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1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk
A munkatervre vonatkozó jogszabályi háttér








2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
2019. évi LXX. törvény
283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 57/2015.(III.26.)
határozatával 2015. július 1-jével megalapította a Kálmán Lajos Óvodát. Az intézmény 2021.
szeptember 1-től 42 óvodai csoportban 992 óvodáskorú gyermekről gondoskodik. Kecskemét
Megyei Jogú Város Közgyűlése 69/2020.VII.02. határozatával újabb 5 évre kinevezett a
Kálmán Lajos Óvoda intézményének élére. Az oktatásért felelős szaktárca által kiadott 2020as intézkedési terv végrehajtása minden óvodára kötelező. Intézményvezetőként a három
helyettessel közösen az elmúlt nevelési évben bevezetett protokollt az Önkormányzat
engedélyével tovább folytatjuk és folyamatosan ellenőrizzük.
-

Mérjük a gyermekek testhőmérsékletét.
Szülők nem léphetnek be az óvodákba (kivétel 7 napig az új óvodás gyermekek szüleibeszoktatás)
A bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező
A gyermekek és felnőttek naponta többször szappanos kézmosást végeznek és vírusölő
kézfertőtlenítő gélt használnak.
Az új gyermekeknek a köhögési etikett megtanítása.
Rendszeres és folyamatos szellőztetés biztosítása az épületekben.
Naponta többszöri fertőtlenítő takarítás.
A használatban lévő játékok, sporteszközök rendszeres fertőtlenítése.

Vezetőként célomnak tekintem, hogy a feladat-ellátási helyek eddigi eredményeit és
hagyományait megőrizve, a már létrehozott értékekre építve megerősítem és tovább fejlesztem
a pozitív folyamatokat a Fenntartóval együttműködve a hatályos törvények és jogszabályok
betartásával. Feladatom, hogy megvalósuljon az esélyegyenlőséget teremtő, magas színvonalú
nevelőmunka. Óvodánk a Kálmán Lajos Óvoda – kiváló zenepedagógus – nevét viseli. Vezetői
munkám fontos része a Tanár Úr munkásságának tisztelegve, nevét és gyűjteményeit tovább
ápolni, a felnövekvő nemzedéknek átadni. Az Egyetértés Utcai Óvoda népdaltalálkozó
szervezésével kötelezte el magát, a Pajtás Utcai Óvoda – néptánctalálkozón méretteti meg a
város óvodásait. A Széchenyi Sétányi Óvoda pedagógusai Fülemüle énekversenyt rendeznek
évente. Személyes kapcsolatot ápolunk Kálmán Lajos két lányával, akik évente többször is
5

felkeresik az intézményt. Ebben az évben Kálmán Lajos zenepedagógus névadónk születésének
100. évfordulóját ünnepeljük. Ebből az alkalomból 2021. október 1-én a zene világnapján
szervezzük meg az óvodások népdaltalálkozóját – amely a városi megemlékezéskiemelt része
lesz. Az ünnepségsorozatot a Hírös Agórával közösen szervezzük. A rendezvény kiemelt
vendége Dr. Kálmán Zsuzsanna Kölnből és Dr. Kálmán Flóra Kecskemétről.
Kiemelt vezetői feladat a három helyettessel és a gazdasági vezetővel a COVID 19 világjárvány
intézkedéseinek betartása.
1.1. Az intézményre vonatkozó adatok
AZ INTÉZMÉNY NEVE
Székhely címe:
Telefonszám:
E-mail cím:
Feladat-ellátási helyek száma:

Kálmán Lajos Óvoda
6000 Kecskemét, Egyetértés utca 17.
76/493-108
titkar.kalmanlajos@gmail.com
10

1.2. Az intézmény vezetése
Intézményvezető:
Intézményvezető-helyettesek:
Gazdasági Hivatal vezetője

Kőváriné Kis Katalin
Dakó Csilla
Fodor Mihály Attiláné
Szebellédi Ildikó
Garaczi Józsefné

Az intézményvezető-helyettesekhez az alábbi feladat-ellátási helyek tartoznak:
Intézményvezetőhelyettes neve
Fodor Mihály
Attiláné

Dakó Csilla

Szebellédi Ildikó

Feladat-ellátási hely
Egyetértés utca 17.

E-mail

Egyetértés utca 15.
Bíró Lajos utca 22.
Pajtás utca 2.

titkar.kalmanlajos@gmail.com
egyetertesovi@gmail.com
egyetertesovi@gmail.com
tunderkeovi@gmail.com
pajtasovi@gmail.com

Kossuth utca 17.
Boróka utca 2-4.

pajtasovi@gmail.com
kadafalvaovi@gmail.com

Kecskeméti út 41.

mentelekovi@gmail.com

Széchenyi sétány 1.

setanyovi@gmail.com

Juhar utca 9.
Lánchíd utca 16.

juharovi@gmail.com
lanchidovi@gmail.com
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Tel. szám
+36 76 493 108
+36 20 9510839
+36 76 509 261
+36 76 493 905
+36 76 472 765
+36 30 9009153
+36 76 472 649
+36 76 470 170
+36 76 470 043
+36 76 413 101
+36 76 478 649
+36 20 9604636
+36 76 478 484
+36 76 475 622

1.2.1. Az intézményvezető-helyettes munkáját segítő koordinátorok

Koordinátor neve
Mecsnóbel Mónika
Farkasné
Ecsedi Piroska
Hublik Edina
Barcsay Valéria
Ábrahám Istvánné
Kovácsné Virág
Katalin
Nevelőmunkát
segítők

Feladat-ellátási
hely
Bíró Lajos utca 22.
Kossuth Lajos utca
17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.
Juhar utca 9.
Lánchíd utca 16.

Feladat-ellátási
hely

Király Lászlóné
óvodatitkár
Szabóné Kvalla
Henrietta
óvodatitkár
Fintáné Sarkadi
Julianna
óvodatitkár
Lukácsné
Vajda Enikő,
Szabó Zoltánné
fejlesztőpedagógus
Hegedűs Melinda
óvodapszichológus

Tel. szám

E-mail
tunderkeovi@gmail.com
pajtasovi@gmail.com

+36 76 493 905
+36 76 472 649

kadafalvaovi@gmail.com
mentelekovi@gmail.com
juharovi@gmail.com
lanchidovi@gmail.com

+36 76 470 043
+36 76 413 101
+36 76 478 484
+36 76 475 622

Tel. szám

E-mail

Egyetértés utca 17.

titkar.kalmanlajos@gmail.com

+36 76 493 108

Pajtás utca 2.

pajtasovi@gmail.com

+36 76 472 765

Széchenyi sétány 1.

setanyovi@gmail.com

+36 76 478 649

Egyetértés utca 17.

titkar.kalmanlajos@gmail.com

+36 76 493 108

Egyetértés utca 17.

hegedus.m.melinda@gmail.com

+36209855800

2. Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Óvodapedagógus (ebből vezető 4 fő)
Fejlesztőpedagógus
Óvodapszichológus
Dajka
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Karbantartó
Összesen:

89,5
2
1
44
15,5
3
1
156
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3. Gyermeklétszám adatok (október 1.)
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

gyermeklétszám

Az intézmény engedélyezett csoportszáma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

42
42
9
7
11
15

1079
1079
198
166
262
366

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

23
56
19
18

4. A pedagógiai munka feltételei
4.1. Tárgyi feltételek
Az óvodák tárgyi feltételrendszerét a Pedagógiai Program és a kötelező eszközjegyzék tartalmi
előírásai alapján biztosítjuk. A fejlesztés folyamatos. Eszközellátottságunkat pályázatok útján
bővítjük.
Az elmúlt év és a nyár legnagyobb eredménye a játszóudvarok megújulása a Fenntartó által lett
biztosítva. Új udvari játszóeszközöket kaptak a gyermekek illetve felújításra kerültek a még
javítható játékok. A szabványnak nem megfelelő eszközöket elbontották és elszállították. Az
eszközök állagmegóvása, festése még folyamatos. A gyermekek és a kollégák nagyon örülnek
az új eszközöknek.
A csoportszobák bútorzata – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket.
A működési feltételek a fenntartó által biztosítottak.
A nevelési-oktatási feladatok megvalósításához szükséges eszközöket és tárgyakat
folyamatosan pótoljuk, gyarapítjuk az alábbi forrásokból:
-

A fenntartó által biztosított költségvetési keret
Szülői Szervezet felajánlása (anyagi és tárgyi segítség)
Városrészi önkormányzatok felajánlása
Az óvoda alapítványainak bevétele
Pályázatokon nyert pénzösszegek
Szponzori és egyéb felajánlások

Működési feltételek fejlesztése
-

TOP 6.2.1-15 fenntarthatóság biztosítása

8

-

takarékos, hatékony gazdálkodásra törekszem a törvényesség betartásával,
együttműködve a gazdasági vezetővel és az intézményvezető-helyettesekkel.
informatikai eszközök bővítése

A nyári karbantartási munkálatok a feladat-ellátási helyeken rugalmasan lezajlottak.
A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladatok
Feladat
Szabályzatok aktualizálása
Tűzriadó próbák
Munka - és balesetvédelmi oktatás
megszervezése
Az udvari játékok pótlása,
ellenőrzése folyamatos
karbantartása, bővítésükhöz
források felkutatása
Infokommunikációs eszközök
beszerzése, a meglévő
eszközállomány fejlesztése, a
feladat-ellátási helyeken azonos
feltételek biztosítása
A meglévő eszközök
állagmegóvása, balesetmentes
működés megszervezése
A szabályzatokban foglaltak
betartása és betartatása (SZMSZ,
Házirend, HIT, Tűzvédelmi és
munkavédelmi, balesetvédelmi
előírások)
A dajkák számára HACCP képzés
szervezése

Felelős
Fodor Mihály Attiláné
Penta Profi Kft.
intézményvezető,
helyettesek,
intézményvezető,
helyettesek, pályázati
felelősök

Határidő
2021.09.01.
2021. szeptember
2021.09.01.

intézményvezető

folyamatos

intézményvezetőhelyettesek,

folyamatos

intézményvezetőhelyettesek
Tűzvédelmi felelősök

folyamatos

intézményvezető

2022. január

folyamatos

4.2. Személyi feltételek
A Kálmán Lajos Óvoda 92,5 fő pedagógusi és 63,5 fő technikai státusszal rendelkezik
Óvodapedagógusaink rendelkeznek a munkakörhöz előírt végzettséggel.
Óvodapedagógusok száma
Mester
Gyakornok
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mentor
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92,5
4
4
48,5
36
4

A nevelőmunka hatékonyságát 2 fő fejlesztőpedagógus és óvodapszichológus segíti. Az
óvodaiskola programban dolgozó óvó-tanítók a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskolából:
Engelné De Jonge Bernadett
Papp Ágnes
A munkaidő beosztása
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet módosítása törölte a teljes nyitvatartási időben
óvodapedagógussal történő foglalkoztatást, valamint az átfedési időre vonatkozó követelményt.
A nevelési év elején óvodapedagógusokat vettünk fel több feladat-ellátási helyre. Jelenleg nem
tudtuk betölteni minden álláshelyünkett, a gyermekekkel a teljes nyitvatartási időben
óvodapedagógus foglalkozik.
A gyakornokok munkaideje 26 óra, heti max. 4 órában hospitálnak, egyéb pedagógiai feladatot
látnak el. A munkarendet az intézményvezető-helyettesek készítik el, az intézményvezető
jóváhagyásával lép életbe szeptember 1-én.
A munka szervezése
- A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni,
mely személyekre lebontva készült.
- A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni
- A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése az
intézményvezető feladata, a munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél és a
helyetteseknél lehet megtekinteni.
- Az elrendelést alkalmazzák a vezetők a helyettesítések megszervezéséhez.
A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése a feladat-ellátási helyek feladattervében található.
Vezetői feladatom az intézményvezető-helyettesek munkájának erősítése, segítése.

5. A nevelési év rendje
A fenntartó által jóváhagyott nyitvatartási idő: 0630 - 1730
Munkarend, munkaidő:
A vezető benntartózkodása: 8-16 óráig
Az óvónők heti váltásban, munkarend szerinti délelőttös, délutános műszakban 630 - 1730
A pedagógiai munkát segítők munkaideje heti váltásban 40 óra, szakaszos munkakezdéssel.
A nevelési év 2021. szeptember 1- 2022. augusztus 31-ig tart.
Az óvodák napirendje
Az óvodában a napirend a Házirendben meghatározott elvek alapján van kialakítva.
A foglalkozások rendje: Az új gyermekek befogadása 2021. szeptember 1-től történik. A
foglalkozásokat a Pedagógiai Program szerint tervezzük. A COVID 19 járványügyi előírásokat
minden óvoda szigorúan betartja.
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5.1. Nevelésnélküli munkanapok rendje
Az óvoda 5 nevelésnélküli munkanapot vehet igénybe. Egy napot közösen szervezünk, négy
napot a feladat-ellátási helyek szerveznek, mely a munkatervükben kerül rögzítésre.
Időpont
2022. január 28.

helyszín
Lánchíd Utcai Óvoda

Téma
Féléves értékelés
HACCP képzés
Szabd játék Szebellédi
Ildikó előadása

Felelős
intézményvezetőhelyettesek

5.2. Értekezletek
Intézményi megbeszélések, értekezletek rendje
Résztvevők
Vezetői megbeszélés
(intézményvezető, helyettesek)
Gazdálkodási, ügyviteli megbeszélés
(intézményvezető, gazdasági vezető)
Feladat-ellátási hely vezetői megbeszélés
(intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek, koordinátorok)
Fejlesztőpedagógusok
Pszichológus
Közalkalmazotti Tanács

Dátum
Minden hónap első hétfő délelőtt
napi kapcsolat telefon
negyedévente, illetve a feladatok
függvényében
Havonta
Havonta
KAT munkaterve szerint

Nevelőtestületi értekezletek
Téma
Évnyitó nevelőtestületi
értekezletek
A nevelőmunka féléves
értékelése
Évzáró nevelőtestületi
értekezletek

Időpont
2021. augusztus 30.

Keletkezett dokumentum
Jegyzőkönyv

2022. január 28.

Jegyzőkönyv

2022. június 23.

Jegyzőkönyv

Szülői értekezletek, fogadóórák
A feladat-ellátási helyek feladattervében jelzett időpontokban kerül megtervezésre, és az egyéni
telefonos értekezések továbbra is biztosítottak a szülőknek.
5.3. Nyári karbantartási, takarítási szünet
A nyári zárva tartás 6 hét. Ez idő alatt az óvodában karbantartási, takarítási, felújítási munkák
folynak.
A nyári zárások feladat-ellátási helyenként időeltolódással kerülnek megszervezésre, biztosítva
a gyermekek folyamatos óvodai elhelyezését.
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Az intézményvezető-helyettesek irányításával az óvodapedagógusok felmérik a szülők
igényeit. A szülőkkel egyeztetve történik a nyári elhelyezés biztosítása.
A szülőket 2022. február 15-ig írásban értesítjük a nyári zárás időpontjáról.
Tervezett zárások:
feladat-ellátási hely

Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Bíró Lajos utca
Pajtás utca
Kossuth L. utca
Boróka utca
Kecskeméti út
Széchenyi sétány
Juhar utca
Lánchíd utca

06.hó
20-24

6-7.hó
27-01

07.hó
04-08

zárva

zárva
zárva

07.hó
11-15
zárva
zárva
zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

07.hó
18-22
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

07.hó
25-29
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

08.hó
01-05
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

08.hó
08-12
zárva
zárva
zárva

08.hó
15-19
zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva

zárva

zárva

08.hó
22-26

zárva
zárva

5.4. Nyílt napok
A Házirendbe bevezetett intézkedések miatt nem tervezünk nyílt napot. Telefonon adunk
felvilágosítást az óvodáról, és a következő nevelési évben csoportot indító pedagógusokról.
5.5. Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése
Intézményünk óvodáiban 2021 szeptemberében felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és
vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők
számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük
a Szülői Szervezet véleményét. 2021. október 1-től kezdődnek a református és katolikus
hittanfoglalkozások. A hitoktatóknak szükséges a védettségi kártyát bemutatniuk.
6. Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése
A 1111/2020.(III.20.) Kormányhatározat bevezette a tanfelügyelet új fajtáját a komplex
ellenőrzést, mely szerint a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzése egy
eljárás keretében zajlik. Erre 3 évente kerülhet sor, ebben az évben a kihirdetett veszélyhelyzet
miatt nincs tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés.
6.1. Tervezés
Cél
Az intézmény stratégiai
dokumentumainak
koherens kialakítása

Feladat
A Pedagógiai Program,
SZMSZ, Házirend,
továbbképzési program
beiskolázási terv
felülvizsgálata, szükség
szerint módosítása a
nevelőtestület bevonásával
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Felelős
Határidő
intézményvezető 2021. 10. 31.
intézményvezetőhelyettesek

A tanfelügyeleti
ellenőrzések
eredményei,
tapasztalatai épüljenek
be a nevelő, oktató
munkába
Az éves munkaterv
összhangban legyen a
stratégiai
dokumentumokkal és a
munkaközösségek
terveivel

Az intézkedési tervekből
származó
információk elemzése,
feldolgozása, értékelése,
intézkedési terv kidolgozása

intézményvezető- nevelési
helyettesek
évben
folyamatos

A beszámoló
megállapítására épüljön a
munkaterv

intézményvezető 2021. 09. 30.
intézményvezetőhelyettesek

Az intézmény stratégiai
dokumentumai az
oktatáspolitikai
célokkal összhangban
legyenek

A Pedagógiai Program,
SZMSZ aktualizálása a
törvényi változásoknak
megfelelően

intézményvezető

2021. 10. 31.

6.2. Megvalósítás
Cél
A Pedagógiai Programban
megfogalmazott célok,
feladatok jelenjenek a
pedagógus
tervezőmunkájában és
annak ütemezésében.

A pedagógiai munka
feleljen meg az éves
tervezésben foglaltaknak

Főiskolai hallgatók a
szakma megismertetése,
megszerettetése

Feladat
A nevelési évre,
gyermekcsoportra
tervezett egymásra épülő
tevékenységek a
személyiség- és
közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási
eredmények elérését
szolgálják
gyermekek és
munkatársak
elégedettségét és a
fenntartói elvárások
teljesülését szolgálják.
A teljes pedagógiai
folyamat követhető a
tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban,
valamint a gyermeki
produktumokban
Főiskolai hallgatók
szakmai gyakorlati
képzése
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Felelős
Határidő
intézményvezető- folyamatos
helyettesek
intézményvezető- folyamatos
helyettesek

intézményvezetőhelyettesek
folyamatos

intézményvezetőhelyettesek
folyamatos

6.3. Ellenőrzés
6.3.1. Belső ellenőrzés

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok
Ellenőrzés területe
Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi –
mulasztási napló) vezetése
Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése
Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus
dokumentációja
Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos
dokumentációk
A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai
munka ellenőrzése
Gyermekvédelmi munka ellenőrzése
Kapcsolat a szakszolgálatokkal
Munkaközösségek működése
Vezetői és intézményi belső ellenőrzés
óvodapedagógusi belső ellenőrzés

Felelős
intézményvezetőhelyettesek
óvodapedagógusok
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezető
munkaközösség
vezető
intézményvezetőhelyettesek BECS

Határidő
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

Munkáltatói feladatok
Ellenőrzés területe
Pandémiás szabályok betartása
Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása
Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok
munkája
Munkavédelmi oktatás megszervezése
Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem
Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása
Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére
szolgáló előírások betartása
Technikai dolgozók munkavégzése
Munkaidő betartása
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Felelős
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezető
intézményvezetőhelyettesek
Gazdasági
Hivatal
Gazdasági
Hivatal
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezető

Határidő
folyamatos
szeptember 15.
folyamatos
szeptember
folyamatos
október 1.
folyamatos

intézményvezető- folyamatos
helyettesek
intézményvezető- folyamatos
helyettesek

Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése
HACCP betartása
Óvoda rendje, tisztasága
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk
KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése

intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek
Fodor Mihály
Attiláné
óvodatitkárok

folyamatos

Felelős
intézményvezetőhelyettesek
gazdasági vezető
gazdasági vezető
gazdasági vezető
gazdasági vezető
gazdasági vezető
gazdasági vezető

Határidő
folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

Gazdálkodás
Ellenőrzés területe
A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének
ellenőrzése
Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése
Eszköznyilvántartás, leltár
Térítési díj szedése
Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése
Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatok
Költségvetés előkészítése

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

6.3.2. Külső ellenőrzés

Intézményünk belső ellenőre a Belső Ellenőrzési Terv alapján végzi feladatát, ellenőrzi az
intézmény törvényes működését és a szabályosságát.
Folyamatok leírása

Kockázati tényező

kockázat valószínűsége

1. A működés
szabályozottsága

Jogi és szabályozási
változás

magas: Jogszabályi
előírásokkal
ellentétes gyakorlat,
lényeges
hiányosság,
szabálytalanság.
Több jogszabályi változás
alacsony:Legfeljebb formai
hiányosság,
amely nem jár anyagi
következményekkel.
Nincs jogszabályi változás.

- megfelelő
szabályzatok
megléte
- a jogszabályi
előírásoknak
megfelel-e a
tartalom
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folyamat
kockázatossága

KÖZEPES

2. Személyi
Pénzügyi kockázat
juttatásokkal és
létszámelőirányzattal
való gazdálkodás
-

létszám ellátottság
személyi
juttatásokkal
kapcsolatos
nyilvántartások
szabályszerűsége

3. Eszközgazdálkodás
-

-

Eszközbeszerzések,
beruházások,
felújítás,
karbantartás
szabályszerűsége
eszközök
kihasználtsága

4. Bevételek- kiadások
alakulása,
előirányzat
módosítások és a
tervezés
megalapozottsága

magas: Jogszabályi
előírásokkal
ellentétes gyakorlat miatt
több lényeges
hiányosság,amely jelentős
összegű anyagi
következménnyel jár.

KÖZEPES

alacsony: Legfeljebb formai
hiányosság,
szabálytalanság, amely nem
jár anyagi
következményekkel.
Strukturális és
emberi erőforrás
változás

magas: Szervezeti változás,
intézményvezető vagy
gazdasági vezető
váltás.

KÖZEPES

alacsony: Nincs szervezeti
változás, illetve személyi
változás.
Tevékenységi
változás

magas: Sokrétű
feladatellátás, több részben
önálló intézmény

alacsony: Egy fajta
alapfeladat ellátása, nincs
részben önálló intézmény

- költségvetés
végrehajtása
- előirányzat
módosítások
szabályszerűsége
- tervezés
megalapozottsága
- normatív állami
hozzájárulás
alapjául szolgáló
intézményi
mutatószámok,
nyilvántartások
szabályszerűsége
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MAGAS

5. Számviteli
tevékenység

Ellenőrzés
kockázata

- költségvetési
beszámoló
szabályszerűsége
- eszköznyilvántartás
teljeskörűsége.
- leltározás, selejtezés
dokumentálása,
szabályszerűsége
- pénzkezelés
rendjének
szabályszerűsége.
- számviteli,
bizonylati
fegyelem
6. Munkatársak
Szakmai képzettség
szakmai
kockázata
tapasztalata,
képesítés, képzés
- szakmai munka
hatékonysága,
dokumentálása

magas: Az előző ellenőrzés
során feltárt
hiányosságok,
szabálytalanságok
megszüntetésére tett
intézkedéseket több esetben
nem hajtották végre.

ALACSONY

alacsony: Az ellenőrzés
kapcsán minden
intézkedést végrehajtottak.

magas: Előírásnak
megfelelő végzettség
hiányzik, képzetlen vagy
ideiglenes jelleggel
alkalmazott munkaerő

ALACSONY

alacsony: előírásnak
megfelelő végzettség és
szakmai gyakorlat
megfelelő.

Törvényességi ellenőrzés és az állami támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a
fenntartó által meghatározott helyszínen és időpontban történik.
BECS elvégzi a vezető belső ellenőrzését, amelyet rögzít az informatikai felületen.
Felelős: Fodor Mihály Attiláné BECS vezető.

6.4. Értékelés
6.4.1. Belső önértékelés

Feladat
Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása
(újraválasztása)
Az intézmény ötéves önértékelési programjának
felülvizsgálata
Az éves önértékelési program kidolgozása
A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves
program alapján
Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása
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Felelős
intézményvezető

Határidő
2021.09.30.

intézményvezető- 2021.09.30.
helyettesek
BECS vezető
2021.09.30.
intézményvezető folyamatos
BECS vezető

2021.10.31.

Év végén megtörtént Belső Ellenőrzési Csoport ellenőrzései alapján az óvodapedagógusok
értékelése a 9 kompetencia alapján. Az eredmények magas százalékos értéket mutattak.
Fejlesztendő terület erre a nevelési évre a szakmai feladatok, tantervi tudás és
személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód kompetencia.
kompetenciák
Kálmán Lajos Óvoda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

90 %

96 %

94 %

89 %

96 %

97 %

92 %

97 %

97 %

6.4.2. Gyermeki értékelés
Felelős

Feladat

A gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó mérési rendszer
működtetése
A gyermeki teljesítmények folyamatos figyelemmel
kísérése, a gyermeki teljesítményeket dokumentálása,
elemzése
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési
terveknek megfelelően történjen az egyénre szabott
értékelés, amely az egyéni fejlesztési naplóban
nyomon követhető
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatos visszacsatolás szülőknek

Határidő

óvodapedagógusok folyamatos
óvodapedagógusok folyamatos

intézményvezetőhelyettesek

folyamatos

óvodapedagógusok folyamatos

Gyermeki mérés, értékelés eredményessége
Egységesen minden feladat-ellátási helyen a városi mérés-értékelést alkalmazzuk az óvodás
gyermekek fejlettségi szintjének mérésére. A 2020-2021. nevelési év végén a neveltségi szint
az alábbi táblázat szerint alakult.
Neveltségi szint
Kis csoport 3-4 éves

Középső csoport 4-5 éves

Nagy csoport 5-6-7- éves

Egyetértés

43 %

65 %

82 %

Pajtás

41 %

72 %

87 %

Sétány

54 %

71 %

87 %

Intézmény

46 %

70 %

85 %
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Telephelyenként és intézményi szinten az eredmények a gyermekek életkorának megfelelően
alakultak. A csoportok éves mérési adataira kell az óvodapedagógusoknak tervezniük az idei
nevelési év első félévi nevelési tervét. A táblázatot feltöltjük az Oktatási Hivatal felületére.
Fejlesztendő területek erre a nevelési évre, szabad játék, anyanyelvi nevelés és ének-zene,
énekes játék, gyermektánc.
Az óvodapedagógusok feladata az óvodába érkező gyermekek képességeinek felmérése
(bemeneti mérés) – a gyermekek fejlesztésének tervezése, biztosítása és írásbeli
dokumentálása. A fejlődés általános jellemzőinek elérése érdekében további fejlesztések
biztosítása, hogy a gyermek éretten kezdhesse meg az iskolai tanulmányait.
Az óvodapedagógusok feladata, hogy nyomon kövessék a gyermekek fejlődését, rendszeresen
tájékoztassák a szülőket, és szükség esetén a szakszolgálat igénybevételét sürgessék.
A 2019. évi LXX törvény módosítása, hogy a 6. életévét augusztus 31-ig betöltött
gyermekeknek kötelező az iskolakezdés – a szülők szemléletváltására lesz szükség. Az elmúlt
évben sikerült a törvényesség betartásával, segítenünk a szülőknek e jogszabály elfogadásában.
A Nevelési Tanácsadó ebben a nevelési évben kiemelt feladatának tekinti a gyermekek
tankötelezettségével kapcsolatos törvények betartását. Ezért három szinten tart tájékoztatást a
témában:
-

vezetőknek
2021.10.07.
óvodapedagógusoknak
2021.10.19.
szülőknek (városi szinten) 2021.10.18.

6.4.3. Pedagógusminősítési eljárások
Az Oktatási Hivatal az alábbi óvodapedagógusokat jelölte ki minősítésre:
Feladat-ellátási hely
Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Egyetértés utca 15.
Egyetértés utca 15.
Széchenyi sétány 1.
Juhar utca 11.
Juhar utca 11.

Pedagógusminősítési eljárásban részt
vevő óvodapedagógus
Nagypál Mária
Herczegné Fehér Anita
Piszár Andrea
Zobokiné Daczi Dóra
Bíró Andrea
Tóthné Koncz Beáta
Ráczköviné Horváth Zsuzsanna Ildikó
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Elérni kívánt
fokozat
Pedagógus II.
Pedagógus II.
Pedagógus II.
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Pedagógus II.
Pedagógus I.

6.5. Intézkedések
Feladat
Az intézményi ellenőrzések során született
eredmények elemzése és értékelése
Az ellenőrzések eredményeire épülő fejlesztések
meghatározása, szükség esetén korrekció végzése,
fejlesztési terv kidolgozása
A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek
mérési, értékelési eredményeinek összekapcsolása,
szükség esetén fejlesztési tervek készítése
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak
elkészítése, módosítása során az ellenőrzések által
feltárt információk felhasználása
A gyermeki teljesítmények elemzése során feltárt
problémák megoldására alkalmas módszerek, jó
gyakorlatok, támogató ötletek gyűjtése, szakmai
támogatások és azok bevonása

Felelős
Határidő
intézményvezető folyamatos
helyettesek
intézményvezető folyamatos
helyettesek
intézményvezető folyamatos
helyettesek
intézményvezető folyamatos
helyettesek
intézményvezető folyamatos
helyettesek

7. Személyiség és közösség fejlesztés
7.1. A fejlesztőpedagógusok és az óvodapszichológusok együttműködése
Ettől a nevelési évtől Lukácsné Vajda Enikő az Egyetértés Utcai Óvoda nevelőtestületéhez
tartozik, így a Kálmán Lajos Óvoda két fejlesztőpedagógusa (Szabó Zoltán Róbertné és
Lukácsné Vajda Enikő) és az óvoda óvodapszichológusa Hegedűs Melinda már szorosabb
kötelékben vannak, ezáltal fejlesztőmunkájuk hatékonysága is erősödhet, személyes
kapcsolattartással tudják a nevelési helyzeteket és a gyermeki viselkedést elemezni és
megoldást találni azokra – fejlesztési tervet készíteni.
Cél
A pedagógiai munka
segítése, támogatása a
gyermeki fejlődés
érdekében. Prevenció
A BTM gyermekek
fejlesztése, felzárkóztatás

-

Feladat
Szülői értekezleteken való
részvétel
Esetmegbeszélések
Belső tudásátadás
Dokumentáció vezetése
Szülői értekezleteken való
részvétel
Esetmegbeszélések
Kapcsolattartás az utazó
gyógypedagógusokkal
Belső tudásátadás
Dokumentáció vezetése
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Felelős
intézményvezető
óvodapszichológusok

intézményvezető
fejlesztőpedagógusok

Egyéni képességfejlesztés
megvalósítása

-

-

az óvodapedagógusok
segítése a fejlesztési tervek
kidolgozásában
A fejlesztés eredményének
folyamatosan nyomon
követése, ha szükséges
korrekció
módszertani tudásmegosztás

intézményvezető
fejlesztőpedagógusok

7.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása
Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése Az alulteljesítő, tanulási
nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő
fejlesztése. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektetni a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, tanulási
zavarral küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten tehetséges gyermek
integrált óvodai nevelése, egyéni fejlesztése, fejlődésük elősegítése a Pedagógiai Programban
2013-ban kidolgozásra került.
Nevelőmunkánkban továbbra is vezérlő elv a gyermekek tisztelete, a másság elfogadása,
önmagukhoz viszonyított fejlesztése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.
A Pedagógiai Programot kiegészítettük az IPR programmal a tavalyi évben.

Feladat
Az SNI gyermekek rögzítése a
KIR rendszerbe
az utazó gyógypedagógusi
ellátás megszervezése
Szerződéskötés az utazó
gyógypedagógusokkal
A gyermekek fejlesztésével
kapcsolatos feladatok
egyeztetése (időpont, helyszín)
Folyamatos kapcsolattartás,
konzultáció az utazó
gyógypedagógusokkal
Szakértői vélemények
érvényességének figyelemmel
kísérése, kontroll vizsgálatokra
továbbküldés
BTMN gyerekek szakértői
véleményének összegyűjtése,
átnézése, érvényességének
ellenőrzése
A fejlesztések megszervezése
(hely, idő)

Felelős
intézményvezető helyettesek

Határidő
folyamatos

intézményvezető

2021. szeptember 5.

intézményvezető

2021. szeptember 15.

intézményvezető helyettesek

folyamatos

fejlesztőpedagógusok,
óvodapedagógusok

folyamatos

fejlesztőpedagógusok,
óvodapedagógusok

folyamatos

intézményvezető helyettesek

folyamatos

intézményvezető helyettesek
fejlesztőpedagógusok

folyamatos
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A fejlesztések megbeszélése,
folyamatos konzultáció

fejlesztőpedagógusok,
óvodapedagógusok

folyamatos

Vezetőként igen nehéz feladat év elején az SNI gyermekek ellátásának megszervezése, a
gyógypedagógusok megkeresése az ellátás egyeztetése. Ebben az évben a logopédiai ellátás
megszervezése nem sikerült a Széchenyi Városrészben, Hetényegyházán, Kadafalván és
Ménteleken.

7.3. Tehetséggondozás
Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv
felkeltése, tehetséggondozás

Feladat:
- Tehetségek felismerése, tehetséggondozást támogató egyéni tanulási módszerek,
programok bevezetése és működtetése
- Az életkori sajátosságokra építve változatos tevékenységeket, tapasztalatszerzési
lehetőségek biztosítása.
- A városi Tehetség Tanács munkájában továbbra is részt veszünk.
- A városi óvodai rendezvényeken való résztvétel a gyermekekkel(bábtalálkozó, zenei
versenyek, mesemondó, néptánc, és sport) remélhetőleg a II. félévben.
A Kálmán Lajos Óvoda kiemelt tehetséggondozása az alábbi területeken történik- Népdaltalálkozó
Egyetértés Utcai Óvoda
- Néptánctalálkozó
Pajtás Utcai óvoda
- Fülemüle Fesztivál
Széchenyi Sétányi Óvoda
- Bábtalálkozó
Lánchíd Utcai Óvoda
- Varázshegy Fesztivál
Széchenyi Sétányi Óvoda
A Széchenyi Sétányi Óvoda kiemelt akkreditált tehetségpont.
7.4. Gyermekvédelem
Cél: A szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése (prevenció), a gyermekek, családok támogatása
A jelzőrendszer szerepe felerősödött. Feladatunk az egyének, családok, gyermekek
problémáinak időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése.
Általános feladat:
-

Felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat
Pedagógiai eszközökkel törekedni a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására
Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményezni – Pl: a
tankötelezettség halasztása ügyében.
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Feladat
Gyermekvédelmi munkaterv
elkészítése
A Gyv. munkatervben
rögzített feladatok
megvalósítása
A kedvezményes étkezéshez
szükséges nyilatkozatok
összegyűjtése,
nyilvántartások kezelése
HH HHH gyerekek
nyilvántartása
Az óvodapedagógusok
gyermekvédelmi
tevékenysége
Kapcsolat a
szakszolgálatokkal

Felelős
gyermekvédelmi felelősök

Határidő
szeptember 15.

intézményvezető
intézményvezető helyettesek

folyamatos

intézményvezető helyettesek
óvodatitkár

folyamatos

intézményvezető helyettesek
óvodatitkár
intézményvezető helyettesek

folyamatos

intézményvezető helyettesek
gyermekvédelmi felelősök
óvodapedagógusok

folyamatos

folyamatos

Hátránycsökkentő szerep – óvodaiskola
Óvoda-iskola programunk regisztrált jó gyakorlat. Tartalmas működtetése két feladat-ellátási
helyen valósul meg.
Egyetértés utcai feladat-ellátási hely – Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola
Pajtás utcai feladat-ellátási hely – Hetényegyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola.
Az óvodaiskola program 30 éves jubileumát ünnepli 2021-ben. 2021. november 2-án az iskola
konferenciát rendez.
7.5. Közösségfejlesztés, ünnepek, események
Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbé tehetjük a hétköznapokat. Ezek az
események maradandó közös élményt adnak, mélyítik az összetartozás érzését.
Kiemelt ünnepünk a Város Napja.
Az ünnepeket, jeles napokat minden óvoda a saját hagyományai szerint szervezi, melynek
részletes leírása a feladat-ellátási helyek feladattervében kerül rögzítésre.
Városrészek rendezvényein óvodásaink szereplése, kiemelt feladat. Szüreti napok- Kadafalva,
Hetényegyháza, Egyetértés Óvoda, Tündérkert Óvoda. Széchenyi Napok – Széchenyi Sétányi,
Juhar és Lánchíd Utcai Óvoda. Ezek a rendezvények az első félévben nem tervezhetők. A vírus
helyzet miatt csak óvodán belüli programok, rendezvények szervezhetők.
8. Eredmények
Intézményvezetőként feladatom, hogy az intézménybe járó gyermekek, a gyermekek szülei és
az óvoda dolgozói magukénak érezzék az intézményt. Óvodánk teljesítse a Fenntartó és a
közvetlen környezet elvárásait, minőséget nyújtson.
A Kálmán Lajos Óvoda 42 csoportja az eddigi hagyományaira, értékeire építve őrizze meg
eredményeit és új távlati célokat tűzzön ki magának.
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Az intézményben folyó nevelő munkát folyamatosan kontroláljuk annak tükrében, hogy a
Pedagógiai Programban megfogalmazott célokkal összhangban vannak-e.
Kiemelt feladat a járványügyi előírások szigorú betartása, a gyermekek és kollégák
egészségének megóvása.
Ebben az évben a Pedagógus Kar óvóképzős hallgatóinak gyakorlati képzését a Város
óvodapedagógusai látják el.
Az Egyetértés és Pajtás óvoda az első évfolyamosok a Sétány Óvoda a harmadikosok szakmai
képzését vállalta.
A főiskola gyakorlati képzését felelősével Kántor Judittal felvettük a kapcsolatot és megkaptuk
a módszertani felkészítést – továbbá a főiskola biztosítja a metodikai irányítást. Izgalommal
várjuk ezt a feladatot és a hallgatókat.
Feladat: A partneri igény és elégedettség mérése, az eredmények elemzése, következtetés,
esetleges korrekció beépítése a nevelési gyakorlatba.
A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének feladatai:
- biztosítani az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, valamint az
intézmény pedagógiai programja szerint előírt) működését,
- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát
- a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az
óvodapedagógusok munkavégzéséről,
- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
- intézményvezető,
- intézményvezető-helyettesek,
- munkaközösség-vezető
Az intézményvezető - az általa szükségesnek tartott esetben - jogosult az intézmény
óvodapedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat
elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
-

a kiegészített Pedagógiai Program ismerete, alkalmazása (IPR program)
pedagógiai ismeret, jártasság, készség, képesség
nevelőmunka színvonala
az óvodapedagógusok munkafegyelme,
a foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a csoport rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a gyermek-óvodapedagógus kapcsolat, a gyermeki személyiség tiszteletben
tartása,
- a 9 pedagógus kompetencia indikátorainak való megfelelés
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9. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Munkaközösségek:
Munkaközösség megnevezése
Óvoda-iskolai munkaközösség
Környezeti nevelés munkaközösség
Tehetség Munkaközösség
IKT Munkaközösség
HOP Munkaközösség
Szervezetfejlesztés Kommunikáció
Munkaközösség

Feladata
Átmenet megkönnyítése
„Négy Vándor” program környezettudatos
szemlélet megerősítése
A tehetség csírák felkutatása
IKT eszközök sokoldalú használata a napi
nevelő-fejlesztő munkában
OONAP és PP összehangolása
Szervezetfejlesztés

Belső tudásmegosztás
A dolgozók a 120 órás továbbképzési kötelezettségüket figyelemmel kísérik. Az ingyenes
lehetőségeket keresve. A szervezett, belső továbbképzések, jó gyakorlatok ismertetése,
támogatása, szakmai műhelymunka tervezése a feladat-ellátási helyek munkatervében, a helyi
gyakorlatnak megfelelően kerül tervezésre.
Ingyenes képzéseket szervezünk. új elem az óvodapedagógiában, hogy telephelyenként kell
óvodapedagógust kijelölni és őt felkészíteni az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermeke
egészségügyi ellátására. A képzések megkezdődtek, minden telephelyen önként vállalták az
óvónők a képzést és az ezzel járó feladatokat.
Belső hospitálási rendszer működtetése
Cél: Jó gyakorlatok megismerése, módszertani kultúra fejlesztése, szakmai együttműködés
mélyítése a 10 feladat-ellátási hely között..

10. Az intézmény kapcsolatai
Család – Óvoda
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelve. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége, s ebben az óvodák csak kiegészítő szerepet játszanak.
Célunk, hogy az óvoda és a szülői ház kapcsolatában egyenrangú nevelőtársi viszony valósuljon
meg.
Pedagógusi munkánk során elengedhetetlenül szükséges a családdal való folyamatos kölcsönös
tiszteleten alapuló együttműködés.
Munkatársaim részéről nyitottságot, folyamatos kapcsolattartást, reális tájékoztatást várok a
szülők irányába.
Az óvoda-család kapcsolata elsősorban a személyes kapcsolatokon, élményeken alapul.
Feltétlenül szükség van a szülők bizalmára, támogatására az eredményes munkához.
Hagyományos kapcsolattartási formáink:
- kapcsolatfelvétel a leendő szülővel
- beiratkozás, a gyermek és a szülő fogadása
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-

óvoda bemutatása
családlátogatás (előzetes, folyamatos)
szülői értekezletek
óvoda életével kapcsolatos információk
egy-egy csoport élete, fejlődése
nyílt napok –betekintés az óvoda mindennapjaiba
családi játékdélutánok, családi kirándulások (egészséges életmódra nevelés, közös
élmény, óvodai kötődés, érzelmi nevelés)
óvodabál (pozitív kötődés az óvoda iránt, az óvoda támogatási lehetőségének a
biztosítása)
napi kapcsolattartás (folyamatos)
Szülői Szervezet (szülői feladatok koordinálása, szülők érdekképviselete,
véleményezési jog)

Szülői szervezet
-

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény tartalmazza a Szülői
szervezet szerepét, amely során a szülő figyelemmel kíséri a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

Intézményi szintű Szülői Szervezet megbeszélései online formában.
2021. szeptember 14. Kálmán Lajos Óvoda munkatervének elfogadása
2022. február 28. Alapítványok beszámolói
2022. június 30. Nevelési év értékelése, zárása

Fenntartó
Az intézmény törekszik a fenntartóval való jó kapcsolat ápolására. A Fenntartó képviselőjével
az intézményvezető tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módjai:
-

Munkaközösségi foglalkozásokon részt vesznek a tanítók
Havi rendszerességgel, illetve a feladatok függvényében egyeztető megbeszélések
A Fenntartó képviselőjének látogatása az óvodában
Havi adatszolgáltatás elektronikus módon
Minden lényeges, az óvodát érintő eseményről tájékoztatás telefonon
Az állami támogatás (finanszírozás) igényléséhez, módosításához adatszolgáltatás

Iskola
Kölcsönös együttműködésre törekszünk az iskolákkal, számítunk véleményükre. Az átmenet
megkönnyítése érdekében szükséges megismerni, felmérni, nevelő munkánkba beépíteni
véleményüket, tapasztalataikat. Sikeresen működtetjük az óvoda-iskola programot.
A kapcsolattartás formái:
-

Részvétel a bemutató órákon gyerekekkel, volt óvodásaink meglátogatása nyílt órákon
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-

Szülői értekezletre való meghívás
Egymás programjain való részvétel
Szakmai tapasztalatcsere.

Feladatunk, hogy ápoljuk a kialakult kapcsolatainkat, keressük az új lehetőségeket egymás
munkájának jobb megismerésére.

Városi Óvodavezetői Munkaközösség
A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata
a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása.
Intézményünket képviseli a munkaközösségben:
Kőváriné Kis Katalin intézményvezető
Dakó Csilla intézményvezető-helyettes
Fodor Mihály Attiláné intézményvezető-helyettes
Szebellédi Ildikó intézményvezető-helyettes
Kapcsolat a bölcsődékkel
Az átmenet, zökkenő mentesebbé tétele érdekében április elején egy nyitott nap keretében
betekintési lehetőséget biztosítunk az óvodába készülő családoknak. Tájékoztatást kapnak a
leendő szülők a gyermekeik előtt álló óvodai életről, szokásokról, az óvodában folyó
nevelőmunkáról. Lehetőséget biztosítunk a csoportok mindennapi életébe történő betekintésre,
amennyiben ezt az egészségügyi helyzet engedi.
Kapcsolat a város óvodáival
A város óvodáival jól kialakult kapcsolatokat ápolunk. Folyamatosan részt veszünk egymás
rendezvényein, gyermekeink rendszeresen és sikeresen képviselik intézményünket a városi
művészeti pályázatokon, sport és kulturális rendezvényeken.
Együttműködésre törekszünk az intézményen belüli feladat-ellátási helyekkel is közös
programok, látogatások, testvércsoportok szervezése által.
SNI ellátás
A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása utazó gyógypedagógusokkal történik. Az utazó
gyógypedagógusokkal együttműködési megállapodást köt az intézmény.
Kapcsolattartás módja: személyes, e-mail, telefon
A gyógypedagógusokkal az óvodapedagógusok rendszeresen, személyesen konzultálnak, az
intézményvezető-helyettesek a teljesítést igazolják.
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kiemelt feladat, hogy gyermekeink érdekében a kapcsolatrendszereink minél magasabb
színvonalon működjenek. Mindennapi munkánkban számítunk jól felkészült szakembereikre,
szakmai tudásukra, segítségükre.
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Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekvédelmi felelősök tartanak kapcsolatot a Szolgálattal: elhanyagoltság, bántalmazás
gyanúja esetén. A gondozásba vett gyermekekről írásos pedagógiai szakvéleményt készítenek
az óvodapedagógusok, telefonon és írásban konzultálnak.
Szükség esetén esetmegbeszéléseken vesznek részt.
Kapcsolattartás további partnereinkkel
Óvodás csoportjaink rendszeres látogatói a város közművelődési intézményeinek, részt
veszünk rendezvényeken, kiállításokon, bérletes előadásokon, foglalkozásokon. Továbbra is
törekszünk kiválasztani azokat a minőségi programokat, melyek a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelnek és összeegyeztethetőek programunk szellemiségével.
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FELADATELLÁTÁSI TERV
Egyetértés utca 17.
2021/2022.

11. Az Egyetértés Utcai Óvoda feladatterve
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11.1.

A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok

Intézményvezető-helyettes: Fodor Mihály Attiláné
Koordinátor neve
Mecsnóbel Mónika

Feladat-ellátási
hely
Bíró Lajos utca 22

Tel. szám

E-mail
tunderkeovi@gmail.com

06-20-9912572

Az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:
Egyetértés feladat-ellátási helyen: Gajdácsi Istvánné
A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:
Bíró Lajos utcai feladat-ellátási helyen: Hajdú Dezsőné
Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Óvodapedagógus
Fejlesztő pedagógus
Óvoda pszichológus
Dajka
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Összesen:

1
1
25,5
2
1
15
4,5
1
51

Gyermeklétszám
Egyetértés utca 17.
Óvodai csoportok adatai

csoportlétszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (6-7 éves)
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
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5
5
1
1
3

gyermeklétszám
133
139
27
29
77
3
16
1
1

Egyetértés utca 15.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

gyermeklétszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Vegyes csoport (3-6 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)

4
4
1
1
1
1

99
98
25
26
25
23

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

1
5
0
0

Bíró Lajos utca 22.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

gyermeklétszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)

3
3
1
1
1

60
85
21
19
20

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

3
1
10
7

Csoportok beosztása

Feladat-ellátási
hely

Egyetértés utca 17.

Csoport

Óvodapedagógusok

nevelőmunkát segítők

1/nagy
Nyuszi

Bereczki Zsuzsanna
Gajdácsi Istvánné

Nagy Istvánné

2/nagy
Maci

Bozsik Lászlóné
Táborszky Bognár
Regina
Seremetné Fekete Katain
Kovács Katalin

Kovács Zsoltné

3/középső ó/isk.
Kutyus

4/kis Cica

Máté Rita
Bindicsné Patvaros Anna
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Kulcsárné Szatmári
Erika
Hegedűsné Balogh
Szilvia
Földváriné R. Ildikó
Halasiné Bodor Márta

Major Istvánné
Okoro Mariann
Nagypál Mária
Piszár Andrea
Engelné de Jonge
Bernadett
Kovácsné Horváth Lídia
Huszkáné Ruszkai
Gabriella
Glajné Hodoniczki Anikó
Zobokiné Daczi Dóra

Kecskeméti Istvánné
Csaplár Sándorné

9/középső
Tulipán
1/nagy
Nyuszi
2/kis
Süni

Herczegné Fehér Anita
Gajdácsi Zsoltné
Aszódi Éva
Zeller Gabriella
Mecsnóbel Mónika

Nagy Imréné

3/középső
Katica

Hajdú Dezsőné

5/nagy
Törpike
6/nagy ó/isk.
Süni
Egyetértés utca 15.

7/kis ó/isk.
Pillangó
8/vegyes
Pumukli

Bíró Lajos utca 22.

11.2.

Péczeli Károlyné

Bodor Erika
Csontos Csilla
Veresné Szabó Ildikó
Molnár Marianna

Dóra Krisztina
Orgoványi Erzsébet
Szabóné Molnár
Györgyi
Geiszt Ákosné
Szűcs Erzsébet

A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi feltételek
Az óvodák tárgyi felszereltsége az alapellátásnak megfelelő. A csoportszobák bútorzata –
esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket. Fokozott figyelmet
fordítunk a balesetek megelőzésére. A működési feltételek a fenntartó által biztosítottak.
Az udvari játékok felújítása folyamatosan történik.
Bíró Lajos Utcai Óvoda: A balesetek megelőzése itt is fontos feladatunk.
Ebben az óvodában a játszótéri játékok felújítása megtörtént.

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Mesterpedagógus
Ped. I.
Ped. II.
Gyakornok

25,5
2
10,5
11
2

Engelné de Jonge Bernadett – óvó-tanító az óvodaiskola nagycsoportban dolgozik, a
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazottja.
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Ebben a nevelési évben Sike Róbertné óvodapedagógus a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola I. osztályában pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el.
A Bíró Lajos Utcai Óvodában a GYES - en lévő kolléganő helyett Zeller Gabriella
óvodapedagógus dolgozik, két határozatlan idejű álláshely betöltetlen. Próbálunk a két
álláshelyre óvodapedagógust találni hirdetések, személyes kapcsolatok által, de a pedagógushiány miatt nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A koordinátori feladatokat továbbra is
Mecsnóbel Mónika óvodapedagógus látja el.

11.3.

A nevelési év rendje

Nevelésnélküli munkanapok
Időpont
Október. 01.

Téma
Kálmán Lajos Népdaltalálkozó

Január. 28.
Június 23.

Integrációs értekezlet, féléves
nevelőtestületi értekezlet
Évzáró nevelőtestületi értekezlet

Június 24.

Szakmai kirándulás

Felelős
Fodor Mihály Attiláné
Bereczki Zsuzsanna
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettesek
Kőváriné Kis Katalin
Fodor Mihály Attiláné
Kőváriné Kis Katalin
Fodor Mihály Attiláné

A nevelés nélküli napokról a szülőket írásban 7 nappal korábban tájékoztatjuk.
Ügyeletet biztosítunk.
Nevelőtestületi értekezletek
Téma
Évnyitó nevelőtestületi
értekezlet
A nevelőmunka féléves
értékelése
Évzáró nevelőtestületi
értekezlet

Időpont
augusztus 30.

Keletkezett dokumentum
Jegyzőkönyv

január 27.

Jegyzőkönyv

június 23.

Jegyzőkönyv
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Szülői értekezletek, fogadó órák rendje
Szülői értekezletek:
Feladat-ellátási hely
Egyetértés Utcai feladat-ellátási hely

Bíró Lajos Utcai feladat-ellátási hely

Fogadó órák:
Feladat-ellátási hely
Óvodapedagógusok
Egyetértés utcai feladat-ellátási hely
Bíró Lajos utcai feladat-ellátási hely
Intézményvezető
Egyetértés utca 17.
Intézményvezető helyettes
Egyetértés utcai feladat-ellátási hely

Időpont
szeptember 8-17. középső-nagy csoportban
október 13. 20. kiscsoportokban
február 03-04. kis-középső csoportokban
február 04-. nagy csoportban
október 5. 8. 22. nagy- középsőkiscsoportban
március 8. 9. 10. kis- középsőnagycsoportban
Időpontok
A szülő félévkor, és év végén megtekinti
gyermeke fejlődési naplóját, további két
alkalommal az óvodapedagógussal egyeztet
időpontot.
Előzetes bejelentkezés alapján.
Előre egyeztetett időpontban, igény szerint.

Az értekezletek megtartását megfelelő távolságtartással tervezzük.
Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok
Feladat-ellátási hely
Egyetértés Utcai feladat-ellátási hely
Bíró Lajos Utcai feladat-ellátási hely

Időpont
februárban középső- nagycsoport
Beiratkozás előtt bejelentkezés alapján
időpont egyeztetéssel
Beiratkozás előtt nyílt hét 15.30 – 17.00-ig

Ezekben az időpontokban a szülők betekintést nyerhetnek óvodáinkba, vagy telefonon
kérhetnek tájékoztatást az óvodai életről.

11.4.

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése

Feladat-ellátási hely
Egyetértés Utcai feladat-ellátási hely - Knoska Attila, kat.
- Szilasi Ildikó, ref.
Bíró Lajos Utcai feladat-ellátási hely - Hubertné Deák
Ildikó ref.
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Időpont
hétfő 11.15 – 11.45
hétfő 15.30 - 16.00
kedd 7.45 – 8.10

11.5.

Pedagógiai folyamatok, feladatok

A nevelési év kiemelt feladatai:
-

Az új gyermekek befogadása
Balesetvédelem – a balesetvédelmi oktatás év elején történjen meg. A gyermekek
részvételét igazoló ujjnyomatokkal ellátott jegyzőkönyv kerüljön a csoportnaplókba.
Folyamatos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
A gyermekek sajátítsák el a sokoldalú képességfejlesztés során, játékos tevékenység
közben, a környezetre figyelő, környezettudatos, és környezetvédő életvitelt.
Közösségi nevelés
Tevékenységközpontú szemlélet

A nevelőmunkával kapcsolatos fő feladatok
A nevelési év feladatait a Pedagógiai Program gyakorlati alkalmazása és az intézmény
önértékelési rendszerének működtetése határozza meg. Óvodánkban a gyermekek teljes
személyiségének fejlesztése, jártasságok, készségek, képességek kialakítása és fejlesztése,
valamint értékrendjük megalapozása történik, aktív tevékenykedtetésük által biztosítva az
esélyegyenlőséget.
-

Egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása
Balesetvédelmi oktatás, a szabályok folyamatos gyakoroltatása, szem előtt tartása
Környezettudatos magatartás megalapozása sokoldalú képességfejlesztés során, játékos
tevékenységek közben
Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása
A 3,4 éves gyermekek fogadása, befogadása, beilleszkedésük elősegítése
Balesetvédelem, baleset megelőzés lépései:
- A már kidolgozott szabályok újbóli felelevenítése és betartatása
- A gyermekeknek játékos balesetvédelmi délelőtt
- Az év során folyamatos játékos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
- Az udvari játékfelelős naponkénti ellenőrző munkája
- Biztonságos udvari tevékenység biztosítása a gyermekek számára
- Gyermekvédelem

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése fejlesztésének segítése:
-

Sajátos nevelési igényű
Beilleszkedési, tanulási magatartási zavarral küzdő
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,
Kiemelten tehetséges gyermekek
Tankötelezettség:
Szülők tájékoztatása a tankötelezettségről, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi
szintről.
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Pedagógiai program
Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, egyéni fejlődési
ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiséggé váljanak.
Feladat:
A gyermekek egyéniségét figyelembe véve, a gyermeki és óvónői kezdeményezésből
kiindulva ismerkedjenek meg az őket körülvevő természeti és társadalmi környezettel.
A képességfejlesztő tevékenységeket rugalmas időkeretben, kötetlen, esetenként kötött
formában szervezzék meg.
Tervezés:
A gyermekcsoportok egy nevelési évre szóló tervét az óvodai csoportok óvodapedagógusai
készítik el, az előző évi mérés-értékelés eredményei alapján. Kiemelt figyelmet fordítunk a
gyengébb értékeket mutató területekre.
Ezek a következők:
 Játék (kiemelten a szabadjátékot támogató környezet megteremtése, biztosítása)
 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc (kiemelten a népdalok, népi gyermekjátékok
játszására, tanítására)
 Anyanyelvi nevelés (kiemelten a szókincs, kifejezőképesség gazdagítására, helyes
artikuláció elősegítésére)

A helyi Pedagógiai Program elvei, tartalmi jellemzői és előírásai meghatározzák a
csoportnapló és a fejlődési napló tervező – értékelő munkájának tartalmát.
Az óvodapedagógusok a csoportjukba járó gyermekek képességeinek ismeretében tervezik
meg a tanulási tevékenységet, teret engedve a jó képességű gyermekek gyorsabb ütemű
fejlődésének, illetve a gyengébb képességű gyermekek felzárkózásának (differenciált
feladatadás, egyéni fejlesztés).
-

Félévenként nevelési terv készítése, értékelése a PP-nak megfelelően
Heti terveinek vezetése, képesség készségfejlesztés, fejlesztő játékok, tehetségfejlesztő
játékok meghatározásával
Reflexió megfogalmazása

Megvalósítás:
A Kálmán Lajos Óvoda pedagógiai programja a „Négy vándor ” az óvodai nevelés témaköreit
a négy évszak köré komplexen csoportosítja. A változatos érzékszervi tapasztalásra, átélésre,
az értékorientált tevékenységre épülő játékos foglakozások segítik az alkotóképesség fejlődését
az alkotásban és a problémamegoldásban.
Hiszünk az egyénre szabott nevelési programban, a játék elsődleges fejlesztő hatásában.
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Fokozott egyéni bánásmód alkalmazásával, a gyermekek másságát és különbözőségét
elfogadva és társaikkal elfogadtatva valósítjuk meg az integrált és inkluzív nevelést.

Ellenőrzés
Belső ellenőrzés
Ellenőrzés területe
Az új gyermekek fogadása, befogadása a kialakult
csoportéletbe
A gyermekek részére történő baleset megelőzés, az
egészséges, biztonságos környezet kialakítása
A csoportnaplók és a fejlődési naplók megnyitása,
folytatása.
A felvételi és mulasztási napló adatokkal való
feltöltése /kiemelt feladat/
Szülői értekezlet megtartása
A szülői értekezletek emlékeztetői és jegyzőkönyvei a
csoportnaplókban
megtalálhatók
A felvételi és mulasztási napló helyes vezetésének
ellenőrzése, igazolások ellenőrzése
Naplók adatokkal való feltöltésének ellenőrzése
A befogadás sikeressége /A gondozási tevékenységek
gördülékenysége/
Az egészséges életmódra nevelés, egészséges életvitel
igényének kialakítása, feltételrendszere
Kapcsolatfelvétel Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal / időpont
kérése
Tehetséggondozás
A csoport ritmusok, ünnepek, hagyományok alakulása
– ünnepekre való készülődés, érzelmek szabad
áramlásának lehetőségei közösségi nevelés
Nevelési helyzetek – amelyek biztosítják a gyermekek
aktív gondolkodását, alkotóképességük
kibontakozását.
Csoportnaplók, fejlődési naplók: féléves értékelések,
eredmények ellenőrzése.
A felvételi és mulasztási naplók helyes vezetésének
ellenőrzése, igazolások ellenőrzése.
Tehetséggondozás a nagycsoportokban
A felvételi és mulasztási naplók, igazolások
ellenőrzése.
A nagycsoportos gyermekek neveltségi szintje:
tankötelezettség
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Felelős

Határidő

Kőváriné Kis
Katalin
intézményvezető
Fodor Mihály
Attiláné
Szeptember
intézményvezetőOktóber
helyettes

Csoportos
óvónők

Kőváriné Kis
Katalin
intézményvezető
Október Fodor Mihály
November
Attiláné
intézményvezetőhelyettes
Kőváriné Kis
Katalin
intézményvezető
Fodor Mihály
Attiláné
intézményvezető- December helyettes
Január

Kőváriné Kis
Katalin
intézményvezető
Fodor Mihály
Attiláné

Február Március

Csoportnaplók, fejlődési naplók: féléves értékelések,
eredmények ellenőrzése
Szakértői Bizottság visszajelzései
Kontroll vizsgálatok megkérésének ellenőrzése a
Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé
Pedagógus attitűd a csoportokban
Tartalmas, balesetmentes udvari élet megszervezése
Tehetséggondozás a középső és kiscsoportokban
Csoportnaplók, fejlődési naplók: év végi értékelések,
eredmények ellenőrzése.
Óvodai szintű értékelések elkészítése, fókuszban a
kiemelkedően és a kevésbé jól teljesítő területekkel. (a
következő nevelési év tervezésének alapjául szolgál).

intézményvezetőhelyettes
Kőváriné Kis
Katalin
intézményvezető
Fodor Mihály
Attiláné
intézményvezető- Április helyettes
Május

Az Oktatási Hivatal
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Feladat-ellátási hely
Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Bíró Lajos utca 22.

Ellenőrzésre kijelölt
Nincs kijelölt óvodapedagógus
Nincs kijelölt óvodapedagógus
Nincs kijelölt óvodapedagógus

Gyermekek értékelése
Feladat
Regisztráció
Anamnézis
Regisztráció
Óvodába lépés után:
befogadás
megfigyelés
Befogadás
értékelése
Nevelés értékelése
Mérés – Összesítő
táblázatok
elkészítése az egyes
gyermek és a
csoport fejlettségi
szintjéről

Dokumentum
Fejlődési napló

Ideje

Felelős

Ellenőrzés

Szeptember
15.
óvodapedagógusok Intézményvezető,
Október 29.
helyettes

Csoportnapló
Csoportnapló

Október 29. óvodapedagógusok Intézményvezető,
helyettes

Csoportnapló

Január 28.
Május 19.

óvodapedagógusok Intézményvezető
-helyettes

Január 14.
Május 16.

óvodapedagógusok

Fejlődési napló
Csoportnapló
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Intézményvezető
-helyettes

Fejlesztés – A
gyermek
fejlődésével
kapcsolatos
megfigyelések
(felzárkóztatás,
tehetséggondozás)
Értékelés – Félévkor
Értékelés – Év
végén

Fejlődési napló

Folyamatos

óvodapedagógusok Intézményvezető
-helyettes

Csoportnapló
Fejlődési napló
Folyamatos
Csoportnapló
Csoportnapló

Január 18.
Május 19.

óvodapedagógusok Intézményvezető
-helyettes
óvodapedagógusok

Intézményvezető
-helyettes

A gyermekek fejlődésének mérése, ellenőrzése, értékelése
Az óvoda minden csoportjában csoportnaplót (melyben a helyi Pedagógiai Program változásai
nyomon követhetők), a gyermekekről fejlődési naplót vezetnek a csoportos óvónők. A fejlődési
napló az óvodás gyermek fejlődését kíséri figyelemmel az óvodába kerüléstől az iskolába
indulásig. A félévi és év végi mérési eredmények figyelembe vételével tervezik az óvónők a
következő időszak nevelési és fejlesztési feladatait.
A mérést szabályozó elvek:
-

Minden gyermekre kiterjedő, rendszeres és folyamatos

- A gyermeket a csoport óvónője méri
- A mérés játéktevékenységbe ágyazódva történjen
- Alkalmazva a pozitivitás elvét
- A nevelőtestület által elfogadott mérési szempontok alapján
A szülő minden évben legalább kétszer tájékoztatást kap a gyermekét érintő mérési
eredményekről, melyet aláírásával igazol.
Pedagógusminősítési eljárások
Az Oktatási Hivatal az alábbi óvodapedagógusokat jelölte ki minősítésre:
Feladat-ellátási hely
Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Egyetértés utca 15.
Egyetértés utca 15.

Pedagógusminősítési
eljárásban részt vevő
óvodapedagógus
Nagypál Mária
Herczegné Fehér Anita
Piszár Andrea
Zobokiné Daczi Dóra

Elérni kívánt fokozat
Pedagógus II.
Pedagógus II.
Pedagógus II.
Pedagógus I.

Bereczki Nóra pedagógus minősítését Pedagógus I. fokozatba töröltettük, mert a dolgozó
gyermekszülés miatt GYES-re megy.
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Belső Önértékelési Csoport
Belső Ellenőrzési Csoport

Fodor Mihály Attiláné
Major Istvánné

Egyetértés utcai feladatellátási hely

Az önértékelési folyamat célja:
-

A pedagógusra, a vezetőre és az intézményre vonatkozó intézményi elvárások
teljesülésének értékelése

-

Az értékelés alapján a pedagógus és a vezető:
- a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása
- fejlesztési terv készítése önmagára vonatkozóan

-

Az intézményre vonatkozóan:
- a kiemelkedő és a fejlesztendő területek meghatározása a nevelőtestület által
- az intézményi fejlesztések megtervezése
- a fejlesztési feladatok Intézkedési tervben történő rögzítése
- szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programok indítása.

Az önértékelési folyamat elvárt eredményei:
-

a belső elvárások közelítenek a külső elvárásokhoz az intézmény saját pedagógiai
elveinek, értékeinek, céljainak figyelembevételével
a pedagógusok, a vezető és az intézmény képes beazonosítani a kiemelkedő és
fejlesztendő területeket
az Intézkedési terv megvalósításával az intézményi célok, elvek és értékek erősítése,
fejlesztések elindítása
sikeres részvétel a pedagógus előmeneteli rendszerben (önértékelés, PSZE, PÉM).

Pedagógusok belső ellenőrzési terve 2021-2022-es nevelési évre
Feladat-ellátási hely
Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Egyetértés utca 17.

Ellenőrzésre kijelölt
Nagypál Mária
Zobokiné Daczi Dóra
Szabó Zoltán Róbertné
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Időpont
2021. november 09.
2021. december 10.
2022. február 07.

Intézkedések
Feladat
Összeállítja és a nevelőtestület elé terjeszti az
intézményi elvárásokat
Előkészíti és a nevelőtestület elé terjeszti az egyes
dokumentumok esetleges önértékeléssel kapcsolatos
módosításait, összeállítja az ellenőrzött
óvodapedagógusok névsorát
A nevelőtestületi jóváhagyás után az informatikai
támogató rendszerben rögzíti az ellenőrzésben
résztvevő óvodapedagógusokat és az időpontokat,
kijelöli az adatgyűjtőt.

Felelős
Major Istvánné
Fodor Mihály
Attiláné
Fodor Mihály
Attiláné

Határidő
szeptember

Kőváriné Kis
Katalin

folyamatos

Kijelölt
óvodapedagógus
Adatgyűjtő
Adatgyűjtő
Fodor Mihályné
Major Istvánné
Bozsik Lászlóné
Fodor Mihály
Attiláné
Major Istvánné

e-mail értesítés

szeptember

Önértékelési kérdőív kitöltése online
Munkatársi kérdőívek kitöltése online
Szülői kérdőívek kitöltése papíralapon, összegyűjtött
kérdőívek feltöltése a felületre
Látogatást végzi

Interjú az intézményvezetővel
Pedagógus értékelése, jegyzőkönyvek kitöltése

Jegyzőkönyv feltöltése a felületre
Önfejlesztési terv készítése
Önfejlesztési terv feltöltése
Információkkal, szakmai segítségnyújtással támogatja
az egyