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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

-

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_torveny_vegrehajtasar
ol_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

-

137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cbecb91aaa99eec67948809d18a02b6923cc1ef9/megtekintes

-

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
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-

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
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

-

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?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
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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

Újbuda Köznevelési Koncepciója: a Köznevelési Koncepciót Újbuda Képviselő-testülete a 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozattal – a 109/2015.
(V. 21.) XI.ÖK határozattal módosítva – fogadta el.
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok/ujbuda-koznevelesi-koncepcioja-2015
A Lágymányosi Óvoda működését szabályozó dokumentumok
https://lagymanyosiovi.ujbuda.hu/lagymanyosi-ovoda/dokumentumok
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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?
„A Lágymányosi Óvoda közössége - „a tradicionális óvodai nevelés szellemiségének” megőrzése mellett - Pedagógiai Programjában célul tűzi ki a
társadalmi és a neveléspolitikai változásoknak történő folyamatos megfelelést.” (PP.28.old.)

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.
Elsődleges célunk, hogy - a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával - a Lágymányosi Óvoda Pedagógiai Programjában
(továbbiakban: PP) megfogalmazott nevelési céljainkat és feladatainkat magas szinten valósítsuk meg. Biztosítsuk a nyugodt és kiegyensúlyozott
légkört, a törvényes és színvonalas, minőségelvű intézményi működést a szabályzó dokumentumaink iránymutatása alapján (PP, SZMSZ és
mellékletei, Házirend, Önértékelési Program, Etikai kódex).
Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási tervek, a
megvalósítás, valamint az értékelések tatalmaiban.
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Szabályozó
dokumentumok
Pedagógiai program

Kiemelt cél/célok →

Kapcsolódó feladatok

Célunk az integráció és az inkluzív nevelés biztosítása. – A csoportnaplókban jelenjen meg a sajátos nevelési igényű
KIEMELT CÉL.
gyermekek fejlesztésének tervezése és az eredmények
reflektálása.
Célunk a mindennapi mozgás biztosítása (napi 10 perc, A csoportnaplókban jelenjen meg a mindennapos mozgás
népi játék, tervezett mozgás) minden korosztályban. – tervezése és az időkerete, helyszíne.
KIEMELT CÉL.
Célunk a komplex és reflektív szemléletmód
megvalósítása
a
gyermekek
tevékenységének
szervezésében (kötetlenség, iskolásítási tilalom). –
KIEMELT CÉL.
Célunk
a
gyermekek
életkorának
megfelelő,
tevékenységeihez igazodó időkeret betartása (napirend,
szervezés, kötetlenség).

A csoportnaplóban jelenjen meg a tervezetek és a
megvalósulás reflexiója. A tervezésnél vegyék figyelembe
az alábbiakat: az adott csoport terhelhetősége, a
folyamatosság és az egymásra épülés (ismétlés, gyakorlás,
témák bővítése, szélesítése), a gyermekek életkori
sajátosságai.
A módosított ONOAP beépítése a tervező és megvalósító
tevékenységbe.

Célunk a közlekedésbiztonsági program beépítése a napi Minden tevékenység területnél az ide kapcsolódó
gyakorlatba.
ismeretekkel komplexen tervezzék és valósítsák meg a
programot. A közlekedéssel kapcsolatos jeles napok
beépítése a tanulási tervekbe.
Célunk az IKT eszközök sokoldalú használata a napi Elsősorban az új munkatársaink megismertetése ezzel az
nevelő-fejlesztő munkában (interaktív tábla, bee-bot, eszköztárunkkal, ismeretek átadása, hospitálások
laptop, zenelejátszók, internet, digitális fényképező).
szervezése.
Célunk a családokkal való jó együttműködés erősítése.
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Hagyományos programjaink megfelelően történő
megszervezése, a családok javaslatainak meghallgatása,
átgondolása, információk időben és hitelesen történő

Szabályozó
dokumentumok

Kiemelt cél/célok →

Kapcsolódó feladatok
átadása.
Család óvoda mesterprogram megvalósításának
részértékelése.

Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók A megfelelő kommunikáció biztosítása minden esetben, a
elégedettségére,
velük
együttműködve
végezzük tapasztalatok épüljenek be a gyakorlatba.
munkánkat.
Szülői Klub életre hívása a javasolt témák
figyelembevételével.
Fogadóórák, szülői fórumok, megbeszélések megfelelő
számú és minőségű biztosítása, az egyéni fejlődési napló
tartalmi megbeszélésének biztosítása (szülőóvodapedagógus).
Célunk a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális Nemzeti ünnepek méltó módon és helyen való
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való megünneplésének biztosítása.
kötődés erősítése.
Célunk a környezeti szépségek felfedezése, a A környezetvédelem beépítése és megvalósítása a
fenntarthatóságra való nevelés. Zöld Óvoda program mindennapokban.
megvalósítása.

Továbbképzési terv

Célunk a tehetséggondozás segítése, a kapcsolódó A külön foglalkozások megszervezése és koordinálása:
intézkedési terv megvalósítása.
korcsolya, kézműves tevékenység, labdás játék, idegen
nyelv.
Célunk, hogy óvodánk közössége a gyermekek
Az Éves Beiskolázási terv megvalósítása, a módosítások
ellátásához, nevelő-fejlesztő munkájához szükséges
figyelembevételével.
szakmai ismereteiket bővítsék, fejlesszék.
A tanfelügyeleti eredmények megerősítése és az új
kompetenciák megismerése, beépítése a napi gyakorlatba.
Az új kompetenciát, az ONOAP új elvárásait megerősítő
képzések támogatása.
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Szabályozó
dokumentumok
Önértékelési program

Gyakornoki Szabályzat

Kiemelt cél/célok →

Kapcsolódó feladatok

Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:
A pedagógiai munka hatékonyságának növelése.
Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai
munkájának fejlesztéséhez.
Az intézmény / vezető / pedagógus felkészülésének
támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre.
A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre.
A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi
célokhoz, elvárásokhoz mérten.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók
fejlődésének elősegítése
A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval
történő hatékony együttműködés kialakítása és fenntartása.
A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése.
Célunk az érintett pedagógusokkal a dokumentációban
foglaltak megismertetése és megvalósítása.

A BECS éves munkaterve alapján az önértékelések és a
minősítések ösztönzése, az ebben résztvevők megerősítése,
a PDCA ciklus alkalmazása.
Az önértékelések eredményeinek példaként való kiemelése
a teljes dolgozói kör előtt.
A tudásmegosztás alkalmazása a portfóliók írásában.

Etikai kódex

Célunk, hogy óvodánk etikai kódexének tartalmát a teljes
alkalmazotti kör ismerje meg és az abban foglaltakat
alkalmazza.

SZMSZ

Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike ismerje és
alkalmazza a működésünket szabályozó
dokumentumainkban foglaltakat.

Házirend

Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike ismerje és
alkalmazza a működésünket szabályozó
dokumentumainkban foglaltakat.
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A szabályzat megküldése az érintett pedagógusoknak.
A gyakornokok szakmai támogatása mentoraikon keresztül,
hospitálások biztosítása más csoportokban is.
Az új dolgozók ismerjék meg Etikai Kódexünket.
Etikai Kódex felülvizsgálata a GPDR szerinti adatvédelmi
elvárásoknak megfelelően.
A módosított szabályzat megosztása az alkalmazotti
közösséggel.
SzMSz - Adatkezelési szabályzat módosítása; a GPDR-nek
megfelelő adatkezelési szabályzat felülvizsgálata, szükség
szerinti módosítása.
A különleges események protokolljának kidolgozása.
A módosított szabályzat megosztása az óvodahasználókkal.
Házirend felülvizsgálata és módosítása a GPDR szerinti
adatvédelmi elvárások és az e-menza bevezetése miatt.
A különleges események protokolljának kidolgozása.

Szabályozó
dokumentumok

Vezetői
pályázat/Vezetési
program

Pedagógusok
önértékelésére/
tanfelügyeletére
alapozott önfejlesztési
tervek

Vezetői önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott önfejlesztési
tervek
Intézményi
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott önfejlesztési
tervek

Kiemelt cél/célok →

Kapcsolódó feladatok

A megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú,
bizalomra épülő együttműködése szükséges.
A gyermekek jogai és kötelességei, a gyermekekre
vonatkozó védő - óvó intézkedések.
Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési
intézkedések formái.
Cél: a PDCA ciklus alkalmazása a vezetői funkcióban
Törvényesség
Gazdálkodás, működési feltételek biztosítása
Humánerőforrás
Pedagógiai
Cél: a pedagógiai munka területén a PP és a vezetői
program elvárásai valósuljanak meg.
Gyermek megismerési technikák.
Konfliktuskezelési technikák bővítése, Fegyelmezési
technikák tanulása.
Értékelési eszköztár fejlesztése.
Digitális kompetencia fejlesztése (IKT).
Vizuális technikák bővítése.
Tehetségfejlesztés lehetőségei.
Gyermek megismerési, értékelési technikák tanulása.
Lásd: 1.5. pontban és az 1.sz. mellékletben

A módosított szabályzat megosztása az óvodahasználókkal.

Lásd: 1.5. pontban és az 1.sz. mellékletben

A fejlesztési tervek megvalósulásának támogatása, a
megvalósítás értékelése.
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Vezetői tanfelügyelet és a vezetői önértékelés eredményei
alapján készült önfejlesztési tervek megvalósítása. (lásd.
1.sz.melléklet)
Vezetői mesterprogram megvalósításának értékelése.

Az önfejlesztési tervek megvalósulásának támogatása, a
megvalósítás értékelése.

A fejlesztési tervek megvalósulásának támogatása, a
megvalósítás értékelése.

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt
szabályozási területek
Szabályozó
dokumentumok,
folyamatok
SZMSZ
Házirend
Gyakornoki
szabályzat
Önértékelési program

Napló, Fejlődési napló

Szabályozandó terület
Adat frissítés.
A jogszabályi változások és az
intézményi gyakorlat szerinti korrekció
Adat frissítés.
A jogszabályi változások és az
intézményi gyakorlat szerinti korrekció
Teljes körű felülvizsgálat
A jogszabályi változások és az
intézményi gyakorlat szerinti korrekció
Adatgyűjtés.
Intézményi, csoport és egyéni szintű
dokumentumok áttekintése és
korrekciójának elvégzése a GPDR
szerinti adatvédelmi elvárások
érvényesítésével: napló, fejlődési napló.

Pedagógiai Program

Adat frissítés

Kulcsfolyamatok

Tehetséggondozás

Szabályozást végzők

Időtartam:
szeptember január hó
Határidő

Felelős

BECS-Minőséggondozó
munkaközösség

12.31.

BECS vezető

BECS-Minőséggondozó
munkaközösség

12.31.

BECS vezető

BECS-Minőséggondozó
munkaközösség

10.30.

BECS vezető

Óvodavezető

01.31.

Óvodavezető

Pedagógiai szakmai
munkaközösség

01.31.

Munkaközösség vezető

12.31.

BECS vezető

01.31.

Óvodavezető,
Munkaközösség vezető

BECS-Minőséggondozó
munkaközösség
Óvodavezető és
Kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel
foglalkozó
munkaközösség
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Kulcsfolyamatok:
Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a GPDR-nek megfelelő adatkezelési szabályozás tükrében.
Ssz.

Kulcsterület

Átlag %

Ssz.

Kulcsterület

Átlag %

1.

Stratégiai és operatív tervezés; belső
szabályozó dokumentumok

96,0

8.

Infrastruktúra működtetése

94,7

2.

Munkaközösségek működése

90,7

9.

Dolgozók felvételének és elbocsátásának
követelményei, eljárása

94,7

3.

Intézményi önértékelés (P, V, I.)

100,0

10.

Tehetséggondozás

74,7

4.

Külső szakmai ellenőrzés, minősítés

98,7

11.

Felzárkóztatás

92,0

5.

Munkatársak képzése

93,3

12.

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások

98,7

6.

Gyermekek fejlettségállapotának nyomon
követése, értékelése

93,3

13.

Szabadidős tevékenységek, óvodai rendezvények

100,0

7.

Partneriek igény és elégedettség mérése

100,0

Átlag %

94,4
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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 2017-2018 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Kiemelések →
a 2017-2018 nevelési év beszámolójából
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)
Az óvodai csoportnapló fejlesztése.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezessék a mulasztási naplót.

Munkatervi célok, feladatok
További feladatunk az egységesítés folytatása. Az új ÓNOAP által előírt
tartalmak beépítése.
Az adatok pontos rögzítése, a fogalmak értelmezése, a folyamatos
ellenőrzés elvégzése. (2018/2019. tanév rendjéről
szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §.: 2019. január 2. és 2019.
március 29. között szakmai ellenőrzés keretében kell
megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és
dokumentálását.)

A tehetségfejlesztés intézményünk gyenge pontja, melyet a belső és külső Kiemelt feladatunk: a tehetségfejlesztési végzettséggel rendelkező
mérések egyaránt megerősítettek.
óvodapedagógusok ösztönzése, ezen terület fejlesztésére, valamint
szélesebb körben a pedagógusok motiválása, ötletbörzék szervezése.
Lehetőséget biztosítani a délutáni pihenés alatt a gyermekek egyéni A pedagógusok szakmai szemléletének változtatása önképzéssel és
foglalkoztatására.
hospitálással, szakmai vitával.
Az IKT eszközökkel való önképzés biztosítása.
Feladatunk ennek fejlesztése, valamint az új dolgozók bevonása,
16

Kiemelések →
a 2017-2018 nevelési év beszámolójából
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Munkatervi célok, feladatok

A munkaközösség vezetők szervezzék az óvodán belüli és óvodaközi
hospitálásokat.

aktiválása, az eszköztárunk megismerése.
A dokumentációban és a gyakorlatban egyaránt jelenjen meg az IKT
eszközök használata, módszertani alátámasztással.
Feladatunk a hospitálások mennyiségének és a résztvevők számának
emelése, a belső tudásmegosztás rendszerének, átjárhatóságának
átszervezése.
Belső igény és motiváltság erősítése minden munkaközösségben és
munkacsoportban.
Feladatunk, hogy a vezető helyettesek több lehetőséget keressenek a
megbeszélésekre, belső tudásmegosztásra, tapasztalat cserére, a motiválás
elősegítése.
Feladatunk, hogy a tájékoztatási javaslatokat, módszereket tartsák be a
pedagógusok és szánjanak rá kellő időt, körültekintő szervezés mellett.

A Nevelő és oktató munkát segítők munkacsoportjával megbeszélés a
feladatokkal kapcsolatban (egységenként külön). Jó gyakorlatok
átadása/átvétele.
Pedagógusok fogadóóráinak meghatározása a munkatervben.
A fejlődési naplók eredményeinek rögzítése, a fejlődési napló
beválásának vizsgálata - mérőeszköz elkészítése.
Az éves programtervben megjelennek a családokkal közös programok is. Feladatunk a Szülő Klub alkalmainak megszervezése és a rendezvények
Szülő Klub működésének előkészítése.
után elégedettségi mutatók mérése.
A témákkal kapcsolatban ötletek begyűjtése a szülők részéről.
A napirend betartása.
Feladatunk továbbra is a mindennapos mozgás biztosítása, napirendbe
építve, valamint az eszközállomány bővítése.
A tudásátadás rendszerének átgondolása, hatékony rendszer kidolgozása. Feladatunk az érdeklődés fenntartása, több alkalmazott bevonása az
innovációba (nem pedagógusokat is), a belső tudásátadás rendszerének
átgondolása.
Eszközfejlesztés tervezésénél a kívánságok figyelembevétele, a Feladatunk a meglévő eszközállomány felmérése, a szükséges hiányok
költségvetés lehetőségei között és alapítványi támogatásokkal.
pótlása. Előnyt élvezzen a gyógytestnevelés, a pszichológusi és
gyógypedagógusi eszközállomány fejlesztése.
Csapatépítési lehetőségek felhasználása a nevelési év folyamán.

Feladatunk lesz az új dolgozók beillesztése óvodánk közösségébe, a
három óvodai egység munkatársi közösségének további közelítése.
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A PP beválás vizsgálat eredményeire alapozott kiemelt fejlesztési irányok és javaslatok:
Fejleszthetőségek

Fejlesztési javaslatok

 Tehetséggondozás
 Dolgozók megfelelően képzettek az
SNI- gyermekek speciális fejlesztése
terén






család-óvoda kapcsolat további bővítése
Szülő Klub beindítása
Szemléletváltás
Jó gyakorlatok megismerése
intézményközi
szinten,
programspecifikumoknak
megfelelő
akkreditált továbbképzések-tudásátadás

Munkatervi feladatok





család-óvoda kapcsolat további bővítése
Szülő Klub beindítása
Szemléletváltás
Jó gyakorlatok megismerése
intézményközi
szinten,
programspecifikumoknak
megfelelő
akkreditált továbbképzések-tudásátadás

A munkaközösségek által adott fejlesztési javaslatok:
Munkaközösségek,
munkacsoportok
Szakmai pedagógiai
munkaközösség

Környezettudatos nevelés
munkaközösség

Innovációt támogató
munkaközösség

Javaslatok
(rövid, szöveges összefoglaló)
Jól működik a munkaközösség,
nehézség, hogy időben hangoljuk
össze az óvodai programokat a
kitűzött feladatokkal.
Munkaközösség gyakrabban hívjon
össze értekezleteket.
Rendszeresebb megbeszélések.
Zöld jeles napok megünneplésének
lehetőségei, ötletbörze.
Kevesebb munkaközösségi program,
több intézmények közötti átjárás.
Ismeretek felfrissítése, új dolgozók
megismertetése az IKT eszközök
használatával.

Munkatervi feladatok
A programok időarányos tudatosabb
eloszlásának tervezése.
Belső igény és motiváció erősítése a
feladatokban való részvételre.
Belső igény és motiváció erősítése a
feladatokban való részvételre.
Reális és kivitelezhető munkaterv
összeállítása.

Minden munkaközösségre
vonatkozó feladatok

A PP beválás kapcsán kevésbé
eredményes területek vizsgálata,
megoldások keresése, jó gyakorlat
megmutatása.
Minőségi munkaközösségi
program, több intézmények közötti
átjárás.
A szervezeti kultúra erősítése,
intézményközi szakmai
Belső igény és motiváció erősítése a bemutatókon való részvétel,
folyamatos önképzés, önreflexió
feladatokban való részvételre.
Reális és kivitelezhető munkaterv gyakorlata-belső tudásmegosztás,
összeállítása, az óvodaközi alkalmak közös programokon aktív részvétel.
elősegítése.
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Munkaközösségek,
munkacsoportok

Javaslatok
(rövid, szöveges összefoglaló)

Munkatervi feladatok
Tehetséggondozási intézkedési terv
megvalósítása (1.sz. melléklet).
Belső igény és motiváció erősítése a
feladatokban való részvételre.
Reális és kivitelezhető munkaterv
összeállítása, az óvodaközi alkalmak
elősegítése.
Törvényi
és
szabályzó
dokumentumaik általi előírások
betartása.
Egyöntetű
szakmai
értelmezés
biztosítása.
Átgondolni a stratégiát: idő,
kommunikáció, szakmai alapokon
nyugvó értelmezés és tájékoztatás.
A munkacsoport feladatait a vezetői
team veszi át, a munkacsoportot - a
nevelőtestület
javaslatára
megszűntettük.

Kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekkel foglalkozó
munkaközösség

Tehetséggondozás, jó gyakorlatok
átvétele.
A tervezett bemutató, betegségek,
egyéb programokkal való ütközés
miatt elmaradt. A következő nevelési
évben tervezzük pótlását.

Belső ellenőrzési csoport

Óvodapedagógusi
feladatok
fejlődési napló vezetésében.

Törvényességi munkacsoport

Különböző területek tervezésekor a
közös célok kitűzése, feladatok
hozzárendelése legyen egységesebb
az intézményen belül.
Érdemes lenne átgondolni a további
működés szükségességét. A vezetői
munkacsoport át tudja venni ezeket a
feladatokat.

Gyermekvédelmi munkacsoport

Belső igény és motiváció erősítése a
feladatokban való részvételre.
Összehangoltabb munka, jogszabályi Reális és kivitelezhető munkaterv
módosulások nyomon követése.
összeállítása, az információcsere és
tudásmegosztás biztosítása.
Szociális
segítő
szolgáltatás

a

Minden munkaközösségre
vonatkozó feladatok

19

A PP beválás kapcsán kevésbé
eredményes területek vizsgálata,
megoldások keresése, jó gyakorlat
megmutatása.
Minőségi munkaközösségi
program, több intézmények közötti

Munkaközösségek,
munkacsoportok

Javaslatok
(rövid, szöveges összefoglaló)

Nevelő és oktató munkát segítők Tervezett,
több
munkacsoportja
aktívabb részvétel.

Munkatervi feladatok

Minden munkaközösségre
vonatkozó feladatok

megszervezése a 15/1998.(IV.30.) átjárás.
NM rendelet 25.§ alapján.
A szervezeti kultúra erősítése,
intézményközi szakmai
Belső igény és motiváció erősítése a bemutatókon való részvétel,
folyamatos önképzés, önreflexió
feladatokban való részvételre.
összejövetel,
Reális és kivitelezhető munkaterv gyakorlata-belső tudásmegosztás,
összeállítása, az információcsere és közös programokon aktív részvétel.
tudásmegosztás biztosítása.

1.3. Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés
„C”
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.
Várható külső ellenőrzés:
Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről:
12. § (1) A Hivatal 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés keretében megvizsgálja az óvodákban az óvodába járási
kötelezettség teljesítését és dokumentálását.
(2) Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2019. június 28-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
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A belső ellenőrzés általános rendje
Hónap

szeptember

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Tanügyigazgatás területén pontos KIR
személyi
törzsbe
adatszolgáltatás,
októberi adatrögzítése
(törlés,
újak
statisztika előkészítése.
rögzítése),
iktatás,
adatszolgáltatás, törzskönyv.
Az
óvodások
jelenlétének
ellenőrzése,
e-menza
felügyelete.
Jegyző értesítése (A nem
kerületi és állandó lakcímmel
rendelkező tankötelesek, 3
évesek, felmentést kérők, óv.
távozók, külföldön tartózkodók)
folyamatosan
Előző nevelési évi felvételi-,
csoport- és mulasztási naplók
lezárása
ellenőrzése,
újak
megnyitása, adatbevitel.
Gazdálkodás területén a törvényes Óvodai
szabályzatok
működés biztosítása, érvényes felülvizsgálata,
módosítása,
dokumentumokkal.
pontosítása.
(Sz.M.SZ.,
házirend,
szerződések)
Kötelezettség
vállalás, utalványozás.
Használt
frissítése,
rendezése.

Alkalmazott módszer

Áttekintés,
elemzés, Óvodavezető,
egyeztetés,
javítás, vezető
ellenőrzés, tervezés.
óvodatitkárok

helyettesek,

Összehasonlítás,
Óvodavezető,
egyeztetés,
tervezés, óvodatitkárok
ellenőrzés.

