat az 

udvarokra 

X X X 
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A fejlesztés tárgya 

 

Gazdagréti 

Óvoda, székhely 

Szivárvány Óvoda Aranykapu Óvoda 

Számítógép + monitor   X 

Játéktartó polcok  X X 

Szőnyegek X   

Textíliák (függönyök, 

ágyneműk) 

X X X 

Csoportszobai árnyékolók X X X 

Gyermek bútor  X X 

Csoportszoba mosdó és 

öltöző felújítása (lambéria, 

parketta, festés) 

X X X 

Permetkapu X X  

Gumiburkolat cseréje X   

Konyhák korszerűsítése  X  

Radiátorok 

szabályozhatóságának 

megoldása 

X X  

Udvari kerítés javítása X X X 

Udvari lépcső javítása 
X X  

Alapítványi vagy egyéb 

forrás felhasználásával 

   

Fejlesztő játékok  X X X 

Autóbuszos kirándulás X X X 

Együttesek meghívása X X X 

Gyermek programok X X X 

Kézműves anyagok X X X 

Játékok X X X 

Szakmai könyvek 

vásárlása 

X X X 
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GAZDASÁGI FELADATOK 

 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

Gyermekek adatbázisának frissítése  óvodatitkár 

óvodavezető helyettes 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

 

óvodatitkár 

 

Dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár 

óvodavezető 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

Pénzügyi elszámolások készítése óvodatitkár 

 

belső pénzügyi szabályzat szerint minden hónap 5. 

napja 

óvodatitkár 

Munkaruha nyilvántartás munkavédelmi felelős belső munkaruha szabályzat 

szerint 

2017. november 20. munkavédelmi felelős 

Októberi statisztika elkészítése  óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 

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

rendelet 

NKt. 

2017. október 15. óvodavezető 

Intézményi éves költségvetés 

tervezése 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 

2017. november óvodavezető 

Költségvetés alakulásának nyomon 

követése 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 

belső szabályozás alapján 

egyeztetés a fenntartóval 

2017. október 15. 

2017. december 15. 

2018. április 15. 

2018. július 15. 

óvodavezető-

helyettes 

Leltározás óvodavezető 

óvodatitkár 

könyvtáros 

fenntartó 

leltározási szabályzat alapján 2018. november 30. óvodavezető 

Adó / TB-ügyintézés óvodatitkár NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

tv. szerint 

(januárban kiemelt 

feladat) 

óvodatitkár 

Ebédbefizetés óvodavezető- helyettes 

óvodatitkár 

belső szabályzat szerint minden hónap 12. óvodavezető- 

helyettes 
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Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

Ebédmegrendelés, - lemondás óvodatitkár belső szabályzat szerint minden nyitvatartási 

nap 

óvodatitkár 

Pályázatírás óvodavezető 

munkaközösség-vezető 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, belső 

gazdálkodási szabályzat szerint 

aktuálisan óvodavezető 

Jogszabályfigyelés (önértékelési) 

munkaközösség-vezető 

Magyar Közlöny folyamatos 

figyelése 

minden hónap 

utolsó napja 

munkaközösség-

vezető 

Személyi dossziék elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető 

óvodatitkár 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

 



53 

 

6.2. 

 

Személyi feltételek 

 

- Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 

- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.  

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

 

 

A pedagógiai munka feltételei - Személyi feltételek - 

Helyzetelemzés  

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 Képzettségi mutatók 

 Belső továbbképzési 

rendszer 

 Kapcsolat az ELTE-vel 

GYENGESÉGEK 

 Informatikai kompetencia 

 Fluktuáció 

 Pedagógushiány 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

 Részvétel akkreditált 

képzéseken 

VESZÉLYEK 

 Pedagógushiány 

 Fluktuáció 

 Kiégettség 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 
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HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

 

Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

Gazdagréti Óvoda 

Székhely 

 

1.  Elefánt csoport 

nagy csoport 

26 Főfai Attiláné 

Bajtai Lászlóné 

Mészáros Mónika  

2.  Fóka csoport 

Kiscsoport 

22+5 Kné Dobó Erika 

 

Fodor Krisztina Köllő Melinda 

3.  Napocska csoport 

középső csoport 

25 Drippey Helga 

Makra Ildikó Judit 

Vígh Gáborné  

4.  Pillangó csoport 

kiscsoport 

20+3 Gyurmáncky Katalin 

Eszéki Kata 

Andréné Bálint 

Katalin 

Schmid Laura 

5.  Napraforgó csoport 

középső csoport 

28 Baintner Katalin 

Funkné Szurok Eszter 

Trifán Irén  

6.  Alma csoport 

nagy csoport 

21 Bajor Nóra 

Zákányné Anda Mónika 

Kántor Krisztina  

7.  Teknős csoport 

középső csoport 

25 Oszlayné Hankovszki Tünde 

Berényi Ágnes 

Vinczéné Virág 

Mónika 

 

8.  Delfin csoport  

nagy csoport 

22 Mné Adamovszki Anita 

Fahidiné Fischer Katalin 

Sajdik Katalin  

Összesen: 189+8    

Szivárvány Óvoda  

1. Piros csoport 

vegyes csoport 
24+2 

Hné Nagy Zsuzsanna 

Fankovich Ildikó 
Kovács Ilona 

 

 

 

Pados Andrea 
2. Barna csoport 

vegyes csoport 
23+2 

Szné Pál Ibolya 

Katzler Ferencné 
Rajki Lászlóné 

3. Sárga csoport 

nagy csoport 
26 

Lné Hercegi Katalin 

Máté Hajnalka 
Kiss Barnáné 

4. Kék csoport 

vegyes csoport 
23+1  Fuják Nikolett 
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Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

5. Lila csoport 

középső csoport 
27 

Kozma Krisztina 

Mészáros Dóra 
Szénásiné H. Veronika 

 

Stanczelné 

Rosenbaum Mária 

Edina 

 

6. Zöld csoport 

kiscsoport 
22+3 

Szirtes Iringó 

Preszter Marina 
Gyulai Attila Györgyné 

7. Bordó csoport 

vegyes csoport 
24+2 

Sné Nagy Erzsébet 

Kádi Mirjam 
Berdán Diána 

8. Rózsaszín csoport 

vegyes csoport 
23+2 

Berdó Annamária 

Német Hargitai Míra 
Csabainé Sz. Mónika 

Összesen: 192+12    

Aranykapu Óvoda  

1. Oroszlán csoport 

nemzetiségi vegyes 

csoport 

26 Beke Anna 

Fürst Gabriella 

 

Murger Istvánné   

 

Sütőné Lőrincz 

Barbara 2. Vakond csoport 

nemzetiségi vegyes 

csoport 

19+1 Deme Gabriella 

Dr. Kawaritné Tóth Erika 

Vasvári Lászlóné 

3. Mókus csoport 

vegyes csoport 

25 Horváth Tünde Luca 

 

Iglói Istvánné 

4. Süni csoport 

vegyes csoport 

22+4 Duna Szabina Edina 

Baksa Ágnes 

Márkusné Sz. Szilvia  

 

 

Cservenyák Kornélia 
5. Maci csoport 

vegyes csoport 

25+2 Rné Adamecz Bernadett 

Fenyő Kata 

Kerékffy Villő 

6. Csiga csoport 

kis csoport 

22 Mérész Bernadett Hidasi Istvánné 

7. Pillangó csoport 

nagy csoport 

15+9 Rné Misángyi Márta Martinovics Erzsébet 

Összesen: 154+16    

  

Intézményi összesen: 535+36 Átlag:24/ 25 fő 
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 A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK 

 

Beosztás Név 

Óvodapszichológus Zsiros Emese 

Gyógypedagógus Diósi Krisztina 

Óvodatitkár 
Székhely: Bán Ibolya 

Telephelyek: Gyimesi Lászlóné 

Konyhai kisegítő 

Székhely: Rácz Veronika 

Szivárvány Óvoda: Bíró Erzsébet 

Aranykapu Óvoda: Stróbl Szilvia 

Takarító 

Székhely: Petzné Zson Gyöngyi 

                 Valtmann Krisztina 

Szivárvány Óvoda: Beriné Gémesi Zsuzsanna 

                                Zádori Edit 

Aranykapu Óvoda: Murger István 

Mike Péterné 

Torzsás Tibor 

Kertész 

Székhely: Farkas Krisztián 

Szivárvány Óvoda: Szénási Gábor 

Aranykapu Óvoda: Molnár Péter 
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Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont 

Szirtes Iringó Terepi gyakorlat Duna Ipoly Nemzeti 

Park 

Április, Május 

Mészáros Dóra Terepi gyakorlat Duna Ipoly Nemzeti 

Park 

Április, Május 

Fahidiné Fischer 

Katalin 

Terepi gyakorlat Duna Ipoly Nemzeti 

Park 

Április, Május 

 Érzékenyítő Program Kézenfogva Alapítvány Április 

Magyarné A. Anita 

Baintner Katalin 

Dráma pedagógia Dráma Pedagógiai 

Társaság 

 

Rubintné Misángyi 

Márta 

Herceginé N. 

Zsuzsanna 

Zöld Óvoda 

kritériumrendszere a 

gyakorlatban 

Zöld Óvodák hálózata, 

Humusz Szövetség 

Április 

 

Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont 

Funkné Szurok Eszter 

Szirtes Iringó 

Számítógép felhasználás   

Intézményvezető, 

helyettesek, 

munkaközösségvezetők 

Budai Oktatási napok XII. ker. óvodái 2017.10.18. 

Érdeklődő 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek, dajkák 

Köznevelési Konferencia 

 

 

Plenáris előadások 

Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium 

2017.11.28 

 

 

2018.03.01., 02. 



58 

 

Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont 

Érdeklődő 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek, dajkák 

Módszertani hét, szakmai 

napok 

XI. kerület óvodái 2017.11.20-24-ig 

2018.03.05-09. 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek külső és belső képzése, továbbképzése 

 

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének biztosítása, 

valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása.  

Működési rend: 

A szervezett foglalkozásokra minden esetben várjuk azokat a munkatársakat, akik szabaddá tehetik magukat a munkavégzés alól. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Megjegyzés 

1.  „Az óvónő jobb keze a dajka” VII. Országos 

Dajkakonferencián való részvétel 

Tervezett szakmai program: 

 

Lurdy Ház 

Október 20. 

péntek 

10:00-15:00 

Részt vesznek az óvodaépületek által delegált 

dajkák  

Regisztrációhoz a résztvevők jelzésének 

időpontja: 09. 30. www.mod-szer-tar.hu 

2.  Pedagógiai asszisztensek IV. Országos 

Konferenciája 

Tervezett szakmai program: 

 Nehezen kezelhető gyermekek az óvodában 

 A pedagógiai asszisztens kompetenciái 

 Konfliktuskezelés, de hogyan?  

 Gyermekvédelem 

 

11.03. 

péntek 

10:00-15:00 

 

Részt vesznek az óvodaépületek által delegált 

pedagógiai asszisztensek  

Regisztrációhoz a résztvevők jelzésének 

időpontja: 10.20. 

www.mod-szer-tar.hu 

3.  Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda kritérium 

rendszere, a környezeti nevelés az Alapprogram 

és a Pedagógiai Program tükrében 

Előadó: Bihariné Krekkó Ilona 

11.24 Alkalmazotti kör 
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Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Megjegyzés 

4.  Intézményeken átívelő hospitálások Gazdagréti Óvoda 

 

Részt vesznek az óvodaépületek által delegált 

dajkák és pedagógiai asszisztensek 

 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás:  

Székhely/telephelyek Időpont 

Székhely Szivárvány  Aranykapu     

2017.09.27. 2017.09.28 2017.09.28.     

Segítő tartalom: Vészhelyzet - Kisokos 

http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201/veszhelyzet-kisokos:-agyrazkodas-forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2%80%A6-

eleteket-menthet-ha-ezeket-tudod.html 

6.3. 

 

Szervezeti feltételek 

- Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

– Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. 

- Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

- Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

- Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? 

- Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

– 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 

 

Humán erőforrás fejlesztése 

Gyakornokok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint  
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Ssz. Gyakornok Mentor Mentorálási terület 

1. 
Preszter 

Marina 

Laczkóné H. 

Katalin 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

2. Máté Hajnalka Mészáros Dóra 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

3. Kádi Mirjam 

 

Laczkóné H. 

Katalin 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

4. Beke Anna Deme Gabriella 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

5. 

 

Duna Szabina 

Edina 

Dr. Kavaritné 

Tóth Erika 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

6. Eszéki Kata 

Magyarné 

Adamovszky 

Anita 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 
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Kiemelés a Gyakornoki Szabályzat tartalmaiból 

 

A segítő mentor feladatai: 

 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai- módszertani feladatok 

gyakorlati megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében:  

 segíti az óvoda Pedagógiai Programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű 

alkalmazásában, 

 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, foglalkozási eszközöknek a célszerű 

megválasztásában, 

 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében, 

 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt 

követően megbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. 

A gyakornok kötelezettsége, hogy: 

  a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a minősítő vizsgára, 

  a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral, 

  a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze, 

  gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

  részt vegyen a nevelőtestület munkájába, 

  a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze. 

Mentorálási alkalmak 

 

Mentorálás tartalmai Megvalósítás időtartama, időpontja 

Az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek 

megismerése, gyakorlati 

 

 

Mentor és mentorált együttműködése, döntése szerint 
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megvalósítása 

A munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények 

folyamatos 

 

 

Általános követelmények: a 

működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések 

értelmezése 

Folyamatos 

önképzés 

október 

1. 

csütörtök 

8:00-12:00 

október  

26. 

hétfő 

14:00-17:00 

november 26 

csütörtök 

8:00-12:00 

 

Kiemelés a Gazdagréti Óvoda Önértékelési Programjából:  

A tudásmegosztás hatékonyságának érdekében a tevékenység/ foglalkozáslátogatásokon - előre egyeztetett módon - az értékelő csoport tagjain 

túl további kollégák (pld. gyakornok, szakmai munkaközösségi tagok, hospitáló, stb.) kollégák is részt vehetnek. 

A tudásmegosztás hatékonyságának érdekében a tevékenység/ foglalkozáslátogatásokon - előre egyeztetett módon - az értékelő csoport tagjain 

túl további kollégák (pld. gyakornok, szakmai munkaközösségi tagok, hospitáló, stb.) kollégák is részt vehetnek. 

Javasolt forrásmunkák gyakornokok és mentorok számára:  

Simon Gabriella A kritikus-barát módszer. A kritika művészete  

http://www.legitim.hu/Pedkepz_CF_simon_gabriella_2011_1-2.pdf 

OFI: A gyakornokokat támogató rendszer koncepciója 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/t315_gyak_tamrendsz_koncepcio_130708.pdf 

OFI: A gyakornokokat támogató rendszer megvalósításának terve 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/315_gyak_tamrendszer_munkaterv1_0.pdf 

Hambalkó Szilvia: Csodavár Óvoda. A „gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt bemutatása 

http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/2gyakornoki_evek_szakmai_program.pdf 

 

Mentálhigiénés tréning 

Szakmai tapasztalatcserék 

A tudásmegosztás intézményi gyakorlat 

Innovációk, pályázati projektek, fenntarthatóság biztosítása 
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MEGBÍZATÁSOK és RESZORTFELADATOK 

 

 

Ssz. Feladat / terület Gazdagréti Óvoda székhely Gazdagréti Szivárvány Óvoda Aranykapu Óvoda 

1.  

Mentor – a gyakornokok 

segítő támogatása 

Drippey Helga 

Magyarné Adamovszky 

Anita 

Kozma Krisztina 

Laczkóné Hercegi Katalin 

Rubintné Misángyi Márta 

Fürst Gabriella 

2.  

Kapcsolattartás 

társintézményekkel, 

szülőkkel, orvossal + 

képviselet 

Jné Szedlacsek Éva 

óvodavezető 

Stné Strausz Ildikó 

óvodavezető helyettes 

Jné Szedlacsek Éva óvodavezető 

Stné Strausz Ildikó óvodavezető 

helyettes 

Jné Szedlacsek Éva óvodavezető 

Stné Strausz Ildikó óvodavezető 

helyettes 

3.  

GAMESZ 

kapcsolattartó, 

Polgármesteri Hivatal 

posta 

Stné Strausz Ildikó 

óvodavezető helyettes  

Bán Ibolya óvodatitkár 

Stné Strausz Ildikó óvodavezető 

helyettes Gyimesi Lászlóné 

óvodatitkár 

Stné Strausz Ildikó óvodavezető 

helyettes Gyimesi Lászlóné 

óvodatitkár 

4.  

Kapcsolattartó: 

tanfolyamvezetők, hit-

oktatókkal 

Magyarné Adamovszky 

Anita 

Herceginé Nagy Zsuzsanna Rákócziné Adamecz Bernadett 

5.  
Munkaközösség és 

munkacsoport vezető 

Krániczné Dobó Erika Mészáros Dóra Rubintné Misángyi Márta 

6.  Gyermekvédelmi felelős Eszéki Kata Laczkóné Hercegi Katalin Mérész Bernadett 

7.  Tehetség koordinátor Makra Ildikó Judit Sárosiné Nagy Erzsébet Horváth Tünde Luca 

8.  
Értékelési 

TEAM- vezető 

 Sárosiné Nagy Erzsébet Fürst Gabriella 

9.  Technikai csoportvezető Trifán Irén Kiss Barnáné Hidasi Istvánné 

10.  Tűz-, és munkavédelem Bán Ibolya Kovács Ilona Márkusné Sz. Szilvia 

11.  HACCP  Bán Ibolya Gyimesi Lászlóné Gyimesi Lászlóné 

12.  

Könyvtáros folyóiratok, 

szakmai könyvek 

koordinálása 

Schmid Laura 
  

13.  Informatikai koordinátor Berényi Ágnes Fankovich Ildikó Sütőné L. Barbara 

14.  Faliújság felelős Valtmann Krisztina Herceginé Nagy Zsuzsanna Cservenyák Kornélia 

15.  Zöld fal felelős Veres Rita Pados Andrea Sütőné L. Barbara 
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Ssz. Feladat / terület Gazdagréti Óvoda székhely Gazdagréti Szivárvány Óvoda Aranykapu Óvoda 

16.  
Bábszínház, színház, 

táncház 

Drippey Helga Fankovich Ildikó Rákócziné Adamecz Bernadett 

17.  Pályázat-figyelő Fahidiné Fischer Katalin Berdó Annamária Fenyő Kata 

18.  

Leltárfelelős: 

- nagy értékű 

- bútor 

- játék 

- textil 

- edény, evőeszköz 

Bán Ibolya óvodatitkár Gyimesi Lászlóné óvodatitkár 

Burnyócki Aranka 

Gyimesi Lászlóné óvodatitkár 

Vasvári Lászlóné 

19.  Főzőkonyha összekötő Bán Ibolya  Gyimesi Lászlóné Gyimesi Lászlóné 

20.  
Egészségügyi könyvek, 

foglalkozás-egészségügy  

Bajtai Lászlóné Herceginé N.Zsuzsanna Rákócziné A. Bernadett 

21.  Kuka felelős Farkas Krisztián Szénási Gábor Molnár Péter 

22.  Óvoda-kulcs 
Petzné Zson Gyöngyi 

Mészáros Mónika 

Szénási Gábor Murger Istvánné 

 

 

1. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

- Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a 

pedagógiai programban? 

– Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását 

– A tervek nyilvánossága biztosított. 

- Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása? 

 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának alábbi 

„üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 
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 Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, 

 a lebonyolítás menete nyílt,  változó idejű,  a téma „mélyére ás” 

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá szocializálódik 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek 

számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására 
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Függelék 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

névhasználatáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torv

eny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf         

 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 igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 

módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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 működéséről 
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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 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE_ovodai_kezikonyv_1128-%202017.pdf 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. negyedik, javított 

változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei  

 www.ujbuda.hu  

 A Gazdagréti Óvoda működését szabályozó dokumentumok. 

 

Munkaidő beosztások (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, egyéb alkalmazottak) 
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Mellékletek (a munkaközösségek és más reszortfelelősök éves munkaprogramja) 

1.  sz. melléklet Gazdagréti Óvoda, Székhely szakmai munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely szakmai munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet Aranykapu Óvoda telephely szakmai munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet Környezet megismerésére nevelés, szakmai munkaközösség munkaterve 

5. Fejlesztőpedagógus munkaterve 

6. sz. melléklet Játék Szakmai Centrum munkaterve 

7. Óvodapszichológus munkaterve 

 

 

Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet 

sor.  
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1.sz. melléklet 

Pedagógiai szakmai munkaközösség Gazdagréti Óvoda székhely 

 
Munkaközösség vezető: Krániczné Dobó Erika 

A munkaközösség célja: a gyermeki játék területén szerzett ismeretek tudatos alkalmazása, a játéktámogatás fogalmának együttes 

értelmezése. Jó gyakorlatok és egymás munkájának megismerése.  

A munkaközösség feladata:  

 a játékcentrum munkájában való intenzív részvétel, bemutatók vállalása 

 az udvari játéklehetőségek további fejlesztése (pl. ping-pongasztal készítése szülői segítséggel, szertári közlekedési 

táblákkal a középső udvarrészen pálya felfestése, kialakítása, tb.) 

 óvodaközi bemutató foglalkozások szervezése 

 külsősök meghívása a jeles napokra- óvodánk menedzselése 

 szakmai napok, előadók felkérése igény szerint 

 leendő új kollégák támogatása, felkarolása 

 

Ssz. Dátum Téma Feladat 
Felelős/ 

együttműködő 
Eredmény 

1.  
2017. 

augusztus 31. 

Munkaközösség 

alakulása, munkaterv 

feladatok megbeszélése. 

Közös célkitűzés, unkaterv 

elfogadása. 

Nevelőtestület, 

munkaközösség vezető  

 

2.  
szeptember 

11. 

2017-2018- s nevelési év 

Projektterve 

Aktualizálás; Jeles napok, 

óvodaszintű ünnepek kijelölése 

Nevelőtestület, 

munkaközösség vezető 

 

3.  október 
A „Zöld Óvoda” 

kritériumrendszer 

áttekintése 

Elméleti ismeretek 

felelevenítése, új kollégák 

tájékoztatása. Piktogrammok 

Baintner Katalin környezeti 

munkaközösség vezető 
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kihelyezése 

4.  október 24. 
A játék hatásai- bemutató 

foglakozás az Elefánt 

nagycsoportban 

A szabad játék pozitív 

hatásainak megfigyelése 

Korreferátum 

Főfai Attiláné 

Munkaközösség vezető 

 

5.  november 
A játék típusai- bemutató 

kiscsoportban 

A 3- 4 éves gyermekek 

játékának megfigyelése.  

Korreferátum  

Krániczné Dobó Erika  

6.  november 24. 

„Mindenben zene”- 

Hegedűsné Tóth 

Zsuzsanna interaktív 

előadása 

Fejlődés, szemléletváltás a zenei 

nevelésben 

Óvodavezető,  

munkaközösség vezető 

 

 

7.  2018. január 
Betekintés a „Zeneovi” 

munkájába 

Óvodaközi szakmai bemutató 

megtekintése, work shop 

Munkaközösség vezető, 

Sárosiné Nagy Erzsébet 

 

8.  február 
A játék jellemzői- 

középső/ nagy csoport 

játékának megfigyelése 

A játék támogatása 

Korreferátum 

Bajor Nóra, 

Munkaközösség vezető 

 

9.  február 23. 
„A játék pedagógiája” 

Előadás és szakmai 

beszélgetés  

Elméleti tudás bővítése, 

felidézése, aktuális irányvonalak 

Meghívott előadó 

(nevelés nélküli napon) 

 

10.  március 
Játék és tanulás- látogatás 

ismétlő nagycsoportban 

Hogyan fedezhető fel tanulás a 

gyermekek játékában 

Korreferátum 

Magyarné Adamovszky 

Anita, 

Munkaközösség vezető 

 

11.  április 

Az iskolai bemeneti 

mérés tapasztalatai. 

Visszacsatolás. 

 

A gyermekek képességéről, 

ismereteiről való visszajelzés 

elemzése. Az ebből adódó 

feladatok kijelölése. 

Munkaközösség vezető   

12.  június 15. 
A munkaközösség 

munkájának értékelése 

Záró foglalkozás, éves munka 

értékelése 

Munkaközösség vezető 

Minden pedagógus 
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                 2 sz.melléklet 

Pedagógiai szakmai munkaközösség Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely 

 
Munkaközösség vezető: Mészáros Dóra 

„A jó munkát elsősorban a bátorság, a lelkesedés, az energia és a jó humorérzék teremti.” 

(Kenneth Branagh) 

A munkaközösség célja: 

- az egymástól való tanulás elősegítése 

- az eddigi nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában 

- a játékcentrum munkájában való intenzív részvétel 

- a környezettudatos magatartás fejlesztése, segítése 

- új kollégák beilleszkedésének elősegítése 

A munkaközösség feladatai: 

- az együtt gondolkodás elősegítése az esetmegbeszélések alkalmával 

- az óvoda udvarának szépítése, alakítása (terasz kerítés festése a szülők bevonásával, tanösvény kialakítása, palántázó ládák 

elhelyezése) 

- bemutató foglalkozások szervezése a szabad játék fontosságának hangsúlyozásával 

- a minősítő vizsga és a minősítő eljárás előtt álló pedagógusok szakmai segítése 

 

Ssz. Téma Időpont 

1. Alakuló foglalkozás, munkaközösség vezető, 

munkacsoport vezető választása. 

Éves munka-elképzelések pontosítása. 

A munkaközösség éves céljának megfogalmazása. 

szeptember 
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2. Iskolai bemeneti mérések tapasztalatainak 

megbeszélése, találkozás a tanító nénikkel. 

október 

3. Szakmai napok keretében bemutató foglakozások 

vállalása. 

november 

4. Az óvodánk bevált, értékteremtő hagyományainak 

ápolása (Luca napi adventi vásár, Teaház) 

december 

5. Játékcentrum szakmai bemutató foglalkozás 

szervezése, előkészítése 

január 

6. Szabadjáték kitüntetett szerepének megerősítése, 

elősegítése 

február 

7. Környezettudatos magatartás formálása. 

Madárbarát Tanösvény előkészítése, palántázó 

ládák elhelyezése, használata. 

március 

8. Egészség nevelés, a mozgás szerepe- szakmai 

bemutató 

április 

9. Záró munkaközösségi foglalkozás. Éves munka 

eredményének értékelése.  

május 
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                3. sz. melléklet 

Pedagógiai szakmai munkaközösség - Aranykapu Óvoda telephely 

Munkaközösség vezető: Rubintné Misángyi Márta 

A munkaközösség célja: Az óvodai nevelés eredményeinek javítása, közös gondolkodás az óvodában folyó szakmai munka és a nevelés 

különféle területein.  

A munkaközösség feladata: együttműködés és közös célok kitűzése  

 

Ssz. Téma/feladat 
Helyszín és 

időpont 
Megjegyzés 

1. 
Alakuló munkaközösségi foglalkozás  

Az éves terv megismertetése és célok megfogalmazása 
szeptember 26. 

 

2. Intézményi dokumentumok, azok helyes vezetése, határidők  október 10.  

3. A környezettudatos magatartás, Zöld Jeles napok, ünnepek, Zöld 

Óvoda feladatai a hétköznapokban, a kritérium rendszer mentén, az 

udvar lehetőségeinek kihasználása 

október 24. 

 

4. A szabad játék, különböző játékfajták, azok megvalósítása a 

gyakorlatban  
november 14. 

 

5. Hagyományok, aktuális feladatok  november 28.  

6. Az iskolai bemeneti mérés tapasztalatai  január 9.  

7. 
Mozgásos játékok a gyakorlatban  január 23. 

 

 

8. 
A zenei nevelés fontossága, fejlesztési lehetőségek és megvalósításuk február 13.  

 

 

9. 
Tapasztalatok megbeszélése, esettanulmányok március 20. 

  

 

10.  Záró munkaközösségi foglalkozás,  

Éves munka, eredményesség értékelés 
május 15. 
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                4. sz. melléklet 

Környezet megismerésére nevelés, Gazdagréti Óvoda intézményeken átívelő szakmai munkaközössége 

Munkaközösség vezető: Baintner Katalin 

Tagok: 

Székhely: Berényi Ágnes 

Gyurmánczi Katalin 

Telephelyek: 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda: Szirtes Iringó 

Pados Andrea 

Aranykapu Óvoda: Baksa Ágnes 

                                Sütőné Lőrincz Barbara 

Helyzetelemzés: A székhely rendelkezik a Zöld Óvoda címmel és pályáztunk az Örökös Zöld Óvoda címért. A két telephely pályázott a Zöld 

Óvoda címért. Zöld Ünnepek óvodaközi ünneplése. Szelektív hulladékgyűjtés. Jó gyakorlataink vannak e nevelés területén. Innovatív a 

nevelőközösségünk. 

A munkaközösség célja mind három épületben: 

- A gyermekek, az alkalmazotti közösség, és a szülők környezeti, környezetvédelmi és környezettudatos szemléletének formálása. 

- A pedagógus kompetenciák fejlesztése. 

- A környezetvédelem és környezettudatos viselkedés beépítése a gyermekek mindennapi életébe, szokásrendszerébe. 

- Zöld Óvoda kritérium rendszerének megismertetése az alkalmazotti (óvodapedagógusok, nevelést segítő dolgozók: dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, kertészek, takarítók, titkárnők) közösséggel. 

- A Zöld Óvodai tartalmak beépülése a mindennapi életbe. 

- Jó gyakorlat átadása a kollégáknak. 

A munkaközösség feladata: 

A munkaközösség tagjainak (és rajtuk keresztül az alkalmazotti közösség) 

1. A Zöld Óvoda pályázatban vállalt feladatok folyamatos egyre növekvő szintű teljesítése. 

2. Közös óvodaközi projekt napok megtartása. ( Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák napja) 

3. Az energiatakarékosságról: jó gyakorlat a kollégáknak. 
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4. Hulladék felhasználás→ újrahasznosítás, jó gyakorlat a kollégáknak. 

5. Papírgyűjtés a szülők bevonásával. 

6. Családok folyamatos tájékoztatása környezetvédelmi, környezettudatos programjainkról. 

7. „Zöld Hírek”, „Zöld Fal” vezetése. 

8. Honlap „Zöldítés” 

9. Újbuda Környezettudatos Óvodája pályázatán való eredményes részvétel. 

A működés rendje: 

 TÉMA HELYSZÍN és IDŐPONT FELELŐS 

 

1. 

A munkaterv elfogadása, vélemények, 

javaslatok meghallgatása. Tervek, 

lehetőségek épületek szintjén. 

Honlap „Zöldítés”- folyamatos 

„Zöld Hírek”, „Zöld Fal”  

 
Székhely 2017. szeptember 28. 

13.30 

Baintner Katalin 

Berényi Ágnes 

Aranykapu: Baksa Ágnes 

Szivárvány: Szirtes Iringó 

2. Újbuda Környezettudatos Óvodája 

pályázat ismertetése, feladatok, felelősök, 

határidők kijelölése. 

 

Székhely 2017. október 9. 

13.30 

Székhely: Baintner Katalin 

Aranykapu: Baksa Ágnes 

Szivárvány: Pados Andrea 

3. Hulladék felhasználás → újrahasznosítás, 

jó gyakorlat a kollégáknak. 

Székhely, Napraforgó csoport 

2017. november 22. 
Baintner Katalin 

4. Jó gyakorlat bevezetése a másik két 

épületben.  

 

2017. december, 2018. január 

Aranykapu: Baksa Ágnes 

Szivárvány: Szirtes Iringó 

5. Közös projekt napok: Víz Világnapja, 

Föld Világnapja, Madarak és Fák napja) 

 

2018. március, április, május Székhely: Berényi Ágnes 

Aranykapu: Sütőné Lőrincz Barbara 

Szivárvány: Pados Andrea 

6. Papírgyűjtés a szülők bevonásával  

2018. március vagy április 

Székhely: Baintner Katalin 

Aranykapu: Sütőné Lőrincz Barbara 

Szivárvány: 

7. Újbuda Környezettudatos Óvodája 

pályázat írásbeli anyagainak összegyűjtése 

 

2018. június első hete  

Székhely: Berényi Ágnes 

Aranykapu: Sütőné Lőrincz Barbara 

Szivárvány: Pados Andre 

8. Újbuda Környezettudatos Óvodája 

pályázat írásbeli anyagainak 

továbbküldése  

2018. június 2. hete  

Baintner Katalin 
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                5. sz. melléklet 

Minőséggondozó - Önértékelési szakmai munkaközösség, Gazdagréti Óvoda 

Munkaközösség vezető: Kozma Krisztina 

Tagok:  

Székhely: Főfay Attiláné 

 Fahidiné Fischer Katalin 

 

Telephelyek:  

Szivárvány Óvoda: Kozma Krisztina 

 Sárosiné Nagy Erzsébet 

Aranykapu Óvoda: Mérész Bernadett 

 Rubintné Misángyi Márta 

A munkaközösség kiemelt feladatai: 

- A nevelési évre ütemezett pedagógus önértékelések lebonyolításában a három tagú értékelési csoportok vezetésében kitüntetett 

szerepvállalás 

- Az intézmény Önértékelési Programjának bővítésében való aktív részvétel 

- A várható jogszabályi változások közös tanulmányozása, értelmezése 

- Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés 

folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele 

- A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez - igény szerint - tudásmegosztással történő segítségnyújtás 

A munkaközösség feladata az önértékelés során, hogy közreműködik: 

- az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában 

- adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, összeállításában 

- a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében 

- az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában 

- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában 
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- az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében 

Működéi rend: A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában minden hónap első csütörtök 13
30 

- 15
00

 óráig, helyszíne: Szivárvány 

Óvoda telephely (Gazdagréti tér 2/A). Helyszín vagy időváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. A folyamatos feladatellátás 

érdekében szükséges az elektronikus kapcsolattartás. 

Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 

1. Alakuló ülés 

- Munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése 

- Az önértékeléssel kapcsolatos tartalmi és szervezési feladatok  

- Törvényi változások közös értelmezése 

- Önértékelési ütemterv pontosítása, a feladatok kijelölése 

2017. 09. Elérhetőségi lista aktualizálása a 

megfelelő információáramlás 

érdekében 

2. Szabályozó dokumentumaink átvizsgálása 

- SZMSZ 

- Házirend  

- PP 

- Önértékelési szabályzat 

Pillanatnyi állapot szerinti, hatályos kézikönyv fontos részeinek megtekintése 

az új csoporttagokkal közösen 

Az önértékelési ütemterv és az időarányos megvalósítás áttekintése, az 

aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

2017. 10.  

3. Vezetői önértékelés 
- A dokumentumok átvizsgálása, véglegesítése 

- Az online felület átvizsgálása, a feltöltöttség ellenőrzése (PP. SZMSZ, 

Intézményi Kézikönyv) 

- Az összegző dokumentumok elkészítése, véglegesítése 

- A vezetői önértékelés dokumentumainak feltöltése a rendszerbe 

2017. 11.  

4. Intézményi önértékelés 

- Az intézményi önértékeléshez kapcsolódó dokumentumok átvizsgálása 

- A dokumentumok közös megbeszélése 

- Felelősök kijelölése 

2018. 01.-02.  

5. Felkészülés az önértékelésre kijelölt pedagógusok látogatására 
- Dokumentumok előkészítése, szétosztása 

2018. 03.  
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Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 

- Felelősök kijelölése 

6. Az önértékelési ütemtervek és az időarányos megvalósítás áttekintése, az 

aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása, hiányok pótlása 

2018. 04.  

7. Éves célok és feladatok értékelése, éves beszámoló előkészítése 

Önértékelési ütemterv és az időarányos megvalósítás áttekintése 

Aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

-  Az értékelt pedagógus az értékelést követő hónap végéig, de 

legkésőbb május 31-ig készíti el saját önértékelését és a telephely 

vezető bevonásával a két évre szóló önfejlesztési tervét 

- Az önértékelési csoport a nevelési évet záró tanácskozásig (jún. 15.), 

de legkésőbb jún. 30-ig elkészíti az összegző értékelést. 

2018. 05.  
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                6. sz. melléklet 

Módszertani szakmai munkaközösség – Játék Szakmai centrum, Gazdagréti Óvoda 

 
Munkaközösség vezető: Szöllősiné Pál Ibolya 

Tagok: 

Székhely: Drippey Helga 

 Bajor Nóra 

Telephelyek: 

Szivárvány Óvoda: Mészáros Dóra 

 Németh Hargitai Míra 

Aranykapu Óvoda: Fenyő Kata 

 Duna Szabina Edina 

A szakmai munkaközösség célja a játék, a szabad játék szerepének, fontosságának megerősítése. Célunk hogy a gyermekek egyéni 

vágyai, elképzelései kibontakozhassanak a játékban, érvényesülhessen önkifejezésük a változatos játéklehetőségekben. 

A játék által tanulhassanak, képességeik fejlődhessenek, erkölcsi tulajdonságaik formálódjanak. 

A kisgyermek napi 7-9 óra játékszükségletét, szabad játék szükségletét kielégítjük. 

Feladat: 

 játék elméleti alapismeretek felelevenítése 

a nevelési-oktatási folyamat legelső lépései: megéreztessük a játék elsődleges szerepét, jelentőségét az óvodás életkorban, s a játékban rejlő 

nevelési lehetőségeket, melyekkel a gyermekek személyiségét, jellemét kívánjuk alakítani a családokkal együtt. 

 hatékony tanulásszervezési módok megismerése 

 fontos a megfelelő eszközök kiválasztása és használata.  

 az óvoda értékelési gyakorlatának közös értelmezése az elvárások tükrében: egyéni, csoport és intézményi szinteken 

 az újszerűséget megmutatása, átadása. 
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Működés rendje 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden hónap harmadik csütörtök 14
00

-17
00

- óráig, helyszíne a Szivárvány Óvoda 

telephely óvónői szobája Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.  

Kerületi programok szervezése a többi óvoda óvodapedagógusainak részvételével. 

 

Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 

 

1. 

Alakuló ülés 

 Munkatervi feladatok pontosítása, 

véglegesítése 

 Munkaidőnyilvántartás 

 Javasolt szakirodalom bemutatása 

 A következő foglalkozásig ellátandó feladatok 

meghatározása 

szeptember 

21. 

hétfő 

 

Elérhetőségi lista aktualizálása → információáramlás! 

 

 

2. 
Bemutatkozás,a többi óvoda köszöntése; hírlevél 

elindítása 

szeptember. 

csütörtök 

 

 

3. 

Bemutató – A szabad játék „varázsa „ 

eszközök használata  

Beszélgető kör - ki mit gondol a játékról 

 

október 

Bemutatót tart: 

 

Gazdagréti Óvoda, székhely 

4. Előadás - Játék a pszichológus szemmel január 
Kiselőadást tart: 
Zsiros Emese 

5. 

Bemutató - Szocializáció segítése, társas kapcsolatok 

alakulása a játék során 

Beszélgető kör – megfigyelés, mint pedagógiai 

módszer 

március 

 

Bemutatót tart: 

 

Rákócziné Adamecz Bernadett - Aranykapu Óvoda 

 

6. Munkaközösség éves tevékenységének értékelése 

 
június 
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7. sz. melléklet 

Módszertani szakmai munkaközösség – Óvodapszichológus munkaközösség munkaterve 

2017. szeptember - 2018. június 

(előzetes terv) 

 

Havi lebontásban: 

 

2017. augusztus Folyamatosan végzett 

tevékenységek 

Felkészülés a nevelési évre: 

 igényfelmérés: szükségletek, igények felmérése, ehhez konzultáció a vezetővel, 

óvodapedagógusokkal, gyógypedagógussal 

 saját munkaterv elkészítéséhez konzultáció a vezetővel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos esetvezetések 

 

Szülő és pedagógus konzultációk 

 

Gyógypedagógussal esetmegbeszélő  

 

Pedagógusok számára szakmai-

módszertani megbeszélések 

 

ÓP Munkaközösség heti 

rendszerességű team összejövetelein 

2017. szeptember 

 Évkezdési feladatok:  

o -munkakörülmények megteremtése (szoba, eszközök, dokumentációhoz szükséges 

dolgok) 

o -órarend, munkaidőbeosztás elkészítése, egyeztetése 

o -faliújságon elérhetőség feltüntetése 

o -munkaterv készítése, a közös munkaterv alapján, az egyéni óvodai szükségletek 

mentén, az ÓP egyéni elképzelésivel 

 Egységesen kidolgozott dokumentáció/adminisztráció elindítása, folyamatos vezetése 

 SNI-BTM szakértői vélemények áttekintése, pszichológiai vonatkozások megismerése, a 

szükséges beavatkozások megtervezése 

 Előző évben foglalkoztatottak részére kontroll, utógondozás megtervezése 

 Kiscsoportos pedagógusokkal, szülőkkel kapcsolatfelvétel (tájékoztató aláíratása, 

bemutatkozás, elérhetőség), valamint a beszoktatás támogatása; pedagógus konzultáció; 

szülők számára csoportos beszélgetés, fórum meghirdetése és megszervezése; 
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 Szülői értekezleteken való részvétel (kiemelten: kiscsoport - bemutatkozás, tájékoztatás a 

pszichológus munkáról, írásos tájékoztatók átadása a szülők számára) 

 Nevelési értekezlet keretében például a pedagógusok tájékoztatása a tervezett 

munkafolyamatokról, a hatékony együttműködéshez szükséges lépésekről 

való részvétel 

 

Szakértői vizsgálati kérelmek 

benyújtásában segítségnyújtás 

 

 

Adminisztráció, dokumentáció 

vezetése (kötött munkaidő 

adminisztrációja, forgalmi napló, 

egyéni lapok) 

 

Szülők számára csoportos fórumok 

 

 

2017. október 

 Ismerkedés az új kiscsoportosokkal, támogatási szükségletek felmérése (hospitálás, 

megfigyelés, konzultáció), szűrés - szokásostól való eltérés felismerése, prevenció, 

beavatkozások megtervezése 

 Iskolaérettségi vizsgálatok segítése:  

 vezetővel való konzultáció 

 konzultáció szervezése az óvoda szakembereivel (logopédus, gyógypedagógus, 

óvónő) ; 

 tanköteles korú gyermekek névsorának beszerzése; óvodapedagógusok, vezetők 

véleménye, konzultációk 

 kérdéses esetek összegyűjtése, a vizsgálatok megtervezése 

 ÓP aktív részvétele a szakmai team összehívásában-szükség esetén 

 szülői fórumok tartása iskolaérettség témában: szülők tájékoztatása az iskolaérettség 

feltételeiről, szűrés menetéről 

2017. november 

 skolaérettségi elő-szűrővizsgálatok, megfigyelések stb. lebonyolítása 

 Kiscsoportos foglalkozások megszervezése (szocialitás, érzelmi-indulati élet, szorongás fő 

témákkal) 

2017. december 

 A saját szűrési eredményekről visszajelzés adása a szülőknek, óvodapedagógusoknak, 

vezetőnek 

 Konzultáció a további teendőkről, tervezés 

 A szakértői iskolaérettségi vizsgálati kérelmek benyújtásának támogatása; beküldő papírok 

megírásában, vizsgálati anyagok csatolása szükség szerint 

 Szakértői kérelmek beküldése a Szakszolgálathoz  
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2018. január 

 Az iskolakezdésben halasztó/visszamaradó gyermekek szükség szerinti vizsgálata, további 

lehetséges pszichológiai beavatkozások megtervezése (egyéni/csoportos, továbbirányítás) 

 Iskolába menő gyermekek pszichológiai korrekciós/ fejlesztő foglalkozásainak 

megtervezése (egyéni/csoportos, kiemelten szocialitás-érzelemszabályozás területe), 

Komplex csoport indítása az Aranykapu óvodában 

 A szűrések és iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos adatok dokumentálása 

2018. február 

 Félévi beszámoló, statisztika készítése 

 Kiscsoportos foglalkozások megszervezése az iskolaérettségi vizsgálatok tükrében; fő 

fókusz: szocialitás, érzelmi intelligencia fejlesztése (február-május) 

2018. március 

 Egyéni és csoportos esetvezetések (folyamatos) 

 Szülő és pedagógus konzultációk (folyamatos) 

2018. április 

 Beiskolázás segítése 

 Egyéni és csoportos esetvezetések (folyamatos) 

 Szülő és pedagógus konzultációk (folyamatos) 

2018. május 

 Egyéni és csoportos esetvezetések (folyamatos) 

 Szülő és pedagógus konzultációk (folyamatos) 

 Leendő kiscsoportosok szülői értekezletén való részvétel 

 Beiskolázás segítése 

2018. június 

 Beiskolázás segítése 

 Egyéni esetek lezárása (szükség szerint) 

 Nyári, összevont időszakban végezhető tevékenységek, folyamatok megszervezése 

 Év végi statisztika, beszámoló készítése, évértékelő konzultáció a vezetővel 
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Tervezett óvodapszichológiai tevékenységek részletezése ebben a tanévben: 

 Pedagógusokkal való konzultáció: a szervezésre nagyobb figyelem fordítása, megtalálni az optimálisan megfelelő időszakot és formát, 

időpontokat ezek megvalósításához; kapcsolattartást fejleszteni; hasznos lehet az óvónő párokkal közös, valamint a szülő-óvónők 

közötti konzultációkat szervezni, szükség szerint, erről mindig egyeztetés a vezetővel; 

 Pedagógusok csoportja, vagy az egész nevelőtestület számára csoportos szakmai, módszertani megbeszélések, esetmegbeszélések, 

műhelyek szervezése, ehhez az igények, szükségletek felmérése, egyeztetés a vezetővel; 

 Szülővel való konzultációk vezetése lehetőleg mindkét szülővel;  

 Szülők csoportja számára tematikus fórumok szervezése:  

- kiscsoportos szülők számára a beszoktatás támogatására (május, szeptember) 

- iskolaérettségi kérdésekben a tanköteles korú gyermekek szülei számára (október, november) 

- különböző témákban, a helyi igények és szükségletek mentén, egyeztetés a vezetővel; 

 Csoportlátogatások: kiscsoportban és a tanköteles korú gyermekek csoportjaiban; cél: a szokásostól való eltérés szűrése, felismerése, 

preventív beavatkozások tervezése);  

 A célzott megfigyeléseket egy gyermek esetében; 

 Az SNI/BTM szakértői vizsgálati kérelmek benyújtásának támogatása; beküldő papírok megírásában, vizsgálati anyagok csatolása 

szükség szerint; 

 Egyéni foglalkozások vezetése; 

 Gyermekek számára csoportos foglalkozások vezetése (elsősorban érzelmi élet, szociális érettség területén); 

 Heti esetmegbeszélő az óvoda gyógypedagógusával; 

 Komplex, iskolaelőkészítő csoport közös vezetése; 

 Szükség szerint külön esetmegbeszélő az óvoda logopédusával, utazó gyógypedagógusával; 

 Heti rendszerességű óvodapszichológus teamen aktív részvétel; 

 Szakmai partnerkapcsolatok, együttműködések fenntartása: Gyejó, Pedagógia Szakszolgálatban logopédusok, pszichológusok, 

koordinátorok; szükség szerint külön esetmegbeszélő konferenciák szervezése az érintett szakemberekkel. 
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Gazdagréti Óvoda 

Kindergarten in Gazdagrét 

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11. 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült 

Időpontja: 2017.09.26. 17
30

 óra 

Esemény: - Alkalmazotti közösség értekezlete 

 - Nevelőtestületi értekezlet 

Téma: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2017-2018-as nevelési év 

Munkatervének megvitatása, elfogadása. 

Jelen vannak: 

Berdó Annamária                     óvodapedagógus 

Fankovich Ildikó                      óvodapedagógus 

Herceginé Nagy Zsuzsanna      óvodapedagógus 

Jánosné Szedlacsek Éva           intézményvezető 

Kádi Mirjam                            óvodapedagógus 

Katzler Ferencné                      óvodapedagógus 

Kozma Krisztina                      óvodapedagógus 

Laczkóné Hercegi Katalin       óvodapedagógus 

Máté Hajnalka                         óvodapedagógus 

Mészáros Dóra                         óvodapedagógus 

Németh Hargitai Míra              óvodapedagógus 

Preszter Marina                        óvodapedagógus 

Sárosiné Nagy Erzsébet           óvodapedagógus 

Szirtes Iringó                           óvodapedagógus 

Szöllősiné Pál Ibolya               óvodapedagógus 

Zsiros Emese                           pszichológus 

Baintner Katalin                      óvodapedagógus 

Bajor Nóra                               óvodapedagógus 

Bajtai Lászlóné                        óvodapedagógus 

Berényi Ágnes                         óvodapedagógus 

Diósi Krisztina                         gyógypedagógus 

Drippey Helga                         óvodapedagógus 

Eszéki Kata                             óvodapedagógus 

Fahidiné Fischer Katalin         óvodapedagógus 

Főfai Attiláné                          óvodapedagógus 

Funkné Szurok Eszter             óvodapedagógus 

Gyurmánczi Katalin                óvodapedagógus 

Krániczné Dobó Erika             óvodapedagógus 

Magyarné Adamovszky Anita óvodapedagógus 

Makra Ildikó Judit                   óvodapedagógus 

Oszlayné Hankovszki Tünde   óvodapedagógus 

Steixnerné Strausz Ildikó        vezető helyettes  
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Zákányné Anda Mónika           óvodapedagógus 

Baksa Ágnes                            óvodapedagógus 

Beke Anna                               óvodapedagógus 

Deme Gabriella                        óvodapedagógus 

Dr. Kawaritné Tóth Erika        óvodapedagógus 

Duna Szabina Edina                óvodapedagógus 

Fenyő Kata Júlia                      óvodapedagógus 

Horváth Tünde Luca                óvodapedagógus 

Mérész Bernadett                     óvodapedagógus 

Rákócziné Adamecz Bernadett óvodapedagógus 

Rubintné Misángyi Márta         óvodapedagógus 

Pados Andrea                            pedagógiai asszisztens 

Stanzelné Rosenbaum Mária Edina pedagógiai asszisztens 

Köllő Melinda                           pedagógiai asszisztens 

Schmid Laura                            pedagógiai asszisztens 

Cservenyák Kornélia                 pedagógiai asszisztens 

Sütőné Lőrincz Barbara             pedagógiai asszisztens 

Gyimesi Lászlóné                     óvodatitkár 

Bán Ibolya                                óvodatitkár 

Beriné Gémesi Zsuzsanna         takarító 

Bíró Erzsébet                            konyhás 

Csabainé Székely Mónika        dajka 

Gyulai Attila Györgyné           dajka 

Kiss Barnáné                            dajka 

Kovács Ilona                            dajka 

Rajki Lászlóné                          dajka 

Szénásiné Horváth Veronika    dajka 

Zádori Edit                               takarító 

Takátsné Fuják Nikolett           dajka 

Andréné Bálint Katalin            dajka 

Farkas Krisztián                        kertész 

Fodor Krisztina                        dajka 

Pászthy-Kántor Krisztina         dajka 

Mészáros Mónika Ilona            dajka 

Sajdik Katalin                           dajka 

Trifán Irén                                 dajka 

Valtmann Krisztina                   takarító 

Víg Gáborné                             dajka 

Vinczéné Virág Mónika           dajka 

Csordás Györgyi                       dajka 

Hidasi Istvánné                         dajka 

Iglói Péterné                              dajka 

Kerékfy Villő                            dajka 

Martinovics Erzsébet                dajka 

Márkusné Szakmári Szilvia      dajka 

Murger Istvánné                        dajka 

Vasvári Lászlóné                       dajka 

Molnár Péter                              kertész 

Mike Péterné                             takarító 

Murger István                           takarító 

Torzsás Tibor                            takarító 
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Igazoltan hiányzik: 

Fürst Gabriella                         óvodapedagógus 

Strobl Szilvia                            konyhai dolgozó 

Mészöly Anna                          óvodapedagógus 

Petzné Zson Gyöngyi               takarító 

Rácz Veronika                          konyhai dolgozó 

 

Jegyzőkönyvvezető: Herceginé Nagy Zsuzsanna 

Hitelesítő: Mészáros Dóra 

Magyarné Adamovszky Anita 

Alkalmazotti közösség értekezlete:  

Jánosné Szedlacsek Éva intézményvezető köszönti az alkalmazotti közösség tagjait. 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyv-vezetőnek Herceginé Nagy Zsuzsannát 

kéri fel. Herceginé Nagy Zsuzsanna elfogadja a felkérést. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel az alkalmazotti közösség tagjai? 

Eredmény: 83 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az intézményvezető megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség tagjai 

egyetértenek a jegyzőkönyv-vezető személyével. 

Az intézményvezető javasolja, hogy a jegyzőkönyvet, a nevelőtestület Mészáros Dóra és 

Magyarné Adamovszky Anita hitelesítsék. A két óvodapedagógus elfogadta a felkérést. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel az alkalmazotti közösség és nevelőtestület tagjai? 

Eredmény: 83 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az óvodavezető megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség tagjai 

egyetértenek a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével. 

1. Napirendi pontjaink:  

1. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2017-2018-as nevelési év 

Munkatervének véleményezése. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel az alkalmazotti közösség és a nevelő testület tagjai? 

Eredmény: 83 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az óvodavezető megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség tagjai 

egyetértenek a napirendi pontokkal. 
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Az értekezlet lefolyása: 

1. Az intézményvezető elmondja, hogy a 2017-2018-as nevelési év Munkaterve a 

munkaközösségek tervei, a telephelyi szintű nevelő testületek előzetes program 

egyeztetése alapján készült, melyet már mindenki megismerhetett. 

A Szülői Közösség szintén véleményt nyilváníthatott, melyben támogatták a 2017-

2018-as nevelési év Munkatervét. 

Ezt követően, az intézményvezető felkéri az alkalmazotti közösség tagjait, hogy tegyék meg a 

Munkatervvel kapcsolatos észrevételeiket.  

Egyéb észrevételt nem tesznek. 

Az óvodában működő szakmai munkaközösség, a Gazdagréti Óvoda 2017-2018-as 

nevelési év Munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118. § (3) bekezdése a) pont) véleményezési jogát 

korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott. A nevelőmunkát 

segítő alkalmazottak az arról szóló tájékoztatást megkapták. 

Jánosné Szedlacsek Éva intézményvezető köszönti a nevelőtestület tagjait. 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyv-vezetőnek Herceginé Nagy Zsuzsannát 

kéri fel. Herceginé Nagy Zsuzsanna elfogadja a felkérést. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel a nevelőtestület tagjai? 

Eredmény: 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az intézményvezető megállapítja, hogy a nevelőtestület tagjai 

egyetértenek a jegyzőkönyv-vezető személyével. 

Az intézményvezető javasolja, hogy a jegyzőkönyvet, a nevelőtestület tagjai Mészáros Dóra 

Magyarné Adamovszky Anita hitelesítsék. A két óvodapedagógus elfogadta a felkérést. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel a nevelőtestület tagjai? 

Eredmény: 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az óvodavezető megállapítja, hogy a nevelőtestület tagjai egyetértenek a 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyével. 
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Napirendi pontjaink: 

1. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2017-2018-as nevelési év 

Munkatervének véleményezése, elfogadása, Határozat hozatal. 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel a nevelő testület tagjai? 

Eredmény: 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az óvodavezető megállapítja, hogy a nevelőtestület tagjai egyetértenek a 

napirendi pontokkal. 

Az értekezlet lefolyása: 

1. Az intézményvezető elmondja, hogy a 2017-2018-as nevelési év Munkaterve a 

munkaközösségek tervei, a telephelyi szintű nevelő testületek előzetes program 

egyeztetése alapján készült, melyet már mindenki megismerhetett. 

A Szülői Közösség és az alkalmazotti közösség véleményt nyilváníthatott, melyben 

támogatták a 2017-2018-as nevelési év Munkatervét. 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

Az óvodavezető javasolja, hogy a Határozathozatalhoz a nevelőtestület a szavazás módjáról 

szavazzon kézfeltartással: 

Szavazás: 

Egyetértenek ezzel a nevelőtestület tagjai? 

Eredmény: 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat: Az óvodavezető megállapítja, hogy a nevelőtestület tagjai egyetértenek a 

kézfeltartással történő nyílt szavazással. 

Szavazás: 

Javasolja-e a nevelőtestület elfogadásra: 

1. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2017-2018-as nevelési év 

Munkatervét 

Eredmény: 49 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

 

 

 