Ellenőrzés, adatrögzítés, Óvodavezető,
értékelés, tervezés.
független vezetőhelyettes,
Egyeztetés,
elemzés, Óvodavezető,
adatrögzítés, ellenőrzés.
független vezetőhelyettes,
óvodatitkárok,
vezető helyettesek

Egyeztetés,
elemzés,
adatrögzítés, ellenőrzés,
iktatás.
nyomtatványok Ellenőrzés, iktatás
rendelése, iratok
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Ellenőrzést végzők

Óvodavezető,
független vezetőhelyettes,
óvodatitkárok
Óvodavezető,
független vezetőhelyettes,
óvodatitkárok,

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Alkalmazott módszer

Ellenőrzést végzők
vezető helyettesek

Jogok
és
érvényesítése.

kötelezettségek E-menza
dokumentumainak
ellenőrzése
havi
rendszerességgel (térítési díjak,
kedvezmények)
Belső szabályzók átvizsgálása, SZMSZ
és
Házirend
frissítése a törvényi elvárásoknak
felülvizsgálata,
P.P.
felülvizsgálatának
előkészítése, alkalmazása.
Vezetői munkaterv készítése.
Személyi / munkáltatói feladatok Munkaügyi
dokumentáció
törvényes ellátása, bérrendezés
ellenőrzése / személyi
anyagok,
alkalmazási
okmányok, munkaköri leírások,
átsorolások.
Új dolgozók rögzítése a KIRben és a KIRA-ban.
való
Eszköz
felszerelés,
óvodai Eszköznormának
környezet
biztosítása
a megfelelés
(igénylista,
törvényesség és a gyermekek hiánylista).
Biztonságos
biztonságos
óvodáztatásának játszóudvar
biztosítása,
érdekében
növények fajtájának pontosítása
(káros –e a szervezetre,
gallyazás,
kullancs-fürkész
védelem)
Óvodai honlap friss információt Aktuális
információk
biztosítson
megjelenítése, zöld sarok (havi
rendszeresség).
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Egyeztetés,
elemzés, Vezető helyettesek,
adatrögzítés, ellenőrzés, óvodavezető,
iktatás, adatgyűjtés
óvodatitkárok
Mérés, interjú,
önértékelés, adatgyűjtés
legitimáció

Vezető helyettesek,
óvodavezető,
munkaközösség
vezetők,
szülők közösség elnöke

Áttekintés, egyeztetés,
frissítés, módosítás

Óvodavezető,
vezető
óvodatitkárok

Ellenőrzés,
adategyeztetés,
megfigyelés,
hibaelhárítás

Vezető helyettesek,
óvodavezető,
munkaközösség
vezetők,
kertészek

Ellenőrzés,
adategyeztetés,
megfigyelés,
hibaelhárítás

Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezetők

helyettesek,

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Tervezési
és
értékelési
dokumentumok csoportonként.
Nevelési gyakorlat:
szülői értekezlet, befogadás
tervezés, gyakorlati munka –
értékelés, reflexió.
- Egyéni
fejlődési
naplók
előkészítése.
Felkészítési folyamat, kijelölt
Gyakornokok minősítő eljárása
napra az optimális feltételek
biztosítása, adatrögzítés.
SNI
gyermekek
egyéni
Tanügyigazgatás:
integrált
feladat
törvényes fejlesztési
naplójának
dokumentálása
ellenőrzése, mulasztási naplóba
nyilvántartási kötelezettség.
Pontos adatszolgáltatás
OM
októberi
statisztikai
adatszolgáltatás.
Nevelési folyamatok, fejlesztési
tartalmak,
szakmai
munka
minőségelvű megvalósulásáért
-

október

Gazdálkodás, belső szabályzók

Alkalmazott módszer

Tervezés,
szervezés, Óvodavezető,
megfigyelés, ellenőrzés, vezető
helyettesek,
értékelés.
munkaközösség vezetők

Szervezés,
ellenőrzés, Óvodavezető,
beszélgetés, értékelés
vezető helyettesek,
óvodai delegált
Áttekintés, egyeztetés
Vezető helyettesek,
frissítés, módosítás
óvodavezető,
munkaközösség vezető
Adatgyűjtés, rögzítés

Intézményi leltár előkészítése és Áttekintés,
egyeztetés
lebonyolítása.
adatgyűjtés, rögzítés

szervezés,
Nevelési folyamatok, fejlesztési Őszi rendezvények, programok Tervezés,
ellenőrzése.
megfigyelés, ellenőrzés,
tartalmak, szakmai munka
Tisztasági szemlék (HACCP)
értékelés.
Óvodai környezet
feltételek garantálása

biztonsági Katasztrófavédelmi
székhelyen.
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Ellenőrzést végzők

ellenőrzés Szervezés, megfigyelés,
ellenőrzés,
értékelés,

Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
óvodatitkárok,
pedagógusok
Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
óvodatitkárok,
pedagógusok,
Gamesz munkatársa
Vezető helyettesek,
óvodavezető,
nevelőmunkát
segítő
alkalmazott (HACCP).
Vezető helyettesek,
óvodavezető,

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Alkalmazott módszer
korrekció

november

Gazdálkodás: intézmény
költségvetés zárása

Alapítványok
alapító
szerinti működése

éves

okirat

Tanügyigazgatás:
szakértői
bizottságokhoz
a
vizsgálati
kérelmek kellő időben történő
eljuttatása (formanyomtatvány)
Nevelési folyamatok, fejlesztési
tartalmak,
szakmai
munka
(esélyegyenlőség,
hátránykompenzálás,
tehetséggondozás)

Ellenőrzést végzők

tűzés
munkavédelmi
koordinátor
Intézmény
dologi
kiadás Szervezés,
tervezés, Óvodavezető,
egyenlegének
kiszámítása, adatszolgáltatás,
vezető
helyettesek,
maradvány felhasználása.
ellenőrzés
óvodatitkárok
2019-es költségvetés tervezése.
E-menza
dokumentumainak Dokumentumelemzés,
Óvodavezető,
ellenőrzése
egyeztetés,
vezető
helyettesek,
összehasonlítás
óvodatitkárok,
pedagógusok
Kanizsai Gőzös Alapítvány
Nyilvántartások, számlák Kuratóriumi tagok és elnök,
Puha Fészek Alapítvány
ellenőrzése
könyvelő
Bogdánfy
Utcai
Óvodáért
Alapítvány
Minden
érintett
gyermek Szervezés,
tervezés, Óvodavezető,
felülvizsgálati
kérelmének adatszolgáltatás,
vezető
helyettesek,
átvizsgálása,
postázása, ellenőrzés, beszélgetés
munkaközösség (SNI)
iskolaérettségi
igények
elkészítése
Gyermekvédelmi feladataink, Szervezés,
tervezés, Óvodavezető,
kötelezettségeink,
adatszolgáltatás,
óvodavezető helyettesek,
tehetséggondozás
helyzete ellenőrzés, beszélgetés
szakértők bevonása,
óvodáinkban, szociális segítő
gyermekvédelmi
szolgáltatás helyzete
munkacsoport vezető
Nevelőmunkát
segítő Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
alkalmazottak munkája
értékelés
óvodavezető helyettesek
Szakmai Munkaközösségek és Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
Munkacsoportok tevékenysége értékelés,
vezető
helyettesek,
adatszolgáltatás
munkaközösség
/
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Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Alkalmazott módszer

Ellenőrzést végzők
munkacsoport vezetők

december

január

Tanügyigazgatás:
elszámolás

Nevelőmunka
ellenőrzése Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
(kiscsoportok, új pedagógusok) értékelés, reflexió
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
normatíva Pontos
adatszolgáltatás
a Adatgyűjtés, egyeztetés, Óvodavezető,
normatíva jelentéshez.
ellenőrzés
vezető
helyettesek,
óvodatitkárok
Mulasztási
naplók
és Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
fejlesztőpedagógusok naplóinak értékelés,
vezető helyettesek
ellenőrzése.
adatszolgáltatás

szakmai
Nevelési folyamatok, fejlesztési Gyógytestnevelő
munkatársaival
tartalmak, szakmai munka – centrum
vállalt feladatink megvalósulása
konzultáció.
Pedagógiai
munkát
segítő
ped.asszisztensek tevékenysége
Hagyományteremtő és év végi
ünnepek lebonyolítása (család –
óvoda kapcsolat, hangulat,
esztétikum)
Szakértői bizottságokhoz a
vizsgálati adatlapok elkészítése,
postázása, tartalmi ellenőrzése
Gazdálkodás:
takarékos Tárgyév költségvetés lezárása,
gazdálkodás, év végi elszámolások év
végi
elszámolások
lebonyolítása
Személyi / munkáltatói feladatok Teljes alkalmazotti kör bérének
törvényes ellátása, bérrendezés
áttekintése,
átsorolások
elkészítése.
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Óralátogatás,
beszélgetés, reflexió

Óvodavezető,
vezető helyettese
szakmai centrum vezető
Csoportlátogatás,
Óvodavezető,
beszélgetés, reflexió
vezető helyettesek
Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
értékelés, reflexió
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Adatgyűjtés, egyeztetés, Óvodavezető,
ellenőrzés
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Adatgyűjtés, egyeztetés, Vezető helyettesek,
ellenőrzés, értékelés
óvodavezető,
óvodatitkárok
Tájékoztatás, adatgyűjtés, Óvodavezető,
ellenőrzés
vezető
helyettesek,
óvodatitkárok,

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

MÁK tájékoztató alapján az
adózási
dokumentumok
előkészítése, lebonyolítása.
Nevelési folyamatok, fejlesztési Szakmai munkaközösségek és
tartalmak,
szakmai
munka munkacsoportok
területén elért eredmény a tervezés tevékenységének
féléves
vonatkozásában
értékelése- szakmai konzultáció
Iskolázottsági mutatók javítása
Beiskolázási
folyamatok
előkészítése (fejlődési naplók,
szülői konzultációk)
Csoportos
ellenőrzése.

dokumentációk

BECS munkacsoport fél éves
eredménye.
Minőségi
tevékenység

nevelő-oktató Óvodapedagógusok
fejlesztő
tevékenysége
(székhely
5
óvodai csoport).
Tanügyigazgatás területén pontos Mulasztási napló – és KIR adat
adatszolgáltatás
összehasonlítása.
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Ellenőrzést végzők
fenntartó munkatársai

Tájékoztatás, adatgyűjtés, Óvodavezető,
elemzés, összehasonlítás, vezető
helyettesek,
ellenőrzés, reflexió
munkaközösség vezető
Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
megbeszélés,
vezető
helyettesek,
segítségnyújtás, értékelés munkaközösség vezető,
pedagógusok
Megfigyelés, ellenőrzés, Óvodavezető,
megbeszélés,
vezető helyettesek
segítségnyújtás, értékelés
Ellenőrzés, megbeszélés, Óvodavezető,
értékelés
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Megfigyelés,
Óvodavezető,
megbeszélés,
interjú, vezető
helyettesek,
önértékelés, ellenőrzés
munkaközösség vezető
Vizsgálat,
korrekció, Vezető helyettesek,
ellenőrzés
óvodavezető,
óvodatitkárok
Áttekintés, egyeztetés,
Vezető helyettesek,
frissítés,
módosítás, óvodavezető,
ellenőrzés, értékelés
kiválasztott munkatárs

és Tisztasági szemle,
étel minősége, mennyisége
(HACCP),
udvar téli karbantartása
Munkaügy: dolgozók jelenlétének Dolgozói jelenléti ívek vezetése Elemzés,
pontos adminisztrációja
értékelés
Óvodai
környezet
alapszolgáltatás biztosítása

február

Alkalmazott módszer

ellenőrzés, Vezető helyettesek,
óvodavezető,
óvodatitkárok

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

és
munkavédelmi
Óvodai
környezet
és Tűzalapszolgáltatásbiztonságos oktatáson részvétel.
óvoda
Dolgozók munkaegészségügyi
vizsgálata
fejlesztő
Nevelési folyamatok, fejlesztési Óvodapedagógusok
(Nyitnikék
tartalmak, szakmai munka- tevékenysége
színvonalas
nevelőmunka telephely 8 óvodai csoport)
megvalósulása
Belső szakmai fejlődés
Munkaközösségi
programok
megvalósulása
Önértékelés
alapján

a

munkaterv

Intézményi
tanfelügyelet A szakmai dokumentáció két
elvárásainak megfelelés
évre visszamenőleg
Gazdálkodás
–
gyermekek E-menza nyomonkövetése
étkezése

március

Tanügyigazgatás:
iskoláztatási folyamat

törvényes Óvodai
szakvélemények
előkészítése a tanköteles korú
gyermekek
részére
(adat
egyeztetés)
Pedagógusok képzése
Továbbképzési
program
összehasonlítása
a
int
.
beiskolázási tervével
fejlesztő
Nevelési folyamatok, fejlesztési Óvodapedagógusok
(Csicsergő
tartalmak, szakmai munka- tevékenysége
színvonalas
nevelőmunka telephely 5 óvodai csoport)
megvalósulása
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Alkalmazott módszer

Ellenőrzést végzők

Elemzés,
értékelés

ellenőrzés, Vezető
helyettesek,
munkavédelmi oktató,
egészségügyi
felelős
munkatárs
Megfigyelés,
Óvodavezető,
megbeszélés,
interjú, vezető
helyettesek,
önértékelés / reflexió, munkaközösség vezető,
ellenőrzés
Összehasonlítás, elemzés, Óvodavezető,
ellenőrzés, értékelés
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Összehasonlítás, elemzés, Óvodavezető,
ellenőrzés, értékelés
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Összehasonlítás, elemzés, Kijelölt szakértők
ellenőrzés, értékelés,
Összehasonlítás, elemzés, Óvodavezető,
ellenőrzés, értékelés
vezető
helyettesek,
óvodatitkárok
Ellenőrzés,
értékelés,
Óvodavezető,
javítás
nagycsoportos
pedagógusok
Elemzés,
legitimáció
Megfigyelés,
megbeszélés,
önértékelés/
ellenőrzés

értékelés,

interjú,
reflexió,

Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető

Hónap

április

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Eszköz
felszerelés,
óvodai
környezet
biztosítása
a
törvényesség és a gyermekek
biztonságos
óvodáztatásának
érdekében
Nevelési folyamatok, fejlesztési
tartalmak, szakmai munkaszínvonalas nevelőmunka mérése

Elhasználódott
épület, bútorok
felmérése.

eszközök, Megfigyelés,
állapotának megbeszélés,
összeállítása

Teljesítményértékelési
rendszerünk alkalmazása
(nev.
év
végi
mérések
előkészítése,
lebonyolítása),
minősítő lapok elkészítése
BECS program szerint
Csoportosés
intézményi A nyíltnapokon a kivitelezés,
nyíltnapokkal a család óvoda tájékoztatás,
kommunikáció,
kapcsolat erősítése
szakmaiság
Jeles napok, tavaszi ünnepek

Hagyományteremtés, társadalmi
szerepvállalás, jó gyakorlatok
beillesztése
Gyógytestnevelők
és
gyógypedagógus tevékenysége

Óvónő- pedagógiai asszisztens és Közös szakmai tevékenység a
dajka munkájának összhangja
csoportokban, kapcsolattartás,
kommunikáció
Óvodai
környezet
alapszolgáltatás biztosítása

és Tisztasági szemle,
étel minősége, mennyisége
(HACCP),
udvar tavaszi karbantartása,
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Alkalmazott módszer
igénylista

Ellenőrzést végzők
Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
kertészek, dajkák

Összehasonlítás,
Óvodavezető,
szervezés,
elemzés, vezető
helyettesek,
értékelés
munkaközösség vezető

Bemutatók szervezése, Óvodavezető,
megfigyelés, ellenőrzés, vezető
helyettesek,
reflexió
munkaközösség
vezető,
pedagógusok
Bemutatók szervezése, Óvodavezető,
megfigyelés, ellenőrzés, vezető
helyettesek,
reflexió
munkaközösség
vezető,
pedagógusok
Áttekintés, egyeztetés,
Óvodavezető,
frissítés,
módosítás, vezető
helyettesek,
ellenőrzés, értékelés
munkaközösség vezető
Megfigyelés,
Óvodavezető,
megbeszélés,
interjú, vezető
helyettesek,
önértékelés/
reflexió, munkaközösség vezető,
ellenőrzés
Áttekintés, egyeztetés,
Vezető helyettesek,
frissítés,
módosítás, óvodavezető,
ellenőrzés, értékelés
kiválasztott munkatárs

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Alkalmazott módszer

Ellenőrzést végzők

játékok előkészítése
Tanügyigazgatás:
iskoláztatási folyamat

május

törvényes Iskolai beiratkozás nyomon Megfigyelés, ellenőrzés
követése a tanköteles korú
gyermekeknél
Iratok rendezése, selejtezés, Áttekintés, egyeztetés,
Gazdálkodás
eszközlista összeállítása
frissítés,
módosítás,
ellenőrzés, értékelés
Felkészülés
a
nevelési
évet
partnerek
azonosítása,
Nevelési folyamatok, fejlesztési
elemző,
értékelő
feladatra elemzés,
szervezés,
tartalmak szakmai munka(eszközök előkészítése)
adatgyűjtés
Óvodai
programok szervezés, megfigyelés,
rendezvények, bemutatók,
ellenőrzés, értékelés

Vezető helyettesek,
óvodavezető,
érintett pedagógusok
Vezető helyettesek,
óvodavezető,
óvodatitkárok
Vezető helyettesek,
óvodavezető,
kiválasztott munkatárs
Óvodavezető,
vezető
helyettesek,
munkaközösség vezető
„Zöld
óvoda”
cím
és szervezés, megfigyelés, Óvodavezető,
környezettudatos
program ellenőrzés, értékelés
vezető
helyettesek,
feltételeinek,
folyamatának
munkaközösség vezető
figyelemmel kisérése
Szakmai Munkaközösségek és Megfigyelés
Óvodavezető,
munkacsoportok,
szakmai Megbeszélés,
interjú, vezető
helyettesek,
centrum
és
fejlesztő önértékelés/
reflexió, munkaközösség vezető
pedagógusok tevékenysége
ellenőrzés
Igény és elégedettség mérés Mérés, megfigyelés,
Óvodavezető,
A szervezet működése (klíma)
(kérdőív, klímateszt)
értékelés/önértékelésvezető
helyettesek,
elemzés, visszacsatolás
munkaközösség vezető
Tanügyigazgatás területén pontos Gyermeklétszám
alakulása, Áttekintés,
egyeztetés, Vezető helyettesek,
adatszolgáltatás, májusi statisztika, férőhelyek biztosítása, indítható ellenőrzés,
döntés, óvodavezető,
törvényes
óvodafelvétel csoportok,
határozatok szervezés,
óvodatitkárok
lebonyolítása
elkészítése
adatszolgáltatás
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Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött területek

Csoportos
dokumentáció
lezárása, nyári terv előkészítése/
elfogadása
Jegyző értesítése (A nem
kerületi és állandó lakcímmel
rendelkező tankötelesek, 3
évesek, felmentést kérők, óv.
távozók, külföldön tartózkodók,
óv. maradó tank. kor.)
Gazdálkodás
/
Munkáltatói Költségvetés felhasználása
feladatok:
takarékosság, Mérési eredmények a dolgozók
teljesítmények elismerése
teljesítményéről
Tanévzáró értekezlet, vezetői
beszámoló elkészítése
június

30

Alkalmazott módszer
Áttekintés,
egyeztetés,
frissítés,
módosítás,
ellenőrzés, értékelés
Adatgyűjtés, egyeztetés,
ellenőrzés

Ellenőrzést végzők
Vezető helyettesek,
óvodavezető,
munkaközösség vezetők
Vezető helyettesek,
óvodavezető,
óvodatitkárok

Adatgyűjtés, egyeztetés, Vezető helyettesek,
ellenőrzés, jutalmazás
óvodavezető,
óvodatitkárok
Áttekintés,
egyeztetés, Óvoda teljes alkalmazotti
elemzés,
ellenőrzés, közössége
döntés,
szervezés,
adatszolgáltatás,
értékelés

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
Belső Ellenőrzési Csoport / Minőségfejlesztési Munkaközösség éves munkaterve
A munkacsoport a Lágymányosi Óvoda Önértékelési Programjában meghatározott elvek alapján, az ott megfogalmazott hatásköröknek megfelelően
látja el feladatait.
A csoport vezetője: Juhász Tünde függetlenített óvodavezető-helyettes
A csoport székhelyi vezetője: Halla Péterné
A csoport Csicsergő Óvoda telephelyi vezetője: Nagy Erika
A csoport Nyitnikék Óvoda telephelyi vezetője: Karskó Ildikó
A pedagógus önértékelés segítésében a három fős kiscsoportban minden óvodapedagógus részt vesz, de évente legfeljebb két fő értékelésébe vonható
be. Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt.
Önértékelési kiscsoport
-

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

-

Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség vezető
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-

Csoporttag2: 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.
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.
Az önértékeléssel – elsősorban – a minősülés előtt álló pedagógusainkat segítjük, amennyiben a megelőző időszakban ezt még nem végezte el.
Önértékelésre kijelölt pedagógusok neve és az önértékelésének időpontja:
Önértékelésre kijelölt
Ssz.
pedagógus
Nyitnikék Telephely

Önértékelési kiscsoport tagjai
Kiscsoport vezető
Csoporttag 1
Csoporttag 2
Horváthné
Ilona

Fodor

Adatgyűjtés
időszaka

Juhász Tünde

Karskó Ildikó

Juhász Tünde

Nagy Erika

Döme Zita

Juhász Tünde

Nagy Erika

Székhely: Bogdánfy u. 1/b
Zentai Tímea

Juhász Tünde

Halla Péterné
Jeneiné Unger Rita 2019. január
Dr.
Marczellné
Besnyő Rita
2019. február
Bartha Andrea

Ittzés Eszter
Csicsergő Telephely
Móga Tiborné

Szabó Norbert

Juhász Tünde

Ferencz Lilla
Tasnádiné
Barabási Ibolya

Megjegyzés

2019. március
2018. október
2018. november

A szülői közösség nyilatkozott arról, hogy az önértékelések során ebben a nevelési évben is élni kívánnak véleménnyilvánítási jogukkal (Határozat
szám: 201-3/2018.(09.25.)), ennek megfelelően - a család és az óvoda együttműködése jegyében - az adott pedagógus csoportjába járó valamennyi
gyermek családjának lehetőséget biztosítunk a kérdőív anonim formában történő kitöltésére, melyről e-mailben kapnak értesítést.
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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 – a 2016/2017 nevelési évben elvégeztük, ebben a nevelési évben ismét kötelezettségünk.
Intézményi önértékelés – a 2017/2018 nevelési évben elvégeztük, ebben a nevelési évben nem kerül sor rá.
Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint)
A 2018 tavaszán elkészült Helyi Intézményi Értékelési – Teljesítményértékelési – Szabályzat alapján (az annak mellékletében meghatározott
mérőlapok segítségével) végezzük el az alkalmazottak teljesítményértékelését.
Teljesítményértékeléssel
érintett
Pedagógusok

Időpont

Határidő

2019. május.

Felelős

2019. június 15.
függetlenített vezető-helyettes
Az önértékelést végző pedagógusaink esetében a helyi vezetőhelyettesek1
az önértékelésük után azonnal, annak
eredményeit figyelembe véve.
2019. április
2019. május 15.
függetlenített vezető-helyettes
Pedagógiai munkát segítők
a helyi vezetőhelyettesek1
2019. április
2019. május 15.
függetlenített vezető-helyettes
Egyéb alkalmazottak
a helyi vezetőhelyettesek1
Az adatgyűjtés eredményét a felelősök összesítik, elektronikusan és papír alapon nyilvántartják és elérhetővé teszik az intézményvezető és
önértékelési csoport tagjai számára.
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A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak (NOKS) minősítése
Intézményünkben jelenleg nem dolgozik olyan NOKS alkalmazott, aki megfelelne a minősítés követelményeinek (pedagógus végzettséggel
rendelkezik).
Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre
Ellenőrzés jellege
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Minősítő vizsga

ellenőrzött
Nincs tudomásunk.
Ittzés Eszter
Szabó Norbert
Zentai Tímea
Minősítési eljárás, elérni kívánt fokozat: Döme Zita
Karskó Ildikó,
pedagógus II
Móga Tiborné
Minősítési eljárás, elérni kívánt fokozat: Horváth Júlia
mesterpedagógus

időpont

intézményi delegált

2019 évben

Juhász Tünde
Besnyő Rita
Juhász Tünde
Juhász Tünde
Juhász Tünde
Juhász Tünde
Karkus Mihályné

2019 évben
2019 évben

Tervezett mérések – Mérés – értékelés
Ssz.

Mérés területe

Érintettek köre
Ki?

1.

2.

A gyermekek fejlettség Óv.pedagógus
állapota – a fejlődési
napló alapján
Tanköteles
korú Óv.pedagógus
gyermekek
neveltségi
szintje

Kit?

Egyéb érintett

Minden
gyermek

Visszacsatolás:
Szülő

Nagycsoportosok

Visszacsatolás:
Szülők,
Szakmai
m.közösségek
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Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Fejlődési napló;
folyamatos
megfigyelés
Fejlődési napló;
folyamatos
megfigyelés

Évi 2 alkalom:
január,
május.
Évi 1 alkalom:
május.

Felelős
Óvodavezető,
helyi vezetőhelyettesek
BECS vezető

Ssz.

Érintettek köre

Mérés területe

Ki?

3.

4.

Önértékelésekhez
kapcsolódó
elégedettség

Önértékelési
szülői kiscsoportok

Szülők elégedettsége:
Fejlettség
állapot
+
Pedagógus
hozzáadott
érték
Iskolák
elégedettsége:
Bemeneti mérés

Intézményi
Önértékelési
munkaközösség

Fenntartó
önkormányzat
szakemberei
Szülői értekezletekkel és Óv.pedagógusok
különböző
rétegszülői
6.
programokkal
való
elégedettség.
Alkalmazotti elégedettség Intézményi
7.
vizsgálat, klíma
Önértékelési
munkaközösség
Elvárás minden pedagógus részéről, hogy:
5.

Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Felelős

Kit?

Egyéb érintett

Érintett
pedagógus
csoportjába járó
gyermekek
szülei
(teljes
kör)
Szülők
teljes
köre

Visszacsatolás;
Kérdőív
Érintett
pedagógus,
intézményi
szintről
a
nevelőtestület
Visszacsatolás:
Kérdőív
Nevelőtestület,
szülők

Önértékelési
kiscsoportok
feladattervei
szerint

Önértékelési
kiscsoportok
vezetői

2019.
március

BECS vezető

Kerületi iskolák
1.
osztályos
tanulói
Szülők,
résztvevők

Visszacsatolás:
Nevelőtestület

2018.
október

Óvodavezető

MinőségÉrtékelő lapok
gondozó szalmai  
munkaközösség

Alkalomszerű

Óvodavezető,
helyi vezetőhelyettesek

Teljes
alkalmazotti
kör

Visszacsatolás:
Alkalmazotti
közösség

2019.
május

BECS vezető

Kerületi
felmérőlap

Kérdőív

-

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
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1.5. Pedagógiai folyamatok – Korrekció
„A”
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 2017-2018 nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok:
Vezetői tanfelügyelet eredményeiből eredő feladatok: részletesen az 1.sz.mellékletben
Kompetencia terület
Önfejlesztési terv
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 1.sz. elvárás: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása.
operatív irányítása
Szempont: Hogyan működik a differenciálás az intézményben és saját nevelési / tanítási
gyakorlatban.
4.sz . kompetencia: A személyiség fejlesztése, egyéni bánásmód, együttnevelés, módszertani
felkészültség.
4.8. Tehetség felismerése, kibontakoztatása.
„A tehetséggondozás gyakorlati megvalósítása, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.„
Az intézményi célok elérése érdekében szakszerűbb vezetői tevékenység, nyomon követés,
áttekintés és értékelés biztosítása.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív 5.sz. elvárás : Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.
irányítása
Szempont: Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és
eszközök, fizikai környezet).
8 sz . kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
„Hatékonyabb időgazdálkodás megvalósítása.”
Az intézmény működésének biztosítása érdekében vezetőnek hatékonyan kell beosztania önmaga és
munkatársainak munkaidejét.
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Az Intézményi tanfelügyelet eredményeiből eredő feladatok: részletesen az 1.sz.mellékletben
Intézményértékelési terület
1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek
Tehetséggondozás eredményesebb
legyen, ennek tervezésére fektessenek
hangsúlyt.

Intézkedések
Az intézményi önértékelés során készült intézkedési terv erre:
Intézkedési terv 1.
Tehetséges gyermekek fejlesztése.
(1.sz. mellékletben!)

A szakmai tervezésben konkrét
feladatokkal jelenjék meg a
differenciálás.

A Naplóban biztosítjuk a helyet, felhívjuk az óvodapedagógusok
figyelmét erre – éves munkatervben.

Belső szakmai ellenőrzés részletesebb
dokumentálása.

Teljesítmény értékelési rendszer bevezetése 2018
szeptemberétől.
Önértékelési rendszer működése 2015-től - rendelkezik
nyilvántartással és tervvel.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Honlap aktualizálása.

3. Eredmények

Mérőeljárás alkalmazása a gyermeki
fejlődés nyomon követéséhez.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

A munka értékelésével kapcsolatos
információk írásban jussanak el a
munkatársakhoz.

Látogatási feljegyzések és jegyzőkönyvek megosztása az
érintettekkel – BECS munkatervben.
A felelős figyelmét felhívtuk a honlap figyelemmel kísérésére és
folyamatos aktualizálására.
Pedagógusi közösségünk 2016 szeptemberében vezette be új
Gyermeki fejlődési naplóját, mely különböző szakirodalom
alapján, saját szakmai csapatunk szellemi terméke. Ez egy
„puha” mérési eredmények rögzítésére alkalmas eszköz.
Intézkedési terv készült II. (1.sz. mellékletben!)
Teljesítmény értékelési rendszer bevezetése 2018
szeptemberétől.
Látogatási feljegyzések és jegyzőkönyvek megosztása az
érintettekkel – BECS munkatervben.
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Intézményértékelési terület
5. Az intézmény külső kapcsolatai

6. A pedagógiai munka feltételei

7. A Kormány és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott az Óvodai
nevelés országos alapprogramban
megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való
megfelelés.

Fejleszthető területek
Partnerek tájékoztatása, az
információáramlás hatékonyságának
növelése érdekében intézményi honlap
naprakész információk aktualizálása.
A PP sajátosságaiból adódóan minden
csoportban szükséges lenne
gyógypedagógiai asszisztens megléte.
Nem jeleztek a tanfelügyelők.

Intézkedések
Belső továbbképzés szervezése az email rendszer használatához
– éves munkatervben.
A felelős figyelmét felhívtuk a honlap figyelemmel kísérésére és
folyamatos aktualizálására.
A jogszabályi lehetőségeknek megfelelő feltételek biztosítása,
további megtartása – éves munkatervben.
A törvényesség további megtartása – éves munkatervben.

Az Intézményi Önértékelés eredményeiből eredő feladatok: részletesen az 1.sz.mellékletben
Intézményértékelési terület
1.Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek
Az önként és a fenntartó által vállalt többlet feladatnál
is törekedjünk minőségelvűségre.

Intézkedések
Az éves munkatervekben rögzítjük a nevelési évre
szóló feladatokat a megvalósítás érdekében.

A gyermeki tevékenységek tervezése a megújult
elvárások szerint történjen (komplexitás, gyermeki
produktumok, kompetenciák).
Tehetséges gyermekek fejlesztése.

Intézkedési terv készült IV. (1.sz. mellékletben!)

2.Személyiség- és
közösségfejlesztés
3. Eredmények
Iskolai bemeneti mérés eredményeinek javítása.
4.Belső
kapcsolatok, Információ áramlás további javítása.
együttműködés, kommunikáció
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Intézkedési terv készült I. (1.sz. mellékletben!)
Intézkedési terv készült III. (1.sz. mellékletben!)
Belső továbbképzés szervezése az email rendszer
használatához – éves munkatervben.

Intézményértékelési terület
5.Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek
SNI gyermekek ellátásához szükséges ismeretek
megújítása.
A külső kapcsolatainkat megfelelőnek gondoljuk.

6.A pedagógiai munka feltételei

A pedagógiai munka feltételeit megfelelőnek
gondoljuk, bár bennünket is érint az óvodapedagógus
hiány.

7. A Kormány és az oktatásért
felelős miniszter által kiadott az
Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés.

Megfelelőnek gondoljuk.

Intézkedések
Belső hospitálások, továbbképzések szervezése – éves
munkatervben.
A kapcsolatok szintjének megtartása – éves
munkatervben.
A feltételek további megtartása – éves munkatervben.

A törvényesség további megtartása – éves
munkatervben.

Belső mérések eredményei
Mérési eredmények
Gyermeki elégedettség mérés

Okkutatás eredményei
A gyermekek nagyon szeretik
a foglalkozásokat (28%),
az udvari tevékenységeket (19%),
a játék tevékenységeket (18%) és
a játékeszközöket (13%).
A gyermekek nagyon nem szeretik
az étkezéseket, az alvást és a játék elpakolást
(37%),
a verekedést, agressziót (31%) és
bizonyos játékeszközöket (12%).
A gyermekek kívánságai sokoldalúak,
elsősorban
még több játékeszközt szeretnének (81%).
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Célok / Feladatok
Célunk, a gyermeki jogok tiszteletben tartása
mellett a Pedagógiai Programunk cél- és
feladatrendszerének megvalósítása.

Mérési eredmények
Szülői elégedettség mérés

Okkutatás eredményei
Az óvoda eredményes a differenciált bánásmód
alkalmazásában (integráció) – 59,8%
Az intézmény a tehetség ígéretek felismerését
segíti – 49,1%
Az intézményben rendszeresen használják az
IKT eszközöket a nevelő munkában – 37,1%, de
42,1%-nak nincs információja!

Dolgozói klíma

Részletesen a 6.3. pontban
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Célok / Feladatok
Célunk, a szülők ismereteinek bővítése ezeken a
területeken.
Az óvodai nyílt napok és azok megbeszélése
alkalmával a pedagógusok hangsúlyozzák ki a
differenciált bánásmódot, a tehetséggondozást
és az IKT eszközöket.
(Óvodaközi jó gyakorlat: délelőtt nyílt nap,
délután szülői megbeszélés)
Az új dolgozók segítő, támogató elfogadása.
A példaértékű munkavégzés követendő minta
legyen.
Továbbra is erősíteni kell a személyes
kapcsolattartást.
A szervezet minden tagjában tudatosodjon,
hogy a csapatmunka segíti az intézményi célok
megvalósítását.
Továbbra is igyekszünk biztosítani a
munkatársaink számára.
A kiemelkedő munkát elismerni erkölcsileg és
anyagilag egyaránt.
A hiányzó munkatársak helyettesítését
biztosítani.
Feladatmegosztás újragondolása, feladatok
átadása.
Utódnevelés.
Közös programok számának emelése.
Munkaközösségek együttműködésének
erősítése.
Belső e-mailrendszer átgondolása, frissítése.
A munkatársak IKT kompetenciájának
fejlesztése.

Mérési eredmények

Iskolai bemeneti mérés eredményei

Okkutatás eredményei

5. Irányok szerinti színezés megadott színekkel
78%
9. Az ugyanannyi fogalmának kifejezése
rajzolással 79%
12. Hiányos rajz kiegészítése megadott minta
szerint 65%
13. Vonalvezetés tárgyképek között 52%
14. Ritmikus soralkotás, megkezdett sorozatok
folytatása 74%
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Célok / Feladatok
A vezető helyettesek aktivitásának növelése.
Közös üzenőfal kialakítása (aktuális
információk kifüggesztése).
Több team dolgozott a szabályzók módosításán.
Munkaközösségi munkatervek hatékony
megvalósítása – reális tervezés.
A tervező és megvalósító munka folyamatában,
minden életkorú csoportban a pedagógusok
vegyék figyelembe ezeket az eredményeket és
építsék be a gyermeki tevékenységekbe ezek
fejlesztését.
A pedagógusok erősítsék a szülőkben az
iskolára való felkészítés fontosságát már az
óvodába lépés pillanatától (Házirend betartása):
2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 8.§ (2) „A gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.”
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 19. A
gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos
szabályok.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. 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.
1
2

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai
Beírt gyermekek száma

Száma
2018. 09.01.
456

Sajátos nevelési igényű gyermekek

14

42

Tervezett tevékenységek
A PP magas szakmai színvonalon történő megvalósítása,
az ÓNOAP változásainak figyelembevételével.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre – az egyéni
foglalkozásaik mellett – külön fejlesztést, bánásmódot
biztosítsunk.
Minél több pedagógus végezze el a „Közös a napunk”
érzékenyítő programot.
Az óvodába lépés pillanatától az érzékenyítő programot el
kell indítanunk a teljes óvodahasználók körében.
Egyéni fejlesztés biztosítása a szakvéleményben
foglaltaknak
megfelelően,
utazó
szakemberek
igénybevételével.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a

Ssz.

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Száma
2018. 09.01.

3

HH gyermek

1

4
5

HHH gyermek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

0
14

6

Szülői nyilatkozat alapján térítés- mentesen étkezők

78

7

3, vagy több gyermeket nevelő családban élők

88

8

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

13

9

Nevelésbe vett gyermek

2
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Tervezett tevékenységek
szakértői bizottságokkal és a családsegítő munkatársakkal.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
Segítségnyújtás az szülők részére az e-menza rendszerben
való ingyenes étkezés igényléshez.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
Segítségnyújtás az szülők részére az e-menza rendszerben
való ingyenes étkezés igényléshez.
Segítségnyújtás az szülők részére az e-menza rendszerben
való ingyenes étkezés igényléshez.
Segítségnyújtás az szülők részére az e-menza rendszerben
való ingyenes étkezés igényléshez.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.

Ssz.
10

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai
Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral küzdő
gyermek

Száma
2018. 09.01.
7

11

Veszélyeztetett gyermek

0

12
13

Anyaotthonban lakó gyermek
Gyermekét egyedül nevelő szülő

0
35

14

Félnapos óvodás gyermek

0

15

Nem étkező

0
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Tervezett tevékenységek
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre – az egyéni
foglalkozásaik mellett – külön fejlesztést, bánásmódot
biztosítsunk.
Minél több pedagógus végezze el a „Közös a napunk”
érzékenyítő programot.
Az óvodába lépés pillanatától az érzékenyítő programot el
kell indítanunk a teljes óvodahasználók körében.
Egyéni fejlesztés biztosítása a szakvéleményben
foglaltaknak
megfelelően,
utazó
szakemberek
igénybevételével.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
szakértői bizottságokkal és a családsegítő munkatársakkal.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása
érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a
családsegítő munkatársakkal.
Óvodai szociális segítő szolgáltatás: 15/1998.(IV.30..) NM
rendelet 25.§. alapján.
-

Ssz.
16

17
18

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai
Speciális étrendet igénylő gyermek

Száma
2018. 09.01.
24

Tehetségígéretes gyermek
Óvodai jogviszonyt szüneteltető gyermek

0
0

Tervezett tevékenységek
Segítségnyújtás az szülők részére az e-menza rendszerben
való ingyenes étkezés igényléshez: határozatok,
zárójelentések.
A NOSK odafigyelése a gyermek étkeztetése kapcsán.
Az óvodatitkár feladata a lejárati idő figyelése, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A védőnői kapcsolat erősítése ezen gyermekek esetében
is.

Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport munkaterve
Munkaközösség vezető: Molnárné Tóth Margit
A munkaközösség kapcsolattartói:
Székhely: Zentai Tímea
Nyitnikék telephely: Molnárné Tóth Margit
Csicsergő telephely: Hinterviserné Ossó Ágnes
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
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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 a munkacsoport vezetőjével és egymással.
Felelős

Feladat

Kedvezményes/térítésmentes
étkezési
térítésre
feljogosító óvodatitkár,
dokumentumok begyűjtésének támogatása az érintett szülőktől óvodapedagógusok
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkezési támogatás,
szükséges nyilatkozatok).
Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, szakszolgálattal, óvodapedagógusok
fenntartóval.
A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és óvodapedagógusok
nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés
készítése, folyamatos nyomon követésük.
Tanulási nehézséggel, magatartás és beilleszkedési nehézségekkel óvodapedagógusok
küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése.
Iskolaérettségi vizsgálatokra a szakszolgálathoz a pedagógiai
jellemzések elkészítése
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Időszak
Határidő
szeptember 30.

aktuálisan

Megjegyzés

Első
jelzést
a
munkacsoport vezető
felé
szükséges
megtenni.

szeptember
és aktuálisan
szeptember
és aktuálisan
dec. 10.

Szükség
szerint
óvodapszichológusi
támogatás kérése.

Felelős

Feladat

Konzultáció a szakmai csoport vezetőjével: az egyes gyermekek óvodapedagógusok,
helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, feladatai.
gyermekvédelmi
megbízott
Igény szerint munkacsoport vezető bevonása: részvétel családi óvodapedagógusok,
beszélgetéseken (családlátogatásokon és fogadó órákon), hospitálás a
csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel.
Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése.
óvodapedagógusok,
munkacsoport vezető
A karácsonykor rászoruló gyermekek és családok feltérképezése, óvodapedagógus
konzultáció a családsegítővel, szükség esetén források keresése.
munkacsoport vezető
Karácsonyi önkormányzati nagycsaládos lapok kiosztása a családok
részére határidő betartására a figyelem felhívása.
Azon családok felderítése, akik az ünnepek alatt nem tudnak gyermekük gyermekvédelmi
étkeztetéséről gondoskodni.
megbízott,
óvodapedagógusok
Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális óvodatitkár
étkezési támogatások felülvizsgálata
Kerület által szervezett gyermekvédelmi továbbképzésen részvétel, az gyermekvédelmi
ott hallottakról szóbeli beszámoló.
megbízott
Kibővített vezetői értekezleten, nevelőtestületi tanácskozáson (szóbeli) munkacsoport vezető
beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Írásbeli éves beszámoló készítése a székhely/telephely éves munkájáról munkacsoport vezető
(saját csoport éves beszámolójához csatoltan).
Aktuális feladatok ellátása
óvodapedagógus
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Időszak
Határidő
szeptember
és aktuálisan
aktuálisan
október.05-ig
nov. 15.

dec.10
aktuálisan
aktuálisan
február
június 10.
feladatfüggő
folyamatosan

Megjegyzés

Működési rend
Ssz.
1.

2.

3.

4.

Téma
Alakuló ülés:
- Óvodai munkaterv közös, globális áttekintése
- A munkacsoport tagok ötleteinek, javaslatainak figyelembe vételével
a munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése
- Elérhetőségek pontosítása
Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – vonatkozó
jogszabályok áttekintése.
15/1998.(IV.30.) NM rendelet 25.§ Óvodai szociális segítő szolgáltatás és
együttműködés
ESETMEGBESZÉLÉS
Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése,
megalapozása, kialakítása. A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek
- Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket.
- Házirend vonatkozó tartalmai
ESETMEGBESZÉLÉS
A munkacsoport tagok ötleteinek, javaslatainak figyelembe vételével a
munkatervi feladatok értékelése, a beszámoló elkészítése
Munkacsoport vezető részvétele kibővített Óvodavezetői TEAMfoglalkozásokon.

Helyszín és
időpont
09.13.

Megjegyzés
Hozni szükséges:jegyzetfüzet

10.10.

Felkészülés:
- Jogszabályok áttekintése
- Kérdések összegyűjtése

02. hó

Felkészülés: PP és Házirend

05. hó
aktuálisan

Feladatok a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan
-

A KOFA - korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköz tanulmányozása

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Nyelvfejldsi_zavarok/34_kofa__korai_nyelvi_fejlds_j_vizsgleszkze.html
-

KOFA-3 szülői kérdőív tanulmányozása, az érintett gyermekek fokozott megfigyelése

-

a szakszolgálat bevonásával minden érintett szülő tájékoztatása

-

szükség és igény szerint a KOFA-3 szülői kérdőív kitöltéséhet tevőleges segítség nyújtása
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Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei
A gyermekek egyéni fejlődési naplója tartalmazza a mérési eredményeket (3-4 év).
Rendje a nevelési évben: A gyermekorvosok feladata alapján a hangsúlyt a kapcsolattartásra helyezzük, ezentúl az intézményben
közegészségügyi/járványügyi feladatokat látnak el, a védőnő pedig tisztasági tanácsadási teendőkkel segíti a munkánkat. Iskolai élet megkezdése előtt
óvodásaink szüleikkel egyénileg keresik fel a gyermekorvosi rendelőt.
Székhely/telephely
Székhely
Csicsergő Telephely
Nyitnikék Telephely

Óvodaorvos
Dr. Koltai György
Dr. Kutas Katalin
Dr. Munkácsi Katalin

Védőnő
Mihály Etelka
Bajkó Gabriella
Kissné Kertai Edit

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai
Srsz.
1.
2.
3.
4.

Vizsgálat jellege
Az óvoda gyermekeinek fizikai állapotát rögzítő mérések a fejlődési naplóban (bemeneti)
Az óvoda gyermekeinek fizikai állapotát rögzítő mérések a fejlődési naplóban (kimeneti)
Ortopédiai szűrés (középső csoport)
Az óvoda gyermekeinek fogászati szűrése

Időpont
2018. október
2019. április
2019. tavasz
2019. május

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Ortopéd szakorvos
Óvodapedagógusok

Alapszolgáltatások – Az ellátást biztosító szakszolgálat / intézmények és személyek
Ssz.

Fejlesztési terület

Székhely

Székhely – Telephelyek
Csicsergő Telephely

Nyitnikék Telephely

Speciális szolgáltatást nyújtó
Barák Henriette

Lengyelné Molnár
Dombovits Melinda

1.

Logopédiai ellátás

Jankó István

2.
3.

Utazó logopédus
Fejlesztőpedagógiai ellátás

Megbízási szerződéssel utazó logopédusok és mozgásfejlesztők látják el.
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Ágnes,

Ssz.

Fejlesztési terület

Speciális szolgáltatást nyújtó
SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása
4.
Pszichológiai ellátás külső alkalmazottként
5.
Óvoda pszichológus
6.
Hittan
7.

Székhely – Telephelyek
Csicsergő Telephely

Székhely
Szalay Gabriella
Erdei Eszter

Nyitnikék Telephely

Szalay Gabriella
Szalay Gabriella
Erdei Eszter
Erdei Eszter
Szervezése folyamatban, mindhárom óvodánkban.

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások épületenként – a szülői igények
függvényében - változók, melyek kezdési időpontja 16,00 óra.
S.sz.

Szolgáltatás / tevékenység

Szolgáltató

1.

Angol nyelvvel való ismerkedés

Angolul Vidáman Kft

2.

Labdás, játékos mozgásfejlesztés

Vital 11 Egyesület

3.

Okos fejek, ügyes kezek

Taschner Gabriella

Ingyenes

Korcsolya / hetente egy reggel, külön
Kanadai-Magyar Hokiklub
szerződés alapján, fenntartói engedéllyel
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intézményi koordinátor / felelős
Primné Vágvölgyi Éva – Csicsergő T.
Balogh Évi – Nyitnikék T.
Dr. Marczellné Bartha Andrea - Székhely
Primné Vágvölgyi Éva – Csicsergő T.
Balogh Évi – Nyitnikék T.
Becseics Ilona - Székhely
Dr. Marczellné Bartha Andrea - Székhely
Primné Vágvölgyi Éva – Csicsergő T.
Monspart Tamás – Nyitnikék T.

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 intézményi szintű óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett tartalmai és időpontjai

1
2
3
4
5
6

Állatbemutató
Medvepark - közös autóbuszos kirándulás
Papírgyűjtés, Takarítási Világnap
Magyar Népmese hete (szept. 30. Benedek Elek)
Szüreti mulatság, Őszvarázs, Kolompos együttes
Őszvarázs, Kolompos együttes

Időpont
2018 év
szeptember.19
szeptember.19
szeptember.24
szeptember.24 - 28
szeptember.25
szeptember.26

7

Ősz ünnep, Zenés műsor: Muzsikus Péter: Szüreti mulattság

szeptember.26.

8

Népmese világnapja
Természetismereti terepgyakorlat pedagógusoknak – Tisza tó
Állatok világnapja
Állatvédelmi hét – Állatok Világnapja (okt. 5.
Állatok világnapja
Állatok Világnapja – Rajzpályázat ÚPI: Barátaink az állatok
Egyéni fotózás
Állat bemutató/ Both Zoltán/
Egyéni Fotózás
Gyermekek fotózása
Október 23-i ünnepség
Nemzeti Ünnep – megemlékezés (okt.23)

szeptember.28
szeptember 29.
október.3
október.3 – 7
október.4
október.4
október.8 – 9 – 10.
október.10
október.10-12
október.12
október.19
október.19.

Ssz.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ünnepek/programok

51

Felelős
Bartha Andi
Monspart Tamás
Dr. Marczellné Bartha Andrea
csoportos óvodapedagógusok
Nagy Erika
Balogh Évi és Molnárné Gitta
Dr. Marczellné Bartha Andrea,
Becseics Ilona
csoportos óvodapedagógusok
Csoportos óvodapedagógus
Pető Erika
Karskó Ildikó
Monspart Tamás
Túri Krisztina
Bartha Andi
Primné V. Éva
csoportos óvodapedagógusok
minden csoport óvodapedagógusa

20

Sólyom röptetés
Tökös nap
A XI. Kerület Napja - ÚPI
Kerületnapi kiállítás

Időpont
október.24-26.
október.25
november 7. vagy 8.
november.9

21

Kerület napja

november.9

22
23

Kerület napja
Felkészülés a téli madárvédelemre- madáretető készítés
Módszertani hét - ÚPI
Adventi barkács délután és vásár
Újbudai Köznevelési Konferencia - ÚPI

november.12
november.14
november 19-23.
november.28
november 29.

25

Adventi alkotó délután

december.05

26
27
28
29
30
31

Mikulás
Mikulás ünnepség, 11.15. Kontha Nelli meseműsora
Adventi mozi délután
Mikulás / bábelőadás, Ákom –bákom bábcsoport/
Karácsonyi barkács délután, vásár
Madárdetektív / madáretető készítés/

december.06
december.6.
december.07
december.07.
december.10
december.11

32

Adventi vásár

december.13

Ssz.
18
19

24

33
34
35
36
37
38
39

Ünnepek/programok

Karácsonyi ünnepségek, 11ó Meseerdő bábszínház: Legszebb
december.17.
karácsonyfa
Karácsony
december.18-19.
2019 év
Gézengúz
január.15
ÖKO-hét / kiállítás/
január.21.-25.
ÖKO hét
Január.21-25
ÖKO hét
január.21-25.
Magyar kultúra hete, kiállítás hungarikumokból
Január.28-február1
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Felelős
Túri Krisztina
Ittzés Eszter és Horváthné Ilona
Túri Krisztina, Őszi Andrea
Juhász Tünde és minden csoport
óvodapedagógusa
Zágoni Lilla
Pető Erika
minden csoport óvodapedagógusa
Magdáné Gyöngyi és Bulat
Zsuzsanna
Monspart Tamás
minden csoport óvodapedagógusa
Döme Zita
Primné Vágvölgyi Éva
Csoportos óvó nénik
Túri Krisztina, Őszi Andrea
Magdáné Gyöngyi és Bulat
Zsuzsanna
minden csoport óvodapedagógusa
csoportos óvodapedagógusok
Monspart Tamás
Túri Krisztina, Őszi Andrea
Pető Erika
Zágoni Lilla
Halla Péterné , minden csoport

Ünnepek/programok

Ssz.

Időpont

45
46
47
48

Szülői Fórumok
február
Farsang
február.15
Farsang (délelőtt csoportonként, jelmezverseny) Bűvészműsor
február.21
11ó Szemerey László
Farsangi mulatság /Gézengúz együttes/
február.21.
Mészáros Gyöngyvér bábozása
február. 4. hét és június 1. hét
Újbudai Pedagógiai Napok - ÚPI
március 7-8.
Módszertani hét - ÚPI
március 11-13.
Nemzeti ünnep – megemlékezés (márc.15)
március.14.
Március 15-i ünnepség
március.14
Víz világnapja /Kuka kultúra/
március.18.-22.
„Mókuskaland”meseelőadás (Meseerdő )
március.21

49

Vízvilágnapja

március.22

50

Víz Világnapja : közös játék, versengések az udvaron

március.22.

51
52
53
54
55
56

Csoportos fotózás
Húsvéti barkács délután és vásár
Húsvéti alkotó délután
Húsvéti vásár
Költészet napja
Gyermek húsvét

március. 4. hét
április.3.
április.04
április.11
április.11
április.16

57

Húsvéti játékdélután /tojásvadászat, mozi délután/

április.15.-16.

58

Föld Napja (ápr.22) - Virág ültetés

április.16. K

59

Tojásvadászat

április.24

60
61

Föld napja
Földnapi program sorozat

április.24
április.25

40
41
42
43
44
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Felelős
óvodapedagógusa
minden csoport óvodapedagógusa
Balogh Évi és Molnárné Gitta
Becseics Ilona, minden csoport
óvodapedagógusa
Primné Vágvölgyi Éva
Gyöngyvér
minden csoport óvodapedagógusa
Horváth Júlia és Takács Médea
Túri Krisztina
Bartha Andi
Zágoni
Lilla
és
csoportos
óvodapedagógusok
Pető Erika, minden csoport
óvodapedagógusa
Monspart Tamás
minden csoport óvodapedagógusa
Avar Ildikó és Hegedűs Marcsi
Avar Ildikó és Hegedűs Marcsi
Horváth Júlia
minden csoport óvodapedagógusa
Óvodapedagógusok, Döme Zita,
Ferencz Lilla
minden csoport óvodapedagógusa
Angyal Zsuzsanna és Mészáros
Gyöngyvér
Molnárné Gitta és Karskó Ildikó
Túri Krisztina, Rózsa Margit

Ssz.
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Ünnepek/programok

Időpont

74
75

Csoport Fotózás
Fóld Napja - ÚPI
Anyák napja
Anyák napi köszöntések
Madarak és fák napja /madár detektív program, odú készítés/
Madarak fák napja
Madarak és fák napja – Kerítés kiállítás
Bűvészelőadás
Egésznapos kirándulás
Madarak és fák napja - ÚPI
Gyermeknapi rendezvény / Kolompos együttes/
Gyereknap
Évzárók
Gyereknap
Pedagógus est - ÚPI
Tanévzáró
Környezetvédelem világnapja

április.24-25
április 26.
május.3. és május 6.
május.3-6
május.09
május.10
május.10.
május.15.
május.16
május 17.
május.22
május.23
május.29-30
május.30
május 31.
június. – 4 – 5.
június.05

76

Kirándulás

június.06

77

Busz kirándulás

június

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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Felelős
Bartha Andi
csoportos óvodapedagógusok
minden csoport óvodapedagógusa
Túri Krisztina
Zágoni Lilla
minden csoport óvodapedagógusa
Nagy Erika
Monspart Tamás
Nagy Erika
minden csoport óvodapedagógusa
minden csoport óvodapedagógusa
Balogh Évi és Molnárné Gitta
csoportos óvodapedagógusok
Zágoni Lilla
Bartha Andrea és Becseics Ilona ,
minden csoport óvodapedagógusa

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?
Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni is kívánt tartalmak és adatok összegyűjtésével és feldolgozásával
kapcsolatban.
Felelős

Feladatok

Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat elkezdők számának/arányának fokozatos
Óvodavezető
emelkedése érdekében további, és hatékony együttműködés a családokkal.
Beiskolázási mutatók javítása - Iskolák elégedettségi mutatói
Az iskolai életmódra előkészítés javítása érdekében az iskolai bemeneti méréseket építsék be a pedagógusok Minden vezető-helyettes1
a napi fejlesztő munkájukba.
„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése.
BECS vezető
BECS vezető és pedagógiai mk
A gyermek fejlődési naplójából az eredmények rögzítése. (gyermekek fejlődése, neveltségi szintje)
vezető
Gyermekrendezvényeken és programokon résztvevők számának folyamatos és pontos regisztrálása,
BECS vezető
elégedettségi adatok.
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Felelős

Feladatok
Elégedettség mérés mutatóinak emelkedése érdekében a szabályzó dokumentumok behatóbb megismertetése
az óvodahasználókkal.
Külső szakmai ellenőrzés / minősítés és eredményei
Tanfelügyeleti és önértékelési eredmények
Mester programok megvalósítási folyamata
Zöld Óvoda Program és a kerületi Környezeti Program eredményei

Munkaközösség vezetők
Óvodavezető, BECS vezető
Óvodavezető, BECS vezető
Óvodavezető, BECS vezető
Munkaközösség vezetők

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.

A nevelési év rendje
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. – első nevelési nap szeptember 3. hétfő – , utolsó napja 2019. augusztus 30.
(péntek). Az iskolákban a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14.
(péntek).
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.

56

Ezek végleges időpontjáról a szülőket 7 nappal előtte értesítjük óvodánk honlapján és a faliújságokon keresztül, a tervezett napok a Munkaterv 4.
pontjában találhatóak.
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
A nyári zárás idejéről 2019. február 15-ig értesítjük a szülőket a faliújságokon és óvodánk honlapján keresztül.
A székhely mellett levő Kuckó Bölcsőde tervezett zárása július hónapban lesz (1-30).
Székhely és telephely
Székhely
Csicsergő Telephely
Nyitnikék Telephely
Megjegyzés: x = zárva

26.
hét
06.24-28
X

27.
hét
07.01-05
X

28.
hét
07.08-12
X

29.
hét
07.15-19
X

X

X

30.
hét
07.22-26

31.
hét
07.29-08.02

32.
hét
08.05-09

33.
hét
08.12-16

X
X

X
X

X

X

Iskolai szünetek időpontjai:
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 őszi szünet 2018. október 29- től 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
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(A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2019. április 18-től 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. április 24. (szerda).
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási
intézményekben is alkalmazni kell.
2018

2019

október 13. szombat munkanap - október 22., hétfő pihenőnap

január 1. kedd, Új Év első napja (hosszú hétvége)

november 10. szombat munkanap - november 2., péntek pihenőnap

március 15. péntek, Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)

december 1. szombat munkanap - december 24., hétfő pihenőnap

április 19. péntek, Nagypéntek

december 15. szombat munkanap - december 31., hétfő pihenőnap

április 22. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
május 1. szerda, Munka Ünnepe
június 10. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
augusztus 20. kedd, Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége)
augusztus 10. szombat munkanap – augusztus 19. hétfő pihenőnap

Témahetek az iskolákban, melyekhez igazodhatunk a gyermekek életkorának megfelelően:
a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.
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Óvodánk pedagógusai az adott időszakban jelenítsék meg tervezetükben és gyakorlatukban a témahetekhez kötődő programokat, képzéseket,
konferencián való részvételt (kerületi, fővárosi, országos szinten egyaránt).

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint
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.
Ssz.

Felhasználás tárgya

Időpont

Érintett / Felelős

1.
Nevelési évnyitó értekezlet
2018.08.31.
Alkalmazotti közösség / Óvodavezető
2.
Tehetséggondozás. Egyéni fejlődési napló. Adatvédelem.
2018.11. hó
Nevelőtestület / Óvodavezető
3.
Egészséges életmód
2019.04.hó
Nevelőtestület / Óvodavezető
Alkalmazotti csapatépítő kirándulás
2019.06.hó
4.
Alkalmazotti közösség / Óvodavezető
5.
Váratlan esemény esetén kerül beütemezésre.
A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén, előzetes felmérést követően – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. Az érdeklődő szülők
részvételét is biztosítjuk. A nevelés nélküli munkanapról 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Az ügyeletet abban az
óvodában látjuk el, melyben a nevelés nélküli munkanap programja zajlik. Minden egyéb, szülőket érintő eseményről 7 munkanappal előtte
tájékoztatást adunk a csoportos faliújságokon keresztül. A nevelés nélküli munkanap programjára meghívjuk az érdeklődő szülőket, SZK
képviselőket.
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Munkatársi értekezletek
Ssz.
1.
2.
3.

Felhasználás tárgya
A 2018-2019 nevelési év előkészítése
Munkaterv javaslat megvitatása
A 2018-2019 nevelési év közös értékelése - Éves beszámoló
megvitatása

Időpont
2018.08.31.
2018.09.25.

Érintett / Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető

2019.06.21.

Óvodavezető

Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok
Óvodavezetői team
Név
Karkus Mihályné

óvodavezető

Juhász Tünde

függetlenített óvodavezető
helyettes

Felelős
Határidő
Teljes körű felelősséggel tartozik az intézmény vezetői ciklus alatt
törvényes működéséért
folyamatos
A törvényi előírásoknak megfelelően a munkaköri megbízás ideje alatt
feladatainak ellátásáért
folyamatos

óvodavezető helyettes I.
óvodavezető helyettes II.

A törvényi előírásoknak megfelelően a munkaköri megbízás ideje alatt
feladatainak ellátásáért
folyamatos

óvodavezető helyettes I.
óvodavezető helyettes II.

A törvényi előírásoknak megfelelően a munkaköri megbízás ideje alatt
feladatainak ellátásáért
folyamatos

óvodavezető helyettes I.
óvodavezető helyettes II.

A törvényi előírásoknak megfelelően a munkaköri megbízás ideje alatt
feladatainak ellátásáért
folyamatos

Székhely
Dr. Marczellné Bartha Andrea
Becseics Ilona
Csicsergő telephely
Primné Vágvölgyi Éva
Nagy Erika
Nyitnikék telephely
Monspart Tamás
Horváth Júlia

Beosztás

A team elsődleges célja a nyugodt, kiegyensúlyozott intézményi működéséhez és szakmai feladataihoz kapcsolódó információk megbeszélése,
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása, döntések előkészítése.
A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első keddje 14:00-16:00-óráig, a három óvodai egység között névsorrendben. Helyszín
vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
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A szervezeti kultúránk fejlesztése, a csapatszellem erősítése kiemelt célkitűzése a vezetői programnak. Ennek fontos operatív feladata a folyamatos és
hiteles információ átadás, megosztás, melynek legfontosabb eleme a vezetők közötti párbeszéd.
Résztvevők: Óvodavezető és óvodavezető-helyettesek (8 fő).
Formája: Óvodaközi vezetői megbeszélések, értekezletek (tervezett időpontok). Tájékoztató, információ csere (alkalomszerű, azonnali).
Ütemezése:
Időpont

szeptember

Október

Téma
Az éves munkaterv elkészítése, vélemény kikérése szülői szervezettől. Későbbiekben legitimálás a
vélemények figyelembe vételével.
A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok:
- Nyugodt légkör, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
- A törvényes működés feltételeinek megteremtése.
- Tanügy igazgatási dokumentumok vezetése.
- Munkatervi feladatok egyeztetése.
Lágymányosi óvoda szakmai munkáját érintő változások és fenntartói – köznevelési szakértői értékelések
megbeszélése.
Egyéb aktuális feladatok megvitatása.
Eseménynaptár összeállítása 2018/2019-es évre.
Októberi statisztikai adatszolgáltatás előkészítése és elvégzése az óvodák között.
GDPR- adatvédelem megbeszélése.
Különös esemény esetén követendő protokoll leegyeztetése.
ÓNOAP: egészséges életmód, nemzeti ünnepek-nemzeti identitás, külhoni magyar óvodákkal való
kapcsolat, magyarság történelme-népmesék.
Pedagógusok minősítése: új kompetencia.
Munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése
Vezetői tapasztalatok a szeptemberi tanügy igazgatási feladatokkal kapcsolatban (munkatársi
megbeszélés).
Csoportnapló tartalmi elemeinek ellenőrzése.
Az óvoda szabályzó dokumentációjának felülvizsgálata, (Sz.M.Sz. Házirend, P.P. ).
Önértékelési feladattervek áttekintése.
Kerület napjának program megbeszélése, szakmai beszámolók (továbbképzésekről, fórumokról).
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Megjegyzés

Meghívottak:
Munkaközösség
vezetők,
BECS tagok

Időpont

November

December

Január

Február

Téma
Aktuális kérdések megvitatása.
A működés (nem teljes körű) garanciális elemeinek számbavétele:
- jogszerűség
- a vezetés szerep
- a tervezés folyamata
- belső ellenőrzés és értékelés,
- mérőeszköz készítés
- partnerközpontúság.
2019. évi költségvetés előkészítése
Aktuális kérdések megvitatása
A minősítésre várok adatainak, feladatainak áttekintése, segítése.
Gyakornoki programban résztvevők nyomon követése.
Ünnepek, ünnepélyek szervezése, feladatok átbeszélése, alapítványi bevételek felhasználása
játékvásárlásra (munkatársi megbeszélés).
Karácsony az óvoda dolgozói részére – előkészítés.
Aktuális kérdések megvitatása
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlődéséről megbeszélés az érintett szakemberekkel.
Szakértői bizottságokhoz a felülvizsgálati kérelmek elkészítése (S.N.I.)
Munkaterv és teljesítményértékelés féléves értékelése: munkaközösség vezetők, csoportvezetők
minőséggondozó TEAM- vezető (BECS), gyermekvédelmi felelős beszámoltatása.
Önértékelések és a minősítési eljárások eddigi tapasztalatai. Tapasztalatok összegyűjtése és megvitatása:
tervezés, erőforrások, szervezés, irányítás, koordinálás.
A feladatok ütemezése szerint a további vezetői és munkaközösség vezetői feladatok.
Önértékelési csoport és az önértékelési kiscsoportok feladata.
A
pedagógiai
munkát segítők teljesítményértékelésének előkészítése.
Aktuális feladatok.
Farsangi előkészületek megbeszélése, szervezése, áruvásárlás.
Továbbképzési rendszer áttekintése továbbképzési terv esetleges módosítása. Beiskolázási terv
elkészítése.
Aktuális programok megbeszélése.
Tisztasági szemle tapasztalatainak megvitatása, fejlesztendő területek átbeszélése, NOSK csoport
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Megjegyzés

Meghívottak:
Becs képviselő

Meghívottak:
SNI mk.vezető, az
érintett
csoportos
óvónők,
a
fejlesztésben
résztvevő
szakemberek

Meghívottak:
munkaközösségi
vezetők,
felelős
óvodapedagógusok

Meghívottak: NOSK
képviselője

Időpont

Március

Április

Május

Június

Téma

Megjegyzés

képviselőivel megbeszélés.
Minőséggondozó- önértékelési szakmai munkaközösség korrekciós javaslatainak megvitatása.
Az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése: teljesítményértékelés, partneri igény és elégedettség
mérés, intézményértékelés előkészítése.
Minősítő eljárásra jelentkezők előkészítése.
Szűrővizsgálatok eredményeinek megbeszélése.
Óvodai szakvélemények megbeszélése.
Aktuális feladatok.
Év végi programok felelőseivel és az alkalmazotti közösséggel megbeszélés, programegyeztetés.
Meghívottak:
Vezetői ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése.
Munkaközösség
A beszámoló előkészítése, a szükséges adatszolgáltatás egyeztetése.
vezetők
Teljesítményértékelés egyeztetése (technikai dolgozók).
Nyári terv megbeszélése, szabadságolási terv egyeztetése.
Az elkövetkezendő időszakhoz kötődő óvodai ünnepek és rendezvények koordinálása.
Nyári óvodai élet szabályai, feladatai, helyi sajátosságai.
Teljesítményértékelés egyeztetése (pedagógusok).
Aktuális kérdések megvitatása.
Meghívottak:
A nevelési év értékelésének előkészítése.
Munkaközösség
Aktuális kérdések megvitatása.
vezetők

Szakmai munkaközösségek
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Szakmai munkaközösség neve
Pedagógiai szakmai munkaközösség
Környezettudatos nevelés munkaközösség
Innovációt támogató munkaközösség
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó munkaközösség
Belső Ellenőrzési Csoport - Minőségfejlesztési Munkaközösség
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Munkaközösség vezetője
Bardonné Angyal Zsuzsanna
Túri Krisztina
Balogh Éva
Magdáné Szabó Gyöngyi
Juhász Tünde

Szakmai munkacsoportok
Ssz.
1.
2.

Szakmai munkacsoport neve
Gyermekvédelmi munkacsoport
Nevelő és oktató munkát segítők munkacsoportja

Munkacsoport vezetője
Molnárné Tóth Margit
Sipos Erika

Szakmai munkaközösségek tervei
1) Innovációt támogató munkaközösség munkaterve
Munkaközösség vezető: Balogh Éva
A munkaközösség kapcsolattartói:
Székhely: Becseics Ilona
Nyitnikék telephely: Balogh Éva
Csicsergő telephely: Hinterviserné Ossó Ágnes
A munkaközösség célja:
 Az óvoda pedagógiai programjában leírt célok, feladatok megvalósítása
 A pedagógusminősítő eljárásra jelentkező kollégák támogatása, IKT kompetenciájuk bővítése
 Új kollégák IKT kompetenciájának felmérése, képzése- felzárkóztatása,
 Tehetséges gyermekek kiszűrése, egyéni foglalkozatása csoporton belül
 SNI gyermekek egyéni fejlesztése
A munkaközösség kiemelt feladata:
Az IKT eszközök megfelelő alkalmazása a középső- és nagycsoportokban, segítve az otthoni szokások- szabályok kialakítását, támogatva ezzel a
gyermekek fejlődését elősegítő játékok használatát:
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 Intézményünk szolgáltatási színvonalának, fejlettségének megmutatása, támogatva a családokat, ezzel erősítve a kapcsolatot a szülőkkel.


A gyermekek sokszínű, változatos fejlesztése



Kiszűrni a csoportokban a tehetséges gyermekeket az IKT eszközök segítségével



SNI gyermekek felzárkóztatását segíteni az IKT eszközökkel, kooperálva és együttműködve a csoportos óvodapedagógusokkal, fejlesztő
szakemberekkel



Szakmai szervezetfejlesztés



A

pedagógiai

programban

foglaltak

megvalósulását

támogató

tevékenységek,

programok,

szolgáltatások

megszervezésében

vezető/szervező/irányító szerepvállalás


Az egyes telephelyek képviselete

Működési rend:
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: havonta- kéthavonta, a hónap második keddje 13:00- tól 14:30- ig, helyszíne Lágymányosi
Óvoda Újbudai Nyitnikék telephely tehetségszoba. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
Ssz.
1.

2.

3.

Téma

Időpont

Alakuló ülés
- Az éves munkatervben megfogalmazott
feladatok
átbeszélése,
egyeztetése,
pontosítása, egyéni kérések megbeszélése,
új
kollégák
felzárkóztatásának
lehetőségeinek megbeszélése
Minősítő vizsgára felkészülés, segítségnyújtás

09.25.
kedd
13:00-14:30

10.04.
csütörtök
8:30- 10:00ig Nyitnikék
telephely
Digitális tábla és robot egér szimultán használata 11.08.
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Megjegyzés
Régi és új munkaközösségi tagok részvételével zajlik.

Csicsergő telephelyen két minősülő kolléga csoportjába a minősítő
vizsgára felkészülés segítése, játék készítése digitális táblára a
megbeszélt témakörben.
Nyílt délelőtt a kollégák részére

Téma

Ssz.

Időpont

Megjegyzés

csütörtök
7:30- 9:00
Nyitnikék
telephely
4.
Munkaközösségi megbeszélés
11.08.
csütörtök
A nyílt délelőtt megbeszélése
9:00- 10:00
Nyitnikék
telephely
5.
Digitális tábla integrálása a középső- és nagy 11.13.
Fürkész székhelyen digitális tábla integrálása az óvodai csoportban.
csoportban
kedd
Szokások- szabályok átbeszélése, csoportra, helyszínre illesztése
7:30-10:00
6.
Látogatás a Csicsergő telephelyen- Digitális tábla 02.21.
Érintett óvodapedagógusok, Balogh Éva
működése a csoportban
csütörtök
7:30- 10:00
7.
Látogatás a székhelyen Digitális tábla működése a 03.07.
Érintett óvodapedagógusok, Balogh Éva
csoportban
csütörtök
7:30-10:00
8.
Játék a Robot egérrel a nagy csoportban
04.26.
Robot egér bemutatása a gyermekeknek, szokások- szabályok
kedd
megbeszélése a gyermekekkel, játék bemautatása a gyermekenek
7:30- 10:00
9.
Bemutató foglalkozás
04. 09.
Még megbeszélés alatt a bemutató személyét illetően
kedd
8:30- 9:00
A kollégák számítástechnikai képzése folyamatos a nevelési év során (számítógép használat, notebook szoftver használatának ismerete). A minősítő
nagycsoportban

eljáráson résztvevő kollégák segítése folyamatos a nevelési év során, illetve a hospitálások lehetősége folyamatos a kollégák részére.
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2) Környezettudatos nevelés munkaközösség munkaterve
„A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De
nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz!” (William Shakespeare)
Munkaközösség vezető: Túri Krisztina
A munkaközösség kapcsolattartói:
Székhely: Pető Zoltánné
Nyitnikék telephely: Zágoni Lilla
Csicsergő telephely: Túri Krisztina
A munkaközösség célja:
-

A pedagógus kompetenciák fejlesztése.

-

Az önértékelés gyakorlati megvalósításában a pedagógusok önértékelésének megtámogatása.

-

A környezetvédelem és környezettudatos viselkedés beépítése a gyermekek mindennapi életébe, szokásrendszerébe, zöld napok
megtartása az életkori sajátosságok figyelembevételével.

-

Az óvoda dolgozóinak, valamint a szülők környezettudatos szemléletének formálása.

-

Kapcsolatfelvétel hasonló adottságokkal, és nagyobb tapasztalatokkal rendelkező Zöld óvodákkal.

-

Környezeti neveléssel kapcsolatos módszertani segédanyagok bővítése, melyek a gyermekéletkori sajátosságoknak megfelelően az
élménypedagógia módszerére alapoznak.

-

A vizsgálódást segítő tárgyi eszközök bővítése a csoportokban (rovarvizsgáló; nagyító).

-

Az óvoda udvarának alakítása során a madárbarát kert szempontjainak fokozott figyelembevétele.

-

A Föld napi rendezvénysorozat feladatainak, szervezésének pontosítása

A munkaközösség feladata:
-

A Zöld Óvoda pályázatban vállalt feladatok folyamatos, magas szinten történő teljesítése.
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-

A fő irányvonal megtartása mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a csoportszobák „zöld sarkainak” folyamatos/ évszakonkénti
frissítésére (helyet biztosítva a családi kirándulásokon gyűjtött természeti kincseknek).

-

Folyamatosan vizsgáljuk a családok további jelenlétének lehetőségét a jeles zöld napokon.
 Családok folyamatos tájékoztatása környezeti programjainkról.
 A szülőkkel közösen fűszer- és gyógynövénykert kialakítása, valamint folyamatos kertrendezés.
 Hulladékgyűjtő Világnap a szülők bevonásával
 Szelektív hulladékgyűjtés: papír, PET, kupak, használt elemek.

-

Közös projekt nap megtartása az Állatok világnapja alkalmából, minden pedagógus részvételével.

-

Az energiatakarékosságról →továbbképzésen szerzett kompetenciák hatékony beépítési lehetőségeinek feltárása, beépítése.

-

Takarékosság vízzel, árammal, papírral, felhasznált anyagokkal, eszközök megóvása, megrongálódott eszközök újrahasznosítása.

-

Az összegyűjtött papír, PET- palack, kupakok folyamatos elszállíttatása.

A működés rendje
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Helyszín és
időpont

Téma
A munkaterv elfogadása, vélemények, javaslatok meghallgatása. Az előző
évi vetélkedőn elért eredmény értékelése, a sikertelenség okainak feltárása.
Felkészülés az első félévi Jeles napok megszervezésére, szülők bevonásának
lehetőségei. Felelősök megválasztása, feladatok kijelölése,
tervek,
lehetőségek csoportszinten.
Második félévi Jeles napok előkészítése, ötletek, kérdések megbeszélése.
Határidők, felelősök tisztázása
A Föld napi rendezvénysorozat előkészítése, felmerülő kérdések és ötletek
tisztázása, felelősök, időpontok kijelölése
A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, a munkaközösség
működésének értékelése.
Munkaközösség vezető tevékenységének értékelése
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09. 12.
10. 10.
01. 23.
04.03.
05. 22.

Megjegyzés

Helyszín és
időpont

Téma

Ssz.

Megjegyzés

Éves értékelés elfogadása.
3) Pedagógiai Szakmai munkaközösség munkaterve
Munkaközösség vezető: Bardonné Angyal Zsuzsanna
A munkaközösség kapcsolattartói:
Székhely: Dr. Marczellné Bartha Andrea
Nyitnikék telephely: Bardonné Angyal Zsuzsanna
Csicsergő telephely: Ferencz Lilla
A munkaközösség célja:


A csoportdokumentáció tartalmi elemeinek és tervezési feladatainak egységesítése (Lágymányosi Óvoda)



A fejlődési napló beválásának vizsgálata, mérőeszköz elkészítése



család-óvoda kapcsolat erősítése

A munkaközösség kiemelt feladata: Szerepvállalás a pedagógiai program elméletével és gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátásában, hangsúlyt
helyezve az alábbi célokra és tartalmakra:


A pedagógus kollégák tájékozódását segíteni a pedagógusok előmeneteli rendszerében. A csoportdokumentáció tartalmi elemei és tervezési

feladatai épüljenek a Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszerére (az Útmutató és az Önértékelési kézikönyvben meghatározott szempontok
alapján) Hospitálások folyamatos szervezése, jó gyakorlatok megismerése, az új óvodapedagógus kollégák beilleszkedésének segítése


Kommunikáció és szakmai együttműködés, telephelyek közötti szervezeti kultúra fejlesztése



A család-óvoda kapcsolat erősítésére a megfelelő kommunikáció gyakorlása a gyermekek és a felnőttek szintjén egyaránt–óvodaközi

tapasztalatcsere, esetmegbeszélések a bemutatók alkalmával (konkrét esetek, problémahelyzetek feltárása, lehetséges megoldási módok)
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Az önértékelés gyakorlati megvalósításában a pedagógusok önértékelésének megtámogatása –az önreflexió beépítése a gyakorlatba (Útmutató

a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés és az intézményi önellenőrzési kézikönyv alapján)


Belső továbbképzések, hospitálások folyamatos szervezése, jó gyakorlatok megismerése



Szülő Klub népszerűsítése



Tudásmegosztás –fórumok szervezése.Havi rendszerességgel, műszakonként szervezett belső tudásátadás, mely lehetőséget nyújt a

továbbképzéseken, konferenciákon megszerzett ismeretek továbbadásáraA munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: kéthavonta, a hónap harmadik csütörtök 14.00-16.00 óráig, helyszíne: Nyitnikék Óvoda
telephely (Kanizsai u. 17-25.) alatti kijelölt tárgyaló terme. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
Helyszín és
időpont
Nyitnikék Óvoda
Alakuló ülés
 A munkaközösségi tagok ötleteinek, javaslatainak telephely
-tárgyaló
figyelembe vételével a munkaterv jóváhagyása
2018.09.14.
 A munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése
csütörtök
14.00-16.00
Mérőlap előkészítése a fejlődési napló beválásának vizsgálatához Fürkész Óvoda
székhely
2018.10.18.
14.00-16.00
Fürkész Óvoda
Bemutató szervezése
székhely
Téma:
2019.02.27.
„Anyanyelvi játékok közösségfejlesztő hatása“
A foglalkozást vezeti: Becseics Ilona ( óvodapedagógus)
szerda
8.30-11.00.
Csicsergő Óvoda
Bemutató szervezése
telephely
Téma:
„A
pozitív
kommunikáció
érvényesülése
a 2019.03.07.
Téma

1.

2.

3.

4.
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Megjegyzés
elérhetőségek aktualizálása-információáramlás

Fejlődési napló

Hozni szükséges:
váltócipő
jegyzetfüzet
előre kiosztott szempontsor
Hozni szükséges:
váltócipő
jegyzetfüzet

Téma

5.

6.

játéktevékenységekben“
A foglalkozást vezeti: Döme Zita ( óvodapedagógus)
Előadás szervezése
Téma: „ A család, mint rendszer“
Előadó: Szél Dávid (családi és párkapcsolati tanácsadó
szakpszichológus)
Záró foglalkozás:
 A munkaközösség vezető teljesítményének értékelés
 A szakmai munkaközösség tevékenységének közös
értékelése
 A 2018-2019 éves beszámoló munkasablon áttekintése

Helyszín és
időpont
(csütörtök)

előre kiosztott szempontsor

2019.03.

Nevelés nélküli munkanap: meghívott vendég

Nyitnikék Óvoda
telephely
2019.május 09.
csütörtök
14.00- 16.00

Felkészülés szükséges:
előzetes tanulmányozása

Megjegyzés

4) Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó munkaközösség munkaterve
Munkaközösség vezető: Magdáné Szabó Gyöngyi
A munkaközösség kapcsolattartói:
Székhely: Kálnokyné Wolszky Márta
Nyitnikék telephely: Magdáné Szabó Gyöngyi
Csicsergő telephely: Döme Zita
A munkaközösség célja:
● a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának, fejlesztésének elősegítése
● a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrálásának, fejlesztésének elősegítése
● az érzékenyítő program segítségével a pedagógusok képzése, nagyobb rálátásuk elősegítése
● a tehetségígéretes gyermekek felismerésének, fejlesztésének segítése
● a tehetséggondozás beindítása óvodánkban
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Hivatkozott

tartalmak

A munkaközösség kiemelt feladata:
● Az óvodapedagógusok megismertetése a tehetségcsírák felismerésével, a tehetséggondozással, a tehetségműhelyek létrehozásával.
-

● Tehetségpontokkal való aktív együttműködés
● Óvodánk Tehetségponttá akkreditálása
● A gyermekre jellemző sajátosság figyelembe vételével, a sajátos nevelési igényű gyermek esetében, az optimális fejlesztő hatások

megkeresése, kiválasztása, majd ezek alkalmazásának segítségével, a személyiség túlterhelése nélküli, lehetséges legjobb eredmény elérése a
fejlődésükben.
● A nehézségek felismerése, szakértői segítség kérése, majd ennek alapján a gyermek segítése.
Ssz.

Téma

1.

Esetmegbeszélés (minden héten csütörtökön)
Vezeti: Erdei Eszter óvodapszichológus

2.

Tehetségcsoport
Vezeti:
Magdáné
Szabó
Gyöngyi
óvodapedagógus,
és
Erdei
Eszter
óvodapszichológus
Érzékenyítő
képzés
II.
(Tematikus
esetmegbeszélő csoport)
Vezeti: Ugrin Erzsébet
Tehetségcsoport bemutató foglalkozás

3.

4.

5.

6.

Téma: „Papíros gyerekek”
Előadó: Erdei Eszter óvodapszichológus és
Szalai Gabriella gyógypedagógus
Téma:
„Tehetségígéretek
felismerése,
fejlesztési lehetőségek. Tehetségterületek.“

Időpont

Megjegyzés

09.20.
csütörtök
13.00-14.00
10.04.
csütörtök
14.00-14.45

Nyitnikék Telephelyen, hetente váltakozva, az éppen délelőttös
műszakban dolgozó óvodapedagógusok részvételével.

10.11.
csütörtök
14.00-17.00
2019.01.31.
Csütörtök
14.00-14.45
Január vagy
február

6 alkalom, Nyitnikék Telephelyen,
óvodapedagógusok részvételével.

Április
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Nyitnikék Telephelyen, tehetségígéretes gyermekekkel, hetente.
Februártól váltás, új csoport létrehozása.

Nyitnikék Telephely
Az időpontot még egyeztetjük.

önként

jelentkezett

Ssz.

7.

Téma
Előadó:
Magdáné
Szabó
óvodapedagógus
Tehetségcsoport bemutató foglalkozás

Időpont

Megjegyzés

Gyöngyi
05.24.
14.00-14.45

Nyitnikék Telephelyen

Szakmai munkacsoportok tervei
1) Nevelő és oktató munkát segítők munkacsoportja
Munkacsoport vezető: Sipos Erika
A munkacsoport kapcsolattartói:
Székhely: Sipos Erika
Nyitnikék telephely: Fauzer Istvánné
Csicsergő telephely: Bosánszky Jánosné
A munkacsoport abból a célból jött létre, hogy a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak információkhoz való jutását, szakmai fejlődését
elősegítse. A nevelőtestületi, a szülői képviselői, illetve a vezetői megbeszéléseken a munkacsoport vezetője részt vehet, amennyiben a téma azt
megkívánja. A munkacsoport feladata az óvoda működésével kapcsolatos információk és vélemények közvetítése a vezetőség és a technikai dolgozók
felé.
A munkacsoport szükség esetén ül össze, de legalább félévente egy alkalommal, előre megbeszélt időpontban és helyszínen.
A munkacsoport tevékenységét a függetlenített vezető-helyettes koordinálja.

Gyógypedagógus munkaterve - Szalay Gabriella
Munkáltató: Lágymányosi Óvoda
Munkára vonatkozó jogszabályi háttér:
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 A Lágymányosi Óvoda szabályozó dokumentumai
Továbbképzések:
 Mesterképzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális pszichológia és pedagógia szak
(Államvizsga és végzés ideje várhatóan: 2019. január)
 Közös a napunk program, Kézenfogva Alapítvány, "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése a sérült emberek társadalmi
integrációja érdekében képzés, szept. 13. szept. 14, szept. 20, szept. 25. (vizsga: okt. 17.)
Feladatellátás helye: Lágymányosi Óvoda Székhelye, Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely, Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely
Elérhetőség, időpont-egyeztetés: gabriella.gyogyped@gmail.com e-mail címen
Heti óraszám: 40 óra
Kötelező munkaidő: heti 22 óra
Kötött munkaidő: heti 10 óra
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Óraszám megoszlása az egyes intézményekben:
 Székhely Óvoda: 7 óra
Kedd: 8.00-13.00
Csütörtök: 8.00-10.00
(Földszint, pszichológus-gyógypedagógus szoba)
 Nyitnikék Telephely: 10 óra
Hétfő: 10.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00
(A épület, földszint, fejlesztő szoba)
 Csicsergő Telephely: 5 óra
Hétfő: 8.00-10.00
Csütörtök: 10.00-13.00
(Bal oldali folyosó végén pszichológus-gyógypedagógus szoba)
Fejlesztési célok:
-

kognitív funkciók fejlesztése: észlelés, érzékelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet, tájékozódás, szerialitás, kommunikáció

-

pszichomotoros

funkciók

fejlesztése:

nagymozgás,

finommozgás,

szem-kéz

koordináció,

szem-láb

koordináció,

lateralitás,

mozgásszabályozás, téri orientáció, beszéd
-

szociális kompetencia, affektív funkciók, érzelmi intelligencia fejlesztése

A gyógypedagógusi feladatok:
-

Sérült, akadályozott fejlődésű gyermekek képességének, állapotának felmérése, speciális szükségletek felismerése és a képességek célzott
irányú fejlesztése
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-

Egyéni és/vagy kiscsoportos terápiás fejlesztő foglalkozások tervezése és vezetése SNI, BTM gyermekek részére, egész évben, heti
rendszerességgel, személyre szabottan, szakvéleményben előírt óraszámban

-

Pedagógiai diagnózis, szakvélemény gyógypedagógiai szempontú elemzése és értelmezésének segítése

-

Szülői konzultáció, fogadó óra tartása a gyermek fejlődéséről, beszámoló a foglalkozásokról javaslatok megosztása, tanácsadás

-

Pedagógusokkal konzultáció a gyermek fejlődéséről, szükség esetén javaslattétel, tanácsadás az SNI, BTM gyermek számára kedvező
fejlődési kimenetel érdekében

-

Pedagógus esetmegbeszélő csoport a pszichológus részvételével (min. 3, max. 10 fő)
 Nyitnikék telephely: havonta 2 alkalom, csütörtök 13:00-14:00
 Csicsergő telephely: havonta 1 alkalom, kedd 13:00-14:00
 Székhely: havonta 1 alkalom, hétfő 13:00-14:00

-

BTM és SNI: érzékenyítés és fejlesztési lehetőségek – előadás óvodapedagógusok részére (gyógypedagógus és gyógypedagógus, max. 25 fő)

-

Szülői fórumok tartása az „Iskolaérettség kritériumai” témában (január-február)

-

Szülőkkel, óvodapedagógusokkal, egyéb szakemberekkel való együttműködés a gyermek képességeinek kibontakoztatása céljából

-

Szükség esetén gyógypedagógiai szakvélemény írása

-

Szakmai kapcsolat fenntartása: óvodavezetővel, tagóvodák óvodapedagógusaival, óvodavezető-helyettessel, az óvoda alkalmazottaival,
szülőkkel, egyéb szakemberekkel (pszichológus, gyógytestnevelő, logopédus, utazótanárok, szakértői bizottságok)

-

Beszámolási kötelezettség az óvodavezető felé: rendszeres megbeszélés, év végén az egész éves teljesítményről beszámoló készítése

A megvalósítás részletes ütemterve:
Szeptember Órarend kialakítás, csoportalakítás, SNI és BTMN gyerekek megismerése, képességek felmérése, vizsgálata, egyéni
fejlesztési naplók megnyitása, szakvélemények elemzése, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai
kapcsolattartás
Fejlesztési tervek elkészítése, egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások vezetése, egyéni fejlesztési naplók vezetése,
Október
pedagógus esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
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November

December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, előadás és érzékenyítés óvodapedagógusoknak, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció,
szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, szülői fórum tartása, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, szülői fórum tartása, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
Egyéni/ kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezése, megtartása, egyéni fejlesztési naplók vezetése, pedagógus
esetmegbeszélő csoport, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás, év végi beszámoló írása,
egyéni dokumentációk lezárása
szakvélemények elemzése, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás
szakvélemények elemzése, pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció, szakmai kapcsolattartás, pedagógus
esetmegbeszélés

Pszichológus munkaterve - Erdei Eszter
Munkáltató: Lágymányosi Óvoda
Munkára vonatkozó jogszabályok:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
Továbbképzések:
 Karrier coaching képzés, Magyar Coaching Pszichológia Egyesület (esetvezetés és záróvizsga, 2018. szeptember, október)
 Családterápiás alapképzés 200 óra: Magyar Családterápiás Egyesület (2019. január-2019. december)
Heti óraszám: 40 óra
Kötelező munkaidő: heti 22 óra
Kötött munkaidő: heti 10 óra
Feladatellátás helye: Lágymányosi Óvoda Székhelye, Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely, Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely
Elérhetőség, időpont-egyeztetés: erdei.tanacsadas@gmail.com -email címen
Óraszám megoszlása és fogadóórák az egyes intézményekben:
 Székhely Óvoda: 6 óra
Hétfő: 8:00-12:00
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Szerda 8:00-10:00
(Földszint, pszichológus szoba)
 Nyitnikék Telephely: 10 óra
Szerda: 10:00-13:00
Csütörtök: 8:00-15:00
(A épület, földszint, pszichológus szoba)
 Csicsergő Telephely: 6 óra
Kedd: 8:00-14:00
(Bal oldali folyosó végén pszichológus-gyógypedagógus szoba)
Feladata:
 Prevenció megvalósítása a tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok előrejelzése, korai azonosítása és elemzése során
(információgyűjtés, megfigyelés, pedagógus-konzultáció, konzultáció más szakemberekkel)
 Tanköteles korú gyermekek szűrése, konzultáció az óvónőkkel, logopédussal, fejlesztő pedagógussal, a kapott eredményekről visszajelzés
a szülőknek és a pedagógusoknak (szülői kérdőívvel, pedagógus-konzultációval, megfigyeléssel, az óvodavezető igénye szerint MSSST
szűrővizsgálattal)
 Kiemelten tehetséges kisgyermekek tehetséggondozásában való részvétel (a Pedagógiai Szakszolgálattal és az óvodapedagógusokkal
együttműködve)
 Egyéni pszichodiagnosztika, előszűrés, szakemberekhez történő tovább irányítás
 Szülő konzultáció, tanácsadás
 Pedagógus konzultáció, a pedagógusok számára tréningek vezetése (helyszín: az adott óvoda, időpont megbeszélés szerint)
o Pedagógus esetmegbeszélő csoport a gyógypedagógus részvételével (minimum 3, maximum 10 fő)
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Nyitnikék telephely: havonta 2 alkalom, csütörtök 13:00-14:00



Csicsergő telephely: havonta 1 alkalom, kedd 13:00-14:00



Székhely: havonta 1 alkalom, hétfő 13:00-14:00

o Pedagógus tréningek (minimum 8, maximum 14 fő):


Nyitnikék telephely: 2 tréning/félév, kiégésprevenció, csapatépítés, kommunikációs és asszertivitás tréning



Csicsergő telephely: 1 tréning/félév, kiégésprevenció, csapatépítés



Székhely: 1 tréning/félév, kiégésprevenció, csapatépítés

o BTM és SNI: érzékenyítés és fejlesztési lehetőségek- előadás az óvodapedagógusok részére (gyógypedagógus és pszichológus,
maximum 25 fő)
o Viselkedésrendezés és viselkedésterápia
o Nyugi-Ovi program tartalma, felhasználási lehetőségek az óvodában
 Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása a kisgyermekek részére
o Viselkedésrendezés (egész tanévben igény szerint)
o Szociális készségfejlesztés (egész tanévben igény szerint)
o Varázsjáték csoport (minden tagóvodában min. 1-max. 2 csoport, 3-5 fő, a csoport időtartama fél év)
 Szükség esetén esettanulmány készítése a pedagógusokkal
 Szülői fórumok tartása
o „Óvodakezdés, óvodai beszoktatás” (június)
o „Iskolaérettség kritériumai” (január-február)
o „Az érzelmi-indulati élet fejlődése óvodáskorban” (igény szerint)
o „A mesélés szerepe óvodáskorban, digitális eszközhasználat” (igény szerint)
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 Szakmai kapcsolat tartása a Pedagógiai Szakszolgálattal és a Szakértői Bizottságokkal (óvodapszichológus munkaközösség heti
rendszerességű team összejövetelein való részvétel, szakértői vizsgálati kérelmek koordinálása)
 Kapcsolattartás az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel, az óvoda teljes alkalmazotti körével, a szülőkkel, társitézményekkel
(Újbudai Humán Szolgáltató Központ)
 Beszámolási kötelezettség az óvodavezető felé: heti egy alkalommal megbeszélés az óvodavezetővel, év végén az egész éves
teljesítményről beszámoló készítés
Feladatok időbeli ütemezése a tanév során
Egyéni
Pedagógus- SzülőEgyéni
és
pszichokonzultáció konzultáció, csoportos
diagnosztika,
tanácsadás foglalkozások
szűrés,
tovább
irányítás

Esetmegbeszélés a
pedagógusokkal
és/vagy
más
szakemberekkel

Kapcsolattartás
az óvoda teljes
alkalmazotti
körével, társintézményekkel

Szeptember

X

X

X

X

X

Október

X

X

X

X

X

X

November

X

X

X

X

X

X

December

X

X

X

X

X

X

Január

X

X

X

X

X

X

X

Február

X

X

X

X

X

X

X

Március

X

X

X

X

X

X

Április

X

X

X

X

X

X

Május

X

X

X

X

X

X
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Tanköteles
korú
gyermekek
szűrése

Szülői
fórumok,
előadások

Pedagógusok
számára
tréningek
vezetése

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

Egyéni
Pedagógus- SzülőEgyéni
és
pszichokonzultáció konzultáció, csoportos
diagnosztika,
tanácsadás foglalkozások
szűrés,
tovább
irányítás

Esetmegbeszélés a
pedagógusokkal
és/vagy
más
szakemberekkel

Kapcsolattartás
az óvoda teljes
alkalmazotti
körével, társintézményekkel

Június

X

X

X

X

X

X

Július

X

X

X

X

X

X

Augusztus

X

X

X

X

X

Gyógytestnevelői Szakmai Centrum munkaterve
A Gyógytestnevelés Szakmai Centrum vezetője: Besnyő Rita
Munkatársak: Borsósné Mészáros Noémi
Laczkó Attila
Szabó Norbert
Vadász Mónika
Majercsák Réka – Alsóhegy úti Óvodából
A Gyógytestnevelés Szakmai Centrum működésének általános célja:
 a kerületi gyermekek gyógytestnevelés ellátása
 szakmai tudás megosztása óvodapedagógusokkal, szakmai partnerekkel
Konkrét célok a 2018/2019 nevelési évre:
 család-óvoda-gyógytestnevelés kapcsolatának támogatása, megerősítése
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Tanköteles
korú
gyermekek
szűrése

Szülői
fórumok,
előadások

X

X

Pedagógusok
számára
tréningek
vezetése

 együttműködés kialakítása a szülőkkel
 óvodai és az otthoni mozgáslehetőségek egymásra épülésének támogatása


konzultációk és prevenciót, fejlődést elősegítő programok szervezése

 szakmai fejlődés elősegítése továbbképzésekkel, esetmegbeszélésekkel, ötletbörzékkel, hospitálással
Feladataink:
 szülőkkel ismeretek, tapasztalatok megosztása a lábelváltozások, különösen a lúdtalp árulkodó jeleinek felismeréséhez
 megelőzéshez, korrekcióhoz feladatsorok javaslata, amelyet otthon is lehet gyakorolni
 figyelemfelhívás ajánlott és káros gyakorlatokra, hibajavítási lehetőségekre
 szülők tájékoztatása a megfelelő lábbeli kiválasztásának ismérveiről
 az együttműködés, kommunikáció elősegítése online módon (IKT, email, hírlevél formájában)
 az otthoni mozgás és gyógytestnevelés kapcsolódási pontjaira való rávilágítás
 szülők felé szakmai visszajelzés, megerősítés nyílt hét megszervezésével
 élő szakmai kapcsolat kialakítása szakmai partnereinkkel
 önismeret, önfejlesztés, önértékelés támogatása szakmai megbeszélésekkel, hospitálásokkal
A Szakmai Centrum megbeszéléseinek időpontja hetente egyszer kedden 13-14.30 óráig, helyszíne Lágymányosi Óvoda Újbudai Nyitnikék Óvoda
Telephelyének kijelölt tárgyaló terme. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
ssz.
1.

2.

Téma
Alakuló ülés:
Új tag üdvözlése, tájékoztatása
a szakmai centrum tagok ötleteinek, javaslatainak
figyelembe vételével a munkatervi feladatok pontosítása,
véglegesítése, csoportok, órarend, tervek egyeztetése
Szülői értekezletek megszervezése, ismeretek megosztása a

Helyszín, időpont
Nyitnikék Óvoda,
2018. 08.21-09.07

Megjegyzés
tanmenet, tematikus terv, Szakmai Centrum terv,
naplók előkészítése, megírása

2018.09.05-09.14

Minden gyógytestnevelő az órarendje szerint
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Téma
lúdtalpról, annak megelőzéséről, korrekciójáról

Helyszín, időpont
telephelyenként

3.

Új kolléga hospitálásának megszervezése, segítése

4.

Lúdtalp elleni gyakorlatok megosztása szülőkkel online
módon
Kollégákkal ötletbörze, esetmegbeszélése szakmai
gyakorlat kapcsán, kiemelten a lábelváltozásokat
Továbbképzésen való részvétel

2018.09.10-09.14
telephelyenként
2018.okt.nov.

ssz.

5.
6.
7.
8.
9.

Nyitnikék Óvoda,
keddenként
2018 nov.

Szülőknek meghirdetett nyílt hét megszervezése,
lebonyolítása
Szakmai partner meghívása, bemutató foglalkozás
megszervezése, lebonyolítása
A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, a Szakmai
Centrum működésének értékelése.

2019.febr.
telephelyenként
2019.márc.
2019.máj.
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Megjegyzés
óvodákban tartja

hozzátartozó
a szülői
értekezleteket.
Mind a 4 kolléga foglalkozásainak meglátogatása
email felület alkalmazása

Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8
éves korosztály számára- Tótszöllösy Tünde
telephelyekkel
egyeztetés,
lúdtalp
elleni
gyakorlatok bemutatása
szakmai partnerekkel egyeztetés

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)?

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülői
Szervezet tagjainak száma megegyezik a csoportok számával, személyéről (a megválasztott 3 szülő közül) az újonnan induló csoportok kivételével
szintén az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.
Az intézményünkben minden nevelési évben a szülői szervezet önállóan működik a munkaterve alapján. Biztosítjuk az intézmény és a szülők közötti
információcserét, minden olyan témában, ami érinti őket, illetve amit a törvényi szabályozás előír. Véleményüket kérjük a külsős szolgáltatók
valamint a fakultatív hit és vallásoktatással kapcsolatban.
A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:
-

tájékoztatási és koordinációs feladatok,

-

segítségnyújtás a joggyakorlásban,

-

szakmai dokumentumok elfogadásában Kn. tv. szerinti vélemény, ill. javaslattételi jog

Kapcsolattartás formája:
-

értekezletek (minimum évente 2- szer, illetve rendkívüli esetben bármikor),

-

egyéni megbeszélések (igényérvényesítési jog gyakorlása),
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-

információs tábla,

-

e-mail kapcsolat.

Kapcsolattartó személyek: Az óvodavezető és az óvodavezetés, csoportos óvónők, Szülői Szervezet elnöke.
Téma

Ssz.
1.

2.

A 2018/2019 nevelési év munkatervének
megvitatása, legitimálása.
A 2018/2019 nevelési év beszámolójának
megvitatása, legitimálása.

Helyszín és időpont

Felelős

2018.09.25. 17,00 Székhely

Óvodavezető, SzK elnök

2019.06.25. 17,00 Székhely

Óvodavezető, SzK elnök

Minden egyéb értekezlet a SzK Működési Szabályzata és éves terve alapján történik. Ha óvodánk működése megkívánja, úgy szükség esetén
rendkívüli SzK vezetőségi ülés összehívható, mind a szülők, mind az óvodavezetés kezdeményezésére.

Szülő Klub
A Szülő Klub működésének célja, hogy ezeken az alkalmakon a gyerekek fejlődéséről, nevelési helyzetekről, nehézségekről, dilemmákról
beszélgetni lehessen. Az ismeretátadáson kívül kérdéseket is lehessen megfogalmazni, feltenni, lehetőleg kötetlenebb légkörben. Talán a közös
beszélgetések, a „bevált receptek” átadása egymásnak is segítséget jelenthetnek. Igyekszünk a szülők igényeihez igazodva, az őket érintő témákat
napirendre tűzni.
További célok és feladatok:
-

a családi nevelés kiegészítése

-

a család-óvoda kapcsolatának további bővítése

-

az együttnevelés lehetőségeinek kiszélesítése

-

a családok bevonódásának támogatása saját gyermekeik óvodai nevelésébe

A szülőklub talán annak is jó eszköze lehet, hogy sikerülne közelebb hozni a családokat az óvodához.
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A Szülő Klub tagja lehet érdeklődés és igények szerint minden szülő, nagyszülő és óvodai dolgozó.
A klub foglalkozásainak kezdő időpontja 16:30 óra, helyszíne a 3 óvodai egység között váltakozó.
Téma

Ssz.
1.

2.

Helyszín és időpont

Felelős

2018.11. hó
Székhely

Juhász Tünde és Bardonné
Angyal Zsuzsanna

2019.04. hó
Nyitnikék

Juhász Tünde és Balogh Éva

Előadás szervezése
A téma: Tudatos jelenlét (mindfulness)
Előadó: Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta, MBCT oktató
Előadás szervezése
Téma: A gyerekek digitális tanulása / digitális világba történő
bevezetése (A Digitális témahéthez kapcsolódóan)
Előadó: felkérése folyamatban

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 3 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)
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-

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 →Szülő Klub

-

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

-

Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában

-

Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése

Csoportonként évente legalább két alkalommal előre tervezett szülői értekezletek:
Székhely
Ssz.
1.

Csoport neve
Csiga

2.

Maci

3.

Teknős

Tervezett téma
Szexuális nevelés és felvilágosítás kora gyermekkorban (Zentai Tímea e.a.)
A gyermeki agresszió és a televíziós műsorok kapcsolata
A délutáni pihenés fontossága.
Különböző korosztályok együtt nevelése
Konfliktuskezelés
Beiskolázással kapcsolatos teendők, feladatok
Beszoktatás-befogadás tapasztalatai
Közösségformálás, együttműködés lehetőségei, keretei
Környezettudatos nevelés fontossága, családon belüli lehetőségek
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Időpont
2018.09.27. 17 óra
2019. 02.
2018.09.20. 17 óra
2019. 02.
2018.09.24. 17 óra
2019. 02.

Ssz.
4.

5.

Csoport neve
Nyuszi

Pillangó

Tervezett téma
A csoport korosztályi összetételével kapcsolatos információk. A fejlesztésben rejlő
lehetőségek.
A szociális érettség elősegítésének lehetőségei. A gyermekek önállósodásának folyamata, a
családi háttér szerepe
Az új óvodapedagógus bemutatkozása, a csoport életével kapcsolatos információk
Az iskolaérettség eléréséhez szükséges készségek, képességek. A fejlődés segítésének
lehetőségei

Időpont
2018.09.24. 17 óra
2019. 02.
2018. szeptember 05.
2019. 02.

Csicsergő Telephely
Ssz.
1.

Csoport neve
Kékcinke

2.

Sárgarigó

3.

Zöldike

4.

Vörösbegy

5.

Fülemüle

Tervezett téma
Befogadás, beszoktatás szokásainak alakítása egyéni fejlettség tükrében, másság
elfogadása. Játék személyiségfejlesztő hatása.
Közösségi nevelés eredményei. Differenciált fejlesztés irányai.
Szokás szabályrendszer folyamatának alakítása. Az óvodai életkor sajátosságai. Betekintés
az óvoda pszichológiai ellátásba. /Erdei Eszter-pszichológus/
Készség és képességfejlesztés a sikeres iskolakezdéshez.
Kudarcok nélküli iskolakezdés, iskolaérettségi kritériumok.

09. 19.
17.00
04.hó
09. 17.
17.00.
04. hó
09. 19.
17.00
Kerületi iskolák bemutatkozása, iskolaérettség.
12. hó
Nevelési év fejlesztései, szokás szabályrendszer, munka jellegű tevékenységek bővülése. 09.19.
Önállóságra nevelés.
17.00
Csoport fejlettségi szintje, játékba ágyazott tanulás, tapasztalatszerzés, differenciálás 04. hó
elvének érvényesítése.
Iskolaérettség kritériumai.
09.17.
17.00.
Kerületi iskolák, pedagógusok bemutatása, bemutatkozása.
12. hó
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Időpont

Nyitnikék Telephely
Ssz.

Csoport neve

1.

Cinege

2.

Katica

3.

Halacska

4.

Süni

5.

Lepke

6.

Mókus

7.

Cica

8.

Csiga

Tervezett téma
Időpont
Beszoktatás-befogadás tapasztalatai
2018. 09. 18. 17.00
Közösség alakítás: csoportindítás körülményei
Szabad játék kitüntetett figyelmének jelentősége
2019. 04. 16. 16.30
Így álcázza magát a tanulási nehézség
2018. 09. 11. 17.00
A gyermekek önállóságának erősítése, a család, mint elsődleges színtér szerepe
2019. 02. 12. 16.30
Iskolára való felkészítés érzelmileg és szociálisan
Tanulási vágy felkeltése
2018. 09. 12. 17.00
„Rajtra kész” állapot felismerése
Iskolaérettség kritériumai
2019. 01. 17. 16.30
Erdei Eszter előadása - Iskolák
Új pedagógus bemutatása
2018. 09. 12. 17.00
Agresszió közösségben, konfliktus kezelések
Képesség és készségek fejlesztése, módszerei, a játék formáló hatásai, a szabadjáték, mint
tevékenység
2019. 04 11. 16.30
Különleges bánásmód: tehetséggondozás és felzárkóztatás
Erdei Eszter pszichológus előadása – iskolaérettség
2018. 09. 13. 17.00
Iskolabemutató PPT
Beszámoló a nevelőmunkáról
2019. 04. 16. 16.30
A csoport fejlettségi szintje
Beszoktatás-befogadás tapasztalatai
2018. 09. 18. 17.00
Balesetmegelőzés, balesetvédelem
Figyelem a gyermekek egyéni szükségleteire, differenciálás az óvodában
2019. 04. 11. 16.30
Együtt a családdal – a család-óvoda kapcsolata
2018. 09. 18. 17.00
Együttműködés, együtt gondolkodás - fórumok
Érzelmi – értelmi élet 4-5 éves életkorban
2019. 04. 11. 16.30
Gyermekem jövőképe (életfa játék)
2018. 09. 13. 17.00
Nevelési év eredményeinek ismertetése, értékelése
2019. 02.28. 16.30
Következő mérföldkövek és célkitűzések
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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.
Székhely
Ssz.

Csoport neve

1.

Csiga csoport

2.

Maci csoport

3.

Nyuszi csoport

4.

Pillangó csoport

5.

Teknős csoport

Fogadóórák időpontjai – több időpont lehetőséggel
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló

Csicsergő Telephely
Ssz.

Csoport neve

1.

Fülemüle

2.

Sárgarigó

3.

Zöldike

4.

Vörösbegy

5.

Kékcinke

Fogadóórák időpontjai – több időpont lehetőséggel
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
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Ssz.

Csoport neve

Fogadóórák időpontjai – több időpont lehetőséggel
2019. április – fejlődési napló

Csoport neve

Fogadóórák időpontjai – több időpont lehetőséggel
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló
2018. november – fejlődési napló
2019. április – fejlődési napló

Nyitnikék Telephely
Ssz.
1.

Süni

2.

Halacska

3.

Katica

4.

Cinege

5.

Mókus

6.

Lepke

7.

Cica

8.

Csiga

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat szüleikkel: Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt várjuk a kijelölt napokon 8.30-tól 11 óráig.
Ekkor a szülőknek lehetőségük van bepillantást nyerni az óvodáink életébe, bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett
tevékenységekbe, feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. Az óvodaválasztást az Óvodahívogató, az
iskolaválasztást az Iskolanyitogató kiadvány segíti, melyet önkormányzatunk ad ki minden évben.
-

2019.04.11. – Csicsergő Telephely,
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-

2019.04.10. - Székhely,

-

2019.04.05.és 04.09. – Nyitnikék Telephely.

Az óvodai jelentkezés várható ideje: 2019.05.6-10.
Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 2019. január-február hónapokban a csoportok által, a szülői
igényekhez igazodva, 1-2 alkalom.
Felelős: Karkus Mihályné óvodavezető, Juhász Tünde függ. óv. vez. hely., Vezető helyettesek 1-2, óvodapedagógusok

Fogadóórák – vezetők és egyéb munkatársak
Beosztás
Óvodavezető

Időpont

Helyszín
hónap első hétfője 15- 18 óráig a székhelyen
2018. szeptembertől 2019. júniusig

Előzetes bejelentkezés alapján

Székhelyi és telephelyi vezetőElőzetes bejelentkezés alapján
helyettesek
Gyermekvédelmi megbízott
Logopédus
Épületenként a központi hirdetőre kifüggesztett időpontban
Pszichológus
Gyógypedagógus

Székhely és telephelyek
Székhely és telephelyek

A Szülői Közösség tagjainak névsora – vezetőség
Székhely
Kisné Hillier Cecília - elnök
Csicsergő Telephely
Fazekasné Gyökös Eleonóra - képviselő
Nyitnikék Telephely
Renkeczné Tátraaljai Dóra - képviselő
A csoportok képviselőinek névsora és elérhetősége az óvodák irodáin megtalálható.

20-801-3639
30-472-9016
30-835-0600

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
o Csoportprofil ismertetése
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cecilia_hillier@yahoo.it
gyokoseleonora@gmail.com
tatidorci@gmail.com

o Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők körében) kapcsolatosan
o Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-tanulással kapcsolatos témában (amennyiben van ilyen)
o Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele
o Csoportprofil bemutatása
o Házirend ismertetése, felelevenítése
o Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
o Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
o Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
o Étkezési térítési díjfizetés módja
o Pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
o A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése
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:
o Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata →Szülő Klub
o A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
o A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
o Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés, stb.
o A differenciálás elvének érvényesítése
o Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
o A gyermekek motiválása, aktivizálása
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o Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, családlátogatás
o Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában
o Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése

Kapcsolattartás társintézményekkel: – a kialakult gyakorlat szerint
-

bölcsődékkel

-

iskolákkal

A fenntartóval való kapcsolattartás – a kialakult rend szerint
-

XI. ker. Polgármesteri Hivatal

-

Köznevelési Csoport (statisztikák, kimutatások, jelentések, értékelések)

-

Köznevelési Bizottság aktuális ülésein való részvétel

-

óvodai körzetek helyi képviselőivel kapcsolattartás

-

GAMESZ

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) – a kialakult rend szerint
-

kerületi szakmai munkaközösségek,

-

kerület óvodáinak és iskoláinak rendezvényein (gyermekeknek, pedagógusoknak) való részvétel,

-

Dél-Budai Tankerületi Központ

-

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi Tagintézménye,

-

az óvodák orvosai, védőnői,

-

Szakértői Bizottságok,

-

Montágh Óvoda,

-

Gyermekjóléti Szolgálat,
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-

LSK Hungária (digitális tábla),

-

Mód-Szer-Tár Kft,

-

Kézenfogva Alapítvány,

-

Közúti Közlekedésbiztonsági akcióprogram képviselői.

Egyéb kapcsolatok:
A Lágymányosi Óvoda alapítványai:
Székhely: Bogdánfy Utcai Óvodáért Alapítvány
Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely: Puha Fészek Alapítvány
Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely: Kanizsai Gőzös Alapítvány
Mindhárom alapítvány célja az óvodás gyermekek neveléséhez szükséges eszközök fejlesztése és programok finanszírozása.
Feladatunk: A partnerek tájékoztatása, az információáramlás hatékonyságának növelése érdekében intézményi honlap naprakész információk
aktualizálása.

Külföldi kapcsolatok
A meglévő szakmai kapcsolatok erősítése (Bulgária, Hollandia) és új kapcsolati lehetőségek felkutatása, a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról alapján: „A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az
óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.”
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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?

Tárgyi feltételek
Helyzetelemzés
GYENGESÉGEK /FEJLESZTHETŐSÉGEK
(Nyitnikék •
Bútorok modernizálása
•
Fejlesztő játékok, IKT eszközök bővítése
•
Épületek hőszigetelése (Csicsergő)
VESZÉLYEK /KORLÁTOK
•
Kevés pályázati forrás
•
Kevés alapítványi támogatás
•
Csoportszobák felmelegedése, a forró napok számának
emelkedése (klíma változás)

NEGATÍV

POZITÍV

BELSŐ TÉNYEZŐK
ERŐSSÉGEK
•
Rendben lévő, megfelelő épületek
hőszigetelése, napelemek, Székhely szigetelése)
•
Megfelelő eszközellátottság
•
A fejlesztés tervezett
LEHETŐSÉGEK
•
Pályázatok
•
Alapítványi támogatások
•
Fenntartói támogatások
KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal.
Óvodánk közössége a tárgyi feltételek fejlesztése érdekében felhasználja meglévő erősségeit, valamint a költségvetés és egyéb lehetőségek
felhasználásával törekszik a gyengeségek/fejleszthetőségek javítására, a veszélyek/korlátok figyelembevételével.
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Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai feltételek fejlesztése a 2019. évi költségvetés elfogadásának függvényében:
Székhely:
-

kerítésfestés folytatása,

-

konyhabútorok cseréje, korszerűsítése,

-

informatikai eszközök bővítése beszerzése,

-

gyermekek tisztálkodásához étkezéséhez szükséges eszközök beszerzése,

-

gyermekbútorok igény szerinti cseréje,

-

textíliák beszerzése,

-

a gyógytestnevelői szakmai centrum eszközeinek fejlesztése.

Csicsergő telephely:
-

csoportokba fejlesztőeszközök és kisebb bútorok vásárlás,

-

informatikai hálózat további fejlesztése,

-

udvari játék és műfű karbantartása, javítása,

-

gyermekek tisztálkodásához textíliák, edények vásárlása,

-

textíliák vásárlása.

Nyitnikék telephely:
-

gyermekkerékpár tároló további fejlesztése, fedett tér kialakítása,

-

játszóudvar gumitégla felületének növelése, korszerűsítés terv szerint

-

fűtés rendszer korszerűsítése,

-

fejlesztőjátékok pótlása,

-

fényáteresztő függöny, textíliák, tányérok poharak beszerzése.

Mindhárom óvodában:
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-

az udvaron a játszóterületek további javítása,

-

18 óvodai csoportnak vizuális eszközök beszerzése,

-

fejlesztő és tehetséggondozó szobák tárgyi felszerelésének bővítése,

-

karbantartás,

-

udvari játékszerek karbantartása, festése

-

Fejlesztő játékeszközök bővítése, udvar fejlesztések, műszaki eszközök beszerzése, bútorok cseréje.

-

Óvodaépületek szigetelése, parketták lakkozása.

-

Programok bővítése, új előadók felkutatása.

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Feladat

Érintett

Határidő

Tartalom

Felelős

gyermekek adatbázisának frissítése

óvodatitkár
óvodavezető helyettes

kialakított adatbázis feltöltése
pontos adatokkal, módosítások
átvezetése
kialakított adatbázis feltöltése
pontos adatokkal, módosítások
átvezetése
e-menza
felületen
a
szülői
tevékenységek ellenőrzése

dolgozók adatbázisának frissítése

óvodatitkár
óvodavezető

ebédbefizetés
ebédmegrendelés, -lemondás

óvodavezető- helyettes
óvodatitkár

pénzügyi elszámolások készítése

óvodatitkár

védőruha nyilvántartás

munkavédelmi felelős

folyamatos
(szeptemberben
óvodatitkár
kiemelt feladat)
folyamatos
óvodavezető
(szeptemberben
kiemelt feladat)
minden hónapban
óvodavezető- helyettes
(szeptemberben
óvodatitkár
kiemelt feladat)
belső pénzügyi szabályzat szerint
minden hónap 5. óvodatitkár
napja
belső munkaruha szabályzat szerint november 20.
munkavédelmi felelős

októberi statisztika elkészítése

óvodavezető
óvodavezető-helyettes
óvodatitkár

229/2012.
rendelet
NKt.
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(VIII.

28.)

Korm. október 15.

óvodavezető

Érintett

Feladat
intézményi
éves
költségvetés
tervezése
költségvetés alakulásának nyomon
követése

óvodavezető
óvodavezető-helyettes
óvodavezető-helyettes
óvodatitkár

leltározás

óvodavezető
óvodatitkár
fenntartó
óvodatitkár

adó / TB-ügyintézés
pályázatírás
jogszabályfigyelés
személyi
dossziék
karbantartása

óvodavezető
munkaközösség-vezető
fenntartó
(önértékelési)
munkaközösség-vezető
elkészítése, óvodavezető
óvodatitkár

Tartalom

Határidő

Áht / Számviteli tv. / belső november
költségvetési szabályzat
belső
szabályozás
alapján április 15.
egyeztetés a fenntartóval
július 15.
október 15.
december 15.
leltározási szabályzat alapján
augusztus 20.

Felelős
óvodavezető
óvodavezető-helyettes

óvodavezető

NAV
jogszabályok
szerint tv. szerint (januárban óvodatitkár
adónyilatkozatok,
betegpapírok kiemelt feladat)
kezelése
éves pedagógiai munkaterv, belső aktuálisan
óvodavezető
gazdálkodási szabályzat szerint
Magyar
Közlöny
figyelése
Nkt. 44.§ szerint
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folyamatos minden hónap utolsó munkaközösségnapja
vezető
folyamatos
óvodavezető
(szeptemberben
kiemelt feladat)

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.

Személyi feltételek

POZITÍV

BELSŐ TÉNYEZŐK
ERŐSSÉGEK
•
Sokoldalúan és magasan képzett munkatársak
•
Önképzési igény
•
Megfelelő mennyiségű státusz
LEHETŐSÉGEK
•
Belső továbbképzési rendszer erősítése
•
Hatékony munkaidő beosztás
•
Továbbképzések támogatása
KÜLSŐ TÉNYEZŐK

GYENGESÉGEK /FEJLESZTHETŐSÉGEK
•
IKT kompetencia
•
Munkavállalók életkora
•
VESZÉLYEK /KORLÁTOK
•
Pedagógus hiány
•
Fiatalok pályaelhagyása
•

NEGATÍV

Helyzetelemzés

Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal.
Óvodánk közössége a személyi feltételek fejlesztése érdekében felhasználja meglévő erősségeit, valamint a költségvetés és egyéb lehetőségek
felhasználásával törekszik a gyengeségek/fejleszthetőségek javítására, a veszélyek/korlátok figyelembevételével.
A humán erőforrás fejlesztését segítik:
-

megfelelő munkaerő kiválasztás
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-

önképzés, tanulás támogatása

-

új és régi dolgozók motiválás

-

gyakornokok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint

-

mérések, értékelések.

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 83 fő
Székhely: 30 fő
-

óvodavezető 1 fő,

-

független vezető helyettes 1 fő,

-

gyógytestnevelő: 5 fő,

-

gyógypedagógus 1 fő,

-

óvodapszichológus 1 fő,

-

óvodapedagógus 10 fő,

-

pedagógiai asszisztens: 2 fő,

-

óvodatitkár 1 fő,

-

dajka 5 fő,

-

konyhás 1 fő,

-

takarító 1 fő,

-

kertész 1 fő

Csicsergő telephely: 21 fő
-

óvodapedagógus 10 fő,

-

pedagógiai asszisztens 3 fő,

-

óvodatitkár 1 fő,
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-

dajka 5 fő,

-

takarító 1 fő,

-

takarító/kertész 1 fő,

Nyitnikék telephely: 32 fő
-

óvodapedagógus 16 fő,

-

pedagógiai asszisztens 3 fő,

-

óvodatitkár 1 fő,

-

dajka 8 fő,

-

konyhás 1 fő

-

takarító 2 fő,

-

kertész 1 fő.

HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK
Székhely
Ssz.

Csoport neve

Létszám

1.

Nyuszi
nagy-kiscsoport

16 + folyamatosan
érkező kiscsoportosok

2.

Pillangó
nagy csoport

23

3.

Csiga
középsőcsoport

26

Óvodapedagógus

Dajka

Becseics Ilona
páratlan: du páros: de
Sallai Kinga Rebeka
páratlan: de páros: du
Pető Zoltánné
páratlan: du páros: de
Még nincs párja, helyettesít.
Jeneiné Unger Rita
páratlan: de páros: du

Pauer Béláné
páratlan: du
páros: de
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Marton Edina
páratlan: de
páros: du
Sipos Erika
páratlan: de

Pedagógiai
asszisztens
Hanákné Diemer
Mária
8 - 16
Hanákné Diemer
Mária
8 - 16
Pintér Anna
8 - 16

Ssz.

Csoport neve

4.

Maci
vegyes csoport

5.

Teknős
kiscsoport

Létszám

23

27

Óvodapedagógus

Dajka

Zentai Timea
páratlan: du páros: de
Dr. Marczellné Bartha Andrea
páratlan: de páros: du
Poczkodi Györgyi
páratlan: du páros: de
Halla Péterné
páratlan: du páros: de
Kálnokyné Wolszky Márta
páratlan: de páros: du

páros: du

Pedagógiai
asszisztens

Tóth Krisztina
páratlan: du
páros: de

Pintér Anna
8 - 16

Gubóné Gábor
Mónika
páratlan: du
páros: de

Pintér Anna
8 - 16

Csicsergő Telephely
Ssz.

1.

Csoport neve

Kékcinke
kiscsoport

2.

Sárgarigó
kis-középső csoport

3.

Zöldike
nagycsoport

Létszám

18 + folyamatosan
érkező kiscsoportosok

Óvodapedagógus
Primné Vágvölgyi Éva
páratlan: du páros: de
Nagy Erika
páratlan: de páros: du

Dajka
Baloghné Fejes
Szilvia
páratlan: du
páros: de

27

Hinterviserné Ossó Ágnes
páratlan: de páros: du
Kürthy Eszter
páratlan: du páros: de

Fehérné Cseke
Ildikó
páratlan: de
páros: du

24

Döme Zita
páratlan: de páros: du
Tasnádiné Barabási Ibolya

Pustinau Mária
páratlan: du
páros: de
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Pedagógiai
asszisztens
Bosánszky Jánosné
Varga Attila
Kihercz Ildikó
8 – 16
heti váltásban 1 fő
10-18
Bosánszky Jánosné
Varga Attila
Kihercz Ildikó
8 – 16
heti váltásban 1 fő
10-18
Bosánszky Jánosné
Varga Attila
Kihercz Ildikó

Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka

páratlan: du páros: de

4.

5.

Vörösbegy
kis-középső csoport

Fülemüle
középső-nagy csoport

Pedagógiai
asszisztens
8 – 16
heti váltásban 1 fő
10-18
Bosánszky Jánosné
Varga Attila
Kihercz Ildikó
8 – 16
heti váltásban 1 fő
10-18
Bosánszky Jánosné
Varga Attila
Kihercz Ildikó
8 – 16
heti váltásban 1 fő
10-18

27

Túri Krisztina
páratlan: du páros: de
Őszi Andrea
páratlan: de páros: du

Gecse Károlyné
páratlan: de
páros: du

26

Móga Tiborné
páratlan: de páros: du
Ferencz Lilla
páratlan: du páros: de

Janki Vilmosné
páratlan: du
páros: de

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

Hiripi Mónika
páratlan: de
páros: du

Papp Lídia
8 - 16

Gönczöl Nikolett
páratlan: du
páros: de

Nagy Szilvia
8 - 16

Lázár Györgyi
páratlan: du

Zsári Krisztina
8 - 16

Nyitnikék Telephely
Ssz.

Csoport neve

1.

Cinege
kiscsoport

26

2.

Katica
vegyes csoport

27

3.

Halacska
nagycsoport

29

Zágoni Lilla
páratlan: du páros: de
Juhászné Jankó Andrea
páratlan: de páros: du
Ittzés Eszter
páratlan: du páros: de
Horváthné Fodor Ilona
páratlan: de páros: du
Horváth Júlia
páratlan: du páros: de
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Ssz.

Csoport neve

Létszám

4.

Süni
középső csoport

5.

Lepke
ismétlő nagycsoport

6.

Mókus
kiscsoport

27

7.

Cica
középső csoport

29

8.

Csiga
vegyes csoport

25

28

28

Óvodapedagógus

Dajka

Takács Médea
páratlan: de páros: du
Karskó Ildikó
páratlan: du páros: de
Monspart Tamás
páratlan: de páros: du
Molnárné Tóth Margit
páratlan: du páros: de
Balogh Évi
páratlan: de páros: du
Avar Ildikó
páratlan: du páros: de
Hegedűs Marcsi
páratlan: de páros: du
Mészáros Gyöngyvér
páratlan: du páros: de
Bardonné Angyal Zsuzsanna
páratlan: de páros: du
Magdáné Szabó Gyöngyi
páratlan: du páros: de
Schmidtné Bulat Zsuzsanna
páratlan: de páros: du

páros: de
Simai Csabáné
páratlan: de
páros: du

Papp Lídia
8 - 16

Németh Nándorné
páratlan: du
páros: de

Nagy Szilvia
8 - 16

Fauzer Istvánné
páratlan: de
páros: du

Nagy Szilvia
8 - 16

Kisfalvi Katalin
páratlan: de
páros: du

Zsári Krisztina
8 - 16

Monori Kinga
páratlan: du
páros: de

Zsári Krisztina
8 - 16

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ TOVÁBBI MUNKATÁRSAK
Székhely
Beosztás
Pszichológus
Gyógypedagógus

Név
Erdei Eszter
Szalay Gabriella
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Pedagógiai
asszisztens

Beosztás
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarító
Kertész

Név
Zargaran-Prostyák Erika
Nagyné Pataki Katalin
Maróti Jánosné
Moos János

Csicsergő Telephely
Beosztás
Pszichológus
Gyógypedagógus
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarító
Kertész

Név
Erdei Eszter
Szalay Gabriella
Tóthné Németh Claudia
Hollós Barbara
Rózsa Margit
Rózsa Margit

Nyitnikék Telephely
Beosztás
Pszichológus
Gyógypedagógus
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarító
Kertész

Név
Erdei Eszter
Szalay Gabriella
Sütő Zsuzsanna
Ötvösné Rebenszki Andrea
Furák Viktória
Rózsa Attila József
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Részvétel külső képzésen - akkreditált
Név
Kürthy Eszter
Jeneiné Unger Rita
Balogh Éva
Döme Zita
Halla Péterné
Hinterviserné Ossó Ágnes
Ittzés Eszter
Kálnokyné Wolszky Márta
Karkus Mihályné
Magdáné Szabó Gyöngyi
Mészáros Gyöngyvér
Monspart Tamás
Őszi Andrea
Zentai Tímea
Borsósné Mészáros Noémi
Besnyő Rita
Borsósné Mészáros Noémi
Laczkó Attila
Szabó Norbert
Vadász Mónika
Hinterviserné Ossó Ágnes

A továbbképzés tárgya
Érzékenyítő tanfolyam
Tematikus
esetmegbeszélő
szakemberek számára

Helye
Kézen fogva alapítvány

09.-10. hó

csoport Kézenfogva Alapítvány – 30 óra

2018. ősz

Testkultúra-Vitamintorna
2.program:
Boglárka Gyógytorna Bt.
Mesetorna játékos fejlesztő hatása óvodás
XVIII.ker. Bóbita Óvoda
korban
Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0- Budapest
8 éves korosztály számára- Tótszöllösy
Tünde
Akkreditált 30 órás továbbképzésen Budapest
veszek részt ÍGY TEDD RÁ!
Népi
játék, néptánc módszertan.
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Időpont

szombati napokon
lesz, 3 alkalommal
2018 nov.

2018.október
20-ig

18-

Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált
Név
Kihercz Ildikó
pedagógiai asszisztens

A továbbképzés tárgya

Időpont
2017.09.01.
–
ELTE Tanító és óvóképző kar
2020.06.30.
nincs helyettesítés
2017.09.01.
–
Károli Gáspár Református Egyetem
2020.06.30.
Tanítóképző Főiskolai Kar
nincs helyettesítés
2017.09.01.
–
2019.06.30.
BGSZC Arany János Műszaki
minden héten szerda
Szakgimnázium és Szakközépiskola
délután
–
nincs
helyettesítés
2018. szept.-től
Családterápiás Egyesület
nincs helyettesítés
Helye

Óvodapedagógus

Pintér Anna
pedagógiai asszisztens

Óvodapedagógus szak (levelező)

Gubóné Gábor Mónika
dajka

érettségire történő felkészítés

Erdei Eszter pszichológus

Családterápia
250 órás módszertani képzés

A pedagógiai munkát segítők külső és belső képzése, továbbképzése
Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való pozitív kapcsolat biztosítása, valamint a munkaköri
feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása. A pedagógiai asszisztensek segítsék az integrált feladataink ellátását egyéni bánásmóddal
és differenciálással). Vezetői stratégiai terve alapján a megfelelő létszám biztosítása és ebben a munkakörben is a stabilitás megteremtése.
Szervezés: A pedagógiai asszisztensek és a dajkák kompetenciáját fejlesztő intézményi műhelyfoglalkozásokon lehetőség szerint ugyanazok a
munkatársak vegyenek részt, akik a pedagógusokkal azonos műszakban dolgoznak (célszerű az egyik teljes műszak). Nyári időszakra célszerű a
munkaidő beosztásuk rugalmas kezelése (szabadságolások, udvari élet, összevont csoportok).
Működési rend:
Ssz.
1.

Téma
Helyszín és időpont
A Pedagógiai Programunk áttekintése, feladatokról együttgondolkodás,
2018. október
hatékony együttműködést. Az épület egyes területein dolgozók: a dajkai
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Felelős
Karkus Mihályné óvodavezető,
Juhász Tünde

Ssz.

2.

3.

4.

Téma
Helyszín és időpont
feladatokat ellátók és pedagógiai asszisztensek jelenléte hogyan befolyásolja a
pedagógiai tevékenységeket. Az dolgozók beilleszkedésének segítése.
Munkakörök, speciális feladatok áttekintése, tisztázása.
A csoportok rendezvényeit segítő szerep
2018. november
Konferencián szerzett tapasztalatok átadása a kollégáknak.
Az intézmény környezete, esztétikuma, tisztasága és annak hatásai a
gyermekek és a felnőttek mentális és érzelmi állapotára
Óvodaközi dajkák munkatársi megbeszélése:
2019. január
Pedagógus etikai kódex
kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen
aktuális események megbeszélése
Óvodaközi pedagógia asszisztensek munkatársi megbeszélése.
Kompetencia határok a pedagógiai munkában
2019. március
Aktuális események megbeszélése
Felkészülés a teljesítmény értékelésre.

Felelős
függ.óv.vez.helyettes,
Vezetőhelyettesek I.II.

Részvétel külső szakmai továbbképzéseken
Ssz.
1.
2.
3.

Téma
Helyszín és időpont
„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” VIII. Országos Budapest
Dajkakonferencia
október 13.
Pedagógiai asszisztensek V. Országos Konferenciája
Budapest
november 10.
Óvodatitkárok III. Országos Konferenciája
Budapest
február 22.

Megjegyzés
Résztvevők: minden óvodai
egységünkből 1 fő
Résztvevők: minden óvodai
egységünkből 1 fő
Résztvevők: minden óvodai
egységünkből 1 fő

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje
-

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: Varga Zoltán Tűz és Munkavédelmi szakember által biztosított időpontokban fogjuk megszervezni a
Lágymányosi óvoda alkalmazottai részére.
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-

Egészségügyi vizsgálat: Dr. Nagy Katalin üzemorvos biztosítja óvodánk alkalmazottai részére, mely a 2018/2019 évben is folyamatosan
zajlik.

Segítő tartalom: Vészhelyzet – Kisokos
http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201/veszhelyzet-kisokos:-agyrazkodas-forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2%80%A6-eleteketmenthet-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
A 2017/2018 nevelési év szervezeti kultúra méréseinek eredményei – dr. Szivák Judit
„A szervezeti légkör mérés válaszai az alábbi 12 dimenzióban kerültek értelmezésre:
1. Munkaerő-gazdálkodás/toborzás;
2. Szervezeti struktúra;
3. Irányítás;
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4. Képzettség, továbbképzés;
5. Motiváció;
6. Kreativitás, dinamizmus;
7. Csapatszellem;
8. Szervezeti kultúra;
9. Tanuló szervezeti magatartás;
10. Szervezeti célok;
11. Díjazás, jutalmazás;
12. Személyes fejlődés
A Lágymányosi óvoda szervezeti légkör mérése kapcsán elmondható, hogy két telephely (Nyitnikék, Csicsergő) kifejezetten magas növekedést
mutat a szervezeti légkörrel való elégedettségben. A Bogdánfy székhelyen látszik közel 6 százalékpontos csökkenés. Jelzésértékű lehet ez az
eredmény, hiszen tavaly 50% körüli elégedettséget mutattak, idén azonban ez már 50% alá csökkent, vagyis a kollégák inkább az elégedetlenségüket
fogalmazták meg. De fontos látni a két másik telephely elégedettségének nagyfokú növekedését, mely szintén jelzés értékű, s érdemes volna a
mögöttes okokat telephelyenként feltárni, értelmezni. Az egyes dimenziókhoz tartozó állítások külön elemzése az, ami tovább árnyalhatja a képet a
teljes szervezetről, vagyis érdemes minden telephely és a székhely esetében is a kiemelt állításokat is értelmezni, elemezni.
A Vezetői feladatellátás mérés tekintetében átlagosan 0,4 (2016. évi méréskor: 0,5; a 2017. évi méréskor 0,8) volt a vezetői és a fenntartói válaszok
közti különbség, a Munkafegyelem és együttműködés kapcsán pedig 0,1 (2016. évi méréskor: 0,6; a 2017. évi méréskor 1,1) a különbségek mértéke.
Látható tehát, hogy csökkenés mutatkozik a vezetők és a fenntartók értékelése között, mely arra enged következtetni, hogy a működés kapcsán egyre
nagyobb az egyetértés mind az erősségek, mind a gyengeségek mentén. Érdemes ennek a mérésnek az eredményeivel árnyalni a szervezeti légkör
mérés eredményeinek értelmezését.”
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Pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak elégedettség adataiból adódó feladatok
⇓A fejlesztés tárgya
Csoport/székhely/telephely átlaga⇛ 1-4

2018
Átlag %

1.

A székhelyen/tagóvodában „uralkodó” légkör

2.

Az óvodában (intézményi szinten) „uralkodó”
légkör

82,5%

3.

Munkakörülmények

82,5%

4.
5.

Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a vezetés
tagjaival
Kapcsolat
(és
kapcsolati
lehetőség)
a
nevelőtestület tagjaival intézményi szinten

80%

87,5%
90%

6.

Információáramlás intézményi szinten

75%

7.

Információáramlás székhely/telephelyi szinten

80%

Részvételünk a
készítésében
Munkaközösségi
9.
hatékonysága
Átlag pont:
8.

szabályozó

dokumentumok

foglalkozások,

értekezletek

Fejlesztési javaslat
Az új dolgozók segítő, támogató elfogadása.
A példaértékű munkavégzés követendő minta legyen.
Továbbra is erősíteni kell a személyes kapcsolattartást.
A szervezet minden tagjában tudatosodjon, hogy a csapatmunka
segíti az intézményi célok megvalósítását.
Továbbra is igyekszünk biztosítani a munkatársaink számára.
A kiemelkedő munkát elismerni erkölcsileg és anyagilag
egyaránt.
A hiányzó munkatársak helyettesítését biztosítani.
Feladatmegosztás újragondolása, feladatok átadása.
Utódnevelés.
Közös programok számának emelése.
Munkaközösségek együttműködésének erősítése.
Belső e-mailrendszer átgondolása, frissítése.
A munkatársak IKT kompetenciájának fejlesztése.
A vezető helyettesek aktivitásának növelése.
Közös üzenőfal kialakítása (aktuális információk kifüggesztése).

73,7%

Több team dolgozott a szabályzók módosításán.

82,5%

Munkaközösségi munkatervek hatékony megvalósítása – reális
tervezés.

80%

Gyakornokok mentorálása
Ssz.
1.

Gyakornok / gyakornoki idő
Zentai Timea / 2. év

Gyakornoki vizsga várható időpontja
2018. november 25. portfólió
2018/2019. II. nevelési félév

Mentor
Jeneiné Unger Rita
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Ssz.

Gyakornok / gyakornoki idő

Mentor

2.

Sallai Kinga / 1. év

Becseics Ilona

3.

Takács Médea / 1. év

Horváth Júlia

4.

Ittzés Eszter / 2. év

Horváthné Fodor Ilona

5.

Szabó Norbert / 2. év

Vadász Mónika

6.

Laczkó Attila

Besnyő Rita

Gyakornoki vizsga várható időpontja
vagy
2019/2020. I. nevelési félév
2019. november 25. portfólió
2019/2020 II. nevelési félév
vagy
2020/2021. I. nevelési félév
2019. november 25. portfólió
2019/2020 II. nevelési félév
vagy
2020/2021. I. nevelési félév
2018. november 25. portfólió
2018/2019. II. nevelési félév
vagy
2019/2020. I. nevelési félév
2018. november 25. portfólió
2018/2019. II. nevelési félév
vagy
2019/2020. I. nevelési félév
2019. november 25. portfólió
2019/2020 II. nevelési félév
vagy
2020/2021. I. nevelési félév

Megbízatások és reszortfeladatok
Feladat
VH 1.
VH.2.
Gyermekvédelmi felelős
Egészségügyi felelős
HACCP felelős

Felelős - Székhely
Dr. Marczellné Bartha Andrea
Becseics Ilona
Zentai Tímea
Hanákné Diemer Mária
Nagyné Pataki Katalin

Felelős - Csicsergő
Primné Vágvölgyi Éva
Nagy Erika
Hinterviserné Ági
Döme Zita
Pustianu Mária
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Felelős - Nyitnikék
Monspart Tamás
Horváth Júlia
Molnárné Tóth Margit
Horváthné Fodor Ilona
Fauzer Istvánné, Németh Nándorné

Feladat

Felelős - Székhely

Felelős - Csicsergő

Ételminta
Szertár, könyvtár

Jeneiné Unger Rita

Ferencz Lilla

Gyermekújság

Hanákné Diemer Mária

Fali újság („A”épület)
Fali újság („B” épület)
Külső- belső képzés
Sportverseny szervező

Halla Péterné
Hanákné Diemer Mária
Dr. Marczellné Bartha Andrea
Pető Erika

Szelektív hulladékgyűjtés
Program felelős
Környezeti
neveléshez,
jeles
napokhoz
kapcsolódó
tevékenységek felelőse:
Honlap
Munkavédelem, balesetvédelem és
tűzvédelem

Dr. Marczellné Bartha Andrea
Zentai Tímea
Pető Erika

Ferencz Lilla
Túri Krisztina
Hinterviserné Ossó Ágnes
Kürthy Eszter
Primné Vágvölgyi Éva
Döme Zita
Nagy Erika
Túri Krisztina
Őszi Andrea
Túri Krisztina

Pintér Anna

Nagy Erika
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Felelős - Nyitnikék
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7. 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”:
1) Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
2) Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
3) Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
4) Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
5) Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
6) Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a
szülőföldhöz és családhoz való kötődés
7) 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”. Esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeit is alkalmazva. 3–7 éves
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
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történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi. Szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel
való ismerkedés. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
8) Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból
iskolássá szocializálódik.
9) Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára
10) Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése. Az egészséges
életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír tartalmú
ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a
pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
11) Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására,
alakítására, megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való
tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
12) 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
13) A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal
kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.
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Nem várt feladatok a nevelési év folyamán – Jegyzetek a nevelési év során
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1.sz. melléklet: Intézményfejlesztési intézkedési tervek
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV I.
Intézmény neve:
Lágymányosi Óvoda
Intézmény oktatási azonosítója:
034442
Intézkedési terv 1.
Intézményfejlesztési / intézkedési terv
Tehetséges gyermekek fejlesztése.
neve/azonosítója:
(A probléma élesre fogalmazását követően)
2018.09.01.
Terv kezdő dátuma:
2023.08.31
Terv befejező dátuma:
Fejlesztésre kijelölt terület *:
1. Pedagógiai folyamatok
(1-7 értékelési terület valamelyike)
Cél: A tehetséggondozás tudatosabbá tétele, szakmai tudás megújítása.
A fejlesztés célja, indokoltsága:
(Cél/célok, valamint a probléma okainak
Indokoltság:
felsorolása.)
Kevésbé tudatosan történik a tehetségcsírával rendelkező gyermekek fejlesztésének tervezése,
ellenőrzése és értékelése.
A Pedagógiai Program hatékonyság és eredményesség vizsgálatának eredményei között
fejlesztendő területként megjelent a tehetséggondozás.
A fejlesztés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
Mérföldkövek
Ellenőrzési pontok
(Mérhető állomások felsorolása.)
1. A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel Éves munkatervekben.
foglalkozó munkaközösség minden
éves tervezése során tudatosan tervezzen a
tehetséggondozással kapcsolatban.
2. A csoportnaplókban jelenjenek meg a
tehetséges gyermekek differenciálásának
lehetőségei.
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Csoportnaplók ellenőrzése évente min.
kétszer.

3. Az Éves értékelő beszámolókban
jelenjenek meg a Kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekkel foglalkozó munkaközösség
által teljesített feladatok a tehetséggondozás
területén.
A feladat:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út során ellátandó
feladatok felsorolása.)

A feladat végrehajtásának módszerei:
A feladat elvárt eredménye:
(Produktumok, sikerkritériumok.)

A feladat tervezett ütemezése:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út kezdő és záró
időpontjai.)
A feladat végrehajtásába bevontak köre:

Éves beszámolókban.

A célok eléréséhez szükséges feladatok **
1. Konkrét javaslatok megfogalmazása az éves munkatervek meghatározása
során.
2. Javaslatok kidolgozása a csoportnapló rendszeréhez és a gyakorlati
megvalósításhoz.
3. Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások (beszámoló sablonok)
tükrében.
Szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
1. A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó munkaközösség tagjai
értékelésre, valamint az éves intézményi beszámolóban kijelölt fejlesztési
irányokra alapozottan gondolják végig a következő nevelési év
munkaközösségi céljainak és feladatainak meghatározását.
2. A csoportnaplóban megjelenik a tehetségfejlesztés és annak megvalósítása.
2018.09.01- 2023.08.31.
- A munkaközösség működési terveinek és értékelési feladatainak elkészítése
minden nevelési évben.
Óvodavezető, székhely/telephely vezetők, szakmai munkaközösség tagjai.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV II.
Intézmény neve:
Lágymányosi Óvoda
Intézmény oktatási azonosítója:
034442
Intézkedési terv 2.
Intézményfejlesztési / intézkedési terv
Mérőeljárás alkalmazása a gyermeki fejlődés nyomon követéséhez.
neve/azonosítója:
(A probléma élesre fogalmazását követően)
2018.09.01.
Terv kezdő dátuma:
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Terv befejező dátuma:
Fejlesztésre kijelölt terület *:
(1-7 értékelési terület valamelyike)
A fejlesztés célja, indokoltsága:
(Cél/célok, valamint a probléma okainak
felsorolása.)

2023.08.31
3. Eredmények

Cél: A gyermeki fejlődési naplók eredményeinek mérhetővé tétele és az eredmények
rögzítésének biztosítása.
Indokoltság:
A jelenlegi „puha” mérés eredményei nem összesíthetők, a fejlődés nehezebben követhető
nyomon.
A fejlesztés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
Mérföldkövek
Ellenőrzési pontok
(Mérhető állomások felsorolása.)
1. A fejlődési napló területeinek mérhetővé
Éves munkatervekben.
tétele.
2. A kapcsolódó összesítő táblázat kialakítása Éves munkatervekben.
és használatának bevezetése.
3. Az Éves értékelő beszámolókban
Éves beszámolókban:
jelenjenek meg a gyermeki fejlődés
Mérési eredmények.
eredményei.
A célok eléréséhez szükséges feladatok **
1. A fejlődési napló felülvizsgálata a mérhetőség szempontjából.
A feladat:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út során ellátandó
2. Javaslatok kidolgozása a gyakorlati megvalósításhoz – összesítő táblázat és
feladatok felsorolása.)
rögzítés.
3. Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások (beszámoló sablonok)
tükrében.
Szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
A feladat végrehajtásának módszerei:
Adatgyűjtés, rögzítés, elemzés.
1. Az éves beszámolókban adatokkal is alátámaszthatóak a gyermekek
A feladat elvárt eredménye:
(Produktumok, sikerkritériumok.)
fejlődésének mutatói.
2. A pedagógusok tudatosabb megfigyelései.
A feladat tervezett ütemezése:
2018.09.01- 2023.08.31.
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út kezdő és záró
- A mérési eredmények vizsgálata, értékelése.
időpontjai.)
- A következő nevelési év feladatainak meghatározása.
Óvodavezető, székhely/telephely vezetők, szakmai munkaközösség tagjai.
A feladat végrehajtásába bevontak köre:
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INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV III.
Intézmény neve:
Lágymányosi Óvoda
Intézmény oktatási azonosítója:
034442
Intézkedési terv 3.
Intézményfejlesztési / intézkedési terv
Beiskolázás és bemeneti mérés.
neve/azonosítója:
(A probléma élesre fogalmazását követően)
2018.09.01.
Terv kezdő dátuma:
2023.08.31
Terv befejező dátuma:
Fejlesztésre kijelölt terület *:
3. Eredmények
(1-7 értékelési terület valamelyike)
Cél: Az Iskolai bemeneti mérés eredményeinek javítása a terv időtartama alatt, legalább 10%A fejlesztés célja, indokoltsága:
(Cél/célok, valamint a probléma okainak
kal. A beiskolázási mutatók javítása.
felsorolása.)
Indokoltság:
Az évente végzett iskolai bemeneti mérés eredményei nem mutatnak egyenletes teljesítményt
minden területen.
Évről-évre emelkedik az óvodában maradó 6 évesek aránya.
A fejlesztés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
Mérföldkövek
Ellenőrzési pontok
(Mérhető állomások felsorolása.)
1. A bemeneti mérés eredményeinek
Éves munkatervekben.
értékelése, értelmezése, a feladatok/területek
kijelölése.
2. Az éves tervezőmunkában jelenjenek meg
a fejlesztendő területek.

Csoportnaplók ellenőrzése évente min.
kétszer.

3. Az éves tervező munkában jelenjenek meg
a szülők tájékoztatására szolgáló fórumok,
iskolaérettség/beiskolázás témakörben.
4. Az Éves értékelő beszámolókban
jelenjenek meg a teljesített feladatok.

Éves munkatervekben.
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Éves beszámolókban:
Mérési eredmények, beiskolázási mutatók.

A célok eléréséhez szükséges feladatok **
4. Konkrét javaslatok megfogalmazása az éves munkatervek meghatározása
A feladat:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út során ellátandó
során.
feladatok felsorolása.)
5. Javaslatok kidolgozása a gyakorlati megvalósításhoz.
6. Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások (beszámoló sablonok)
tükrében.
Szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
A feladat végrehajtásának módszerei:
Szülői Fórumok.
3. A bemeneti mérés eredményeinek javulása.
A feladat elvárt eredménye:
(Produktumok, sikerkritériumok.)
4. A pedagógusok tudatosabb/célzott tervezése.
5. A beiskolázási adatok javulása.
A feladat tervezett ütemezése:
2018.09.01- 2023.08.31.
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út kezdő és záró
- A mérési eredmények vizsgálata, értékelése (külső mérés).
időpontjai.)
- A beiskolázási adatok értékelése.
- A következő nevelési év feladatainak meghatározása.
Óvodavezető,
székhely/telephely vezetők, szakmai munkaközösség tagjai.
A feladat végrehajtásába bevontak köre:
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV IV.
Intézmény neve:
Lágymányosi Óvoda
Intézmény oktatási azonosítója:
034442
Intézkedési terv 4.
Intézményfejlesztési / intézkedési terv
A gyermeki tevékenységek tervezése.
neve/azonosítója:
(A probléma élesre fogalmazását követően)
2018.09.01.
Terv kezdő dátuma:
2023.08.31
Terv befejező dátuma:
Fejlesztésre kijelölt terület *:
1.Pedagógiai folyamatok
(1-7 értékelési terület valamelyike)
Cél: A gyermeki tevékenységek tervezése a megújult elvárások szerint történjen (komplexitás,
A fejlesztés célja, indokoltsága:
(Cél/célok, valamint a probléma okainak
gyermeki produktumok, kompetenciák).
felsorolása.)
Indokoltság:
A csoportlátogatások tapasztalatai alapján ezen a területen szükséges a megerősítés/megújulás.
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A fejlesztés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
(Mérhető állomások felsorolása.)

A feladat:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út során ellátandó
feladatok felsorolása.)
A feladat végrehajtásának módszerei:
A feladat elvárt eredménye:
(Produktumok, sikerkritériumok.)
A feladat tervezett ütemezése:
(Az egyes mérföldkövekhez vezető út kezdő és záró
időpontjai.)
A feladat végrehajtásába bevontak köre:

Mérföldkövek
1. A tapasztalatok összegzése (látogatások,
önértékelések, minősítések), ezek alapján a
feladatok kijelölése.
2. Az éves tervezőmunkában jelenjenek meg a
fejlesztendő területek (komplexitás, gyermeki
produktumok, kompetenciák).
3. Az Éves értékelő beszámolókban
jelenjenek meg a teljesített feladatok.

Ellenőrzési pontok
Éves munkatervekben.
Csoportnaplók ellenőrzése évente min.
kétszer.
Éves beszámolókban.

A célok eléréséhez szükséges feladatok **
1. Konkrét javaslatok megfogalmazása az éves munkatervek meghatározása
során.
2. Javaslatok kidolgozása a gyakorlati megvalósításhoz.
3. Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások (beszámoló sablonok)
tükrében.
Szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
1. Az óvodapedagógusok szakmai megújulása.
2018.09.01- 2023.08.31.
- Helyzetelemzés
- Új ismeretek, jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása
- Gyakorlati megvalósítás és értékelése
- A következő nevelési év feladatainak meghatározása.
Óvodavezető, székhely/telephely vezetők, szakmai munkaközösség tagjai.
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2.sz. melléklet: Munkaidő beosztások (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, egyéb alkalmazottak)
Székhely
Hagyományunk alapján havi váltásban történik a reggeli (6:00-7:30) és délutáni (17:00-18:00) ügyelet beosztása. A kijelölt csoport helyiség és az ott
dolgozó óvodapedagógusok biztosítják az ügyeletet. A szülőket a központi faliújságon levő táblák segítségével tájékoztatjuk a nyitós, illetve zárós
csoportokról. Minden csoportot érint, forgó rendszerben zajlik. Váratlan események esetén a változtatásról a központi faliújságon tájékoztatjuk a
szülőket.
-

reggeli ügyeletes óvodapedagógus: 6,00-12,30

-

délutáni ügyeletes óvodapedagógus: 11,30-18,00

Ssz.

1.

Csoport neve

Minden csoportban

Beosztás
Óvodapszichológus
Gyógypedagógus
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarító
Kertész

Óvodapedagógusok
munkaidő beosztása
Heti váltásban:
7.30-14.00
10.30-17.00

Dajkák
munkaidő
beosztása
Heti váltásban
de:6,00-14,00
du:10,00-18,00

Pedagógiai
asszisztensek munkaidő
beosztása
8.00 – 16.00

munkaidő beosztása
Hétfő: 8:00-12:00, Csütörtök: 8:00-12:00
Órarend alapján
7.30 – 15.30
6,00-14,00
heti váltásban 6,00-14,00 és 10,00-18,00
6,00-14,00
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Csicsergő Telephely
A reggeli (6,00-7,30) és délutáni (17,00-18,00) ügyelet havi váltásban, a nevelési év elején kialakított rend szerinti csoportban van, melyről a szülőket
a központi faliújságon tájékoztatjuk. A kijelölt csoport helyiség és az ott dolgozó óvodapedagógusok biztosítják az ügyeletet. Minden csoportot érint,
forgó rendszerben zajlik. Váratlan események esetén a változtatásról a központi faliújságon tájékoztatjuk a szülőket.
-

reggeli ügyeletes óvodapedagógus: 6,00-12,30

-

délutáni ügyeletes óvodapedagógus: 11,30-18,00

Ssz.

1.

Csoport neve

Minden csoportban

Óvodapedagógusok
munkaidő beosztása
Heti váltásban
de:7.30-14.00,
du:10.30-17.00

Beosztás
Óvodapszichológus
Gyógypedagógus
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarító
Kertész

Dajkák
munkaidő
beosztása
Heti váltásban
de:6,00-14,00
du:10,00-18,00

Pedagógiai
asszisztensek munkaidő beosztása
8.00 – 16.00

munkaidő beosztása
Kedd: 8:00-14:00
Órarend alapján
7.30 – 15.30
8,00 – 16,00
részmunkaidős 14,00 – 18,00
részmunkaidős 6,00 – 10,00

Nyitnikék Telephely
Hagyományunk szerint a reggeli (6:00-7:30) és délutáni (17:00-18:00) időszakban a gyermekek részére ügyeletet biztosító csoportokat egy nevelési
évre jelöljük ki, melyről a szülőket hirdetmény formájában (faliújságok) tájékoztatjuk. Váratlan események esetén a változtatásról a központi
faliújságon tájékoztatjuk a szülőket.
-

reggeli ügyeletes óvodapedagógus: 6,00-12,30
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délutáni ügyeletes óvodapedagógus: 11,30-18,00

Ügyeletes csoportok:

Reggel: „B”épület emelet Csiga csoport
Délután „B”épület emelet Cica csoport
-

reggeli ügyeletes óvodapedagógus: 6,00-12,30

-

délutáni ügyeletes óvodapedagógus: 11,30-18,00

Ssz.

1.

Csoport neve

Minden csoportban

Beosztás
Óvodapszichológus
Gyógypedagógus
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Takarítók
Kertész

Óvodapedagógusok
munkaidő beosztása
Heti váltásban
de:7.30-14.00,
du:10.30-17.00

Dajkák
munkaidő beosztása
Heti váltásban
de:6,00-14,00
du:10,00-18,00

Pedagógiai
asszisztensek munkaidő
beosztása
8.00 – 16.00

munkaidő beosztása
Szerda: 8:00-14:00, Csütörtök: 12:30-14:00
Órarend alapján
7:30-15:30
8.00-16.00
1. Heti váltásban
de: 6,00-14,00 du:10,00-18,00
2. részmunkaidős 6,00-10,00
6,00-14,00
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Ikt.szám: 647-92/2018

JEGYZŐKÖNYV
Időpontja: 2018. szeptember 25.
Helyszín: Lágymányosi Óvoda Székhely 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.
Esemény: Alkalmazotti, Nevelőtestületi és Szülői összevont Értekezlet
Tárgy: A Lágymányosi Óvoda 2018/2019 nevelési évének Munkaterve – megvitatás,
elfogadás.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
-

alkalmazotti közösség 91 fő, jelen van 75 fő, igazoltan távol 16 fő

-

szülői közösség 29 fő

A nevelőtestület létszáma: 50 fő, ebből jelen van 41 fő, igazoltan távol 9 fő.
Igazoltan távollévők: 25 fő
Igazolatlanul távol lévők: nem volt
A levezető személye: Karkus Mihályné óvodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Juhász Tünde
Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Marczellné Bartha Andrea, Sipos Erika, Kisné Hillier Cecília.
A levezető köszönti a megjelenteket.
Karkus Mihályné, óv.vez.: „Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Juhász Tündét.” - A
megjelentek egyhangúan elfogadták.
„Hitelesítőknek felkérem Dr. Marczellné Bartha Andrea óvodapedagógust, Sipos Erika dajkát
és Kisné Hillier Cecília szülőt” - A megjelentek egyhangúan elfogadták.
„A mai alkalommal mind az alkalmazotti közösség, mind a nevelőtestület, mind a szülői
közösség el tudja mondani véleményét óvodánk 2018/2019 nevelési évére készült
Munkatervével kapcsolatban, melyet előzetesen, e-mailben mindenki megkapott. Várom a
hozzászólásokat.”
Nagy Erika, óv.ped.: „A munkaterv épít a beszámolóban megfogalmazott fejlesztendő
területekre, a tanfelügyeleti ellenőrzésben meghatározott intézkedési tervek megjelennek,
növelve ezzel az intézmény hatékonyságát, épít a minőségelvűségre.”

Dr. Marczellné Bartha Andrea, óv.ped.: „A munkaterv rengeteg területet érint, többszöri
elolvasás szükséges hozzá, hogy az ember naprakész legyen, tudja, hogy milyen feladata lesz.
A különböző feladatoknál, munkaközösségeknél nagyon jó, hogy telephelyként megjelennek
a felelősök.”
Bardonné Angyal Zsuzsanna, óv.ped.: „A 2018/2019-es éves munkaterv a 2017/ 2018-as
nevelési év beszámolójára épül. A pedagógiai program felülvizsgálata és az intézményi
önértékelés tapasztalataira építve a fejlesztendő területek, a cél és feladatrendszer pontos
meghatározásával készült, a felelősök, határidők megjelölésével.”
Monspart Tamás, óv.ped.: „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése
szerint az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek
elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a véleményeket. A tervezet tartalmazza a szakmai
munkaterv keretében megvalósuló tevékenységeket, szakmai belső ellenőrzési feladatokat, a
nevelési évet érintő pedagógiai fejlesztési célokat, elképzeléseket a felelősök és határidők
megjelölésével. A munkaterv éves programjának összeállítása során az intézményben dolgozó
pedagógusok számára lehetőség nyílik az egyéni feladatok vállalására, a terhek egyenletes
elosztására.

Az

intézmény

munkaterve

által

részletes

betekintést

nyerhetünk

az

eseménynaptár alapján a csoportokban tervezett fontosabb feladatokról, eseményekről,
fejlesztő programokról. Heti bontásban ismerhetjük meg az óvodapedagógusok, illetve a
pedagógiai munkát segítők munkarendjét. A Lágymányosi Óvoda 2018/2019-es munkaterve
az elmúlt nevelési év eredményeire alapoz, törekszik a törvény által - vezetői
kötelezettségként meghatározott - terhek egyenletes elosztására, tartalmazza az év intézményi
és csoportszintű (szakmai munkaközösségek) feladatait és eseményeit. Az óvodapedagógusok
számára lehetőséget teremt az egyéni feladatok vállalására, valamint megfelelő információt
nyújt a szülők számára a nevelési év rendjéről.”
Hanákné Diemer Mária, ped.assz.: „Átnéztem a munkatervet. Csak gratulálni tudok az
alapos munkához. Szerintem szép áttekinthető a formátum, a táblázatok nagyon precízek.
Minden jól összeszedett.”
Móga Tiborné, óv.ped.: „A munkatervet átolvastam, tartalmát tudomásul vettem, számomra
minden rendben van.”
Gutermuth Eszter, szülő: „A munkatervet elolvastam és a benne foglaltakkal egyetértek.
Úgy gondolom, hogy a munkaterv alapos, mindenre kiterjedő és közérthető. Az egész éves
óvodai programokat és ünnepeket magában foglalja, így mindenki informálva van a
feladatokról és időben felkészülhet az eseményekre.”
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Gyökös Eleonóra, szülő: „Kiküldtem a munkatervet és a szülői klubos felhívást is. A
következő kérdéseink merültek fel. Az iskolásítási tilalom pontosan mit jelent az alapvető
célkitűzések között? Ha jól tudom, a fenntartó éppen növelni szeretné az éves beiskolázási
számot, és ezért késztetik az ovikat arra, hogy a gyerekek minél korábban érjenek be. Most,
hogy a nagyobbik fiam már másodikos, több helyről is hallom és tapasztalom azt a
közoktatási rendszeren belüli ellentmondást, hogy az óvodákban még nagycsoportban sem
kötelező a gyerekeknek részt venniük a foglalkozásokon. Az iskolában ugye pedig már szinte
az első perctől elvárás a teljes figyelem. Nyilván kellene egy nulladik osztály ennek a
problémának az áthidalására, de az oktatási rendszer nem ebbe az irányba tart, Az óvoda
hozzáállása nyilván sokkal gyerekközpontúbb, mint az iskoláé, csak így keletkezik egy hézag
a rendszerben: az oviban még nem, a suliban már nem akarnak a gyerkőcök órai figyelemre
szoktatásával foglalkozni (ami aztán úgy csapódik le, hogy a teljes munkaidőben dolgozó
szülő hordja fejlesztésekre a gyereket). Erről egyébként szívesen hallanék egy szülői fórum
keretében is, de türelmes vagyok, mert nyilván nem elsődlegesen az óvoda kompetenciája ez,
és ha vannak kézzelfoghatóbb témák, jöjjenek azok.:)
Karkus Mihályné, óv.vez.: „Az iskolásítási tilalom alatt mi azt értjük, hogy a napirend és a
tevékenységek szervezése a gyermekek fejlettségéhez és életkori sajátosságaihoz igazodjon.
A kisebbek részére még a foglalkozások nem kötelezőek, a nagyobbakat viszont igyekszünk
rávenni az abban való részvételre. Ezeket igyekszünk a gyermekek számára vonzóvá tenni
témákban, alapanyagokban.”
Gyökös Eleonóra, szülő: „A második kérdésünk: Nem jelenik meg az SZMSZ és a Házirend
kapcsán a gyerekszökésekkel kapcsolatos eljárásrend beillesztése. De nem is ez a lényeg,
hanem, hogy ne feledkezzünk meg róla, és legyen egy akcióterv az előzőhöz hasonló
helyzetek megelőzésére, legyen tiszta és egyértelmű, hogy kinek mit kell tennie.”
Karkus Mihályné, óv.vez.: „A Házirendünket és SzMSz-ünket felül kell vizsgálnunk és
akkor fog benne megjelenni, mint a különleges események esetére szóló eljárásrend. A
Munkatervbe is belerakjuk a megfelelő helyre. Köszönjük a jelzést.”
Gyökös Eleonóra, szülő: „A harmadik kérdésünk a hitoktatással kapcsolatos. Jól látom, hogy
hitoktatás nem lesz? Azt meg szabad kérdezni, hogy miért?”
Karkus Mihályné, óv.vez.: „A hitoktatás szervezése folyamatban van, sajnos, évek óta nem
találunk hitoktatókat erre a feladatra, pedig a katolikus egyházzal igyekszünk az
együttműködésre. Bízom abban, hogy az idén sikerül megszerveznünk.”
Gyökös Eleonóra, szülő: „Még néhány információ:
Pár névjavaslat futott be a Szülői Klubra:
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 Lágymányosi Ovis Szülők Köre
 Lágymányosi Ovi Café
 Lágymányosi Szülői Klub
És egy további témajavaslat a Szülői Klubhoz: A gyerekek digitális tanulása / digitális világba
történő bevezetése.”
Karkus Mihályné, óv.vez.: „Köszönjük szépen, igyekszünk a témát beépíteni, a klub nevét
pedig eldöntjük az első összejövetelen.”
Székelyné Fenyvesi Renáta, szülő: „Átolvastam a munkatervet. Úgy gondolom, hogy a leírt
célokkal szülőként is tudok azonosulni. Örülök, hogy a programok is ilyen részletességig
szerepelnek. Hiányosságokat nem tapasztaltam, a munkaterv összeszedett és precíz.”
Kisné Hillier Cecília, szülő: „Néhány megjegyzés mindössze:
-

Miért nincs fejlesztő pedagógusa az ovinak???? 460 gyerekre azért elkelne....

-

Az éves tervben nem látom az Önkéntes Tűzoltók programját

-

Még mindig hiányolom a zenés tehetségfejlesztést a délutáni lehetőségek közül - mozgás
és kézügyesség mellett ez nagyon fontos lenne a tehetséggondozásban.”

Karkus Mihályné, óv.vez.: Válaszolok sorban:
-

A fejlesztőpedagógus alkalmazását a jogszabályok nem írják elő számunkra, a fenntartó
pedig gyógypedagógusi státuszt finanszíroz pluszban.

-

A tűzoltós program szervezése folyamatban van, valószínűleg tavasszal kerítünk rá sort.

-

Nem tudunk több délutáni programot bevállalni, mivel minden délután van valamilyen
külön foglalkozási lehetőség a gyermekek számára. Nincs több helyünk és időnk.
Köszönöm a megértést.”

Becseics Ilona, óv.ped.: „Átolvastam a munkatervet, hibát nem fedeztem fel. Véleményem
szerint minden benne van ahhoz, hogy aki forgatja, folyamatosan képben legyen a
feladatokról. Bárki, aki olvassa láthatja, hogy nem "csak játszunk egész nap". Sok erőt, kitartó
lelkesedést kívánok magunknak a megvalósításhoz.”
Sallai Kinga, óv.ped.: „Pályakezdő óvodapedagógusként ez az első komplett munkaterv,
amit olvastam. Ebből kifolyólag számomra rengeteg olyan fontos információval szolgált,
amik úgy gondolom elengedhetetlenek a munkám eredményes elvégzéséhez, illetve a szakmai
fejlődéshez. Nagyon tartalmas és részletes, úgy vélem minden lényeges területet érint az
intézménnyel, a külső- és belső kapcsolattartással, valamint az óvodapedagógusi munkakörrel
kapcsolatosan.”
Magdáné Szabó Gyöngyi, óv.ped.: „A munkaterv részletes, jól kidolgozott, teljes
mértékben épít az előző évi beszámolóra.”
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Karskó Ildikó, óv.ped.: „Átolvasva a tervet egy alapos munkatervet látok. Szervezett,
tervezett, részletesen átgondolt. Öröm számomra a tehetségek felfedezése és gondozása. Az
ünnepek, hagyományok alapos kidolgozása, a sajátos arculatot megjelenése és a közösség
építés nem könnyű, de az együtt dolgozás, tevékenykedés együtt gondolkodás, tervezés
szerintem mindig jó. Igyekszünk megfelelni és teljesíteni a magunk örömére is.”
Szalay Gabriella, gyógyped.: „Átolvasva a munkatervet részletesen kidolgozottnak tartom,
kiegészítenivalóm nincs a leírtakkal kapcsolatban. A benne foglaltakat elfogadom, magamra
és munkámra nézve érvényesnek tartom.”
Horváth Júlia, óv.ped.: „Köszönjük az áldozatos munkát! Szerintem egy tartalmas és teljes
mű született!”
Karkus Mihályné, óv.vez.: „Több hozzászólás nem lévén, a szülőkhöz fordulok egy
kérdéssel. A pedagógusi önértékelések során a szülőknek lehetőségük van az önértékelésben
résztvevő pedagógus munkájával kapcsolatban értékelést készíteni, egy kérdőív kitöltésével
egy internetes felületen. Önöknek, mint a szülők képviselőinek, nyilatkozniuk kellene azzal
kapcsolatban, hogy kívánnak-e résztvenni ebben a folyamatban.”
Megállapodás a szavazás formájáról:
Karkus Mihályné, óv.vez.: „Kérem a jelenlévőket, hogy a szavazás formáját határozzuk
meg. Kér-e valaki titkos szavazást, aki igen kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,
hogy a megjelentek közül egyhangúan mindenki a nyílt szavazási formát választotta.
Kérem, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással legyenek kedvesek jelezni szándékukat, hogy
részt kívánnak-e venni a pedagógusok önértékelésében és munkájukról véleményt
alkotni.
Megállapítom, hogy a szülői közösség képviselői egyhangúan, tartózkodás nélkül
megszavazták, hogy a pedagógusok önértékelésében részt kívánnak venni.
201-1./2018.(09.25.) sz. határozat
Az óvoda szülői közössége a 2018/2019 nevelési évre a jelenlévők 100 %-os igenlő
szavazatával 201-1./2018.(09.25.) határozatszámon támogatja a szülők részvételét a
pedagógusok önértékelési folyamatában.
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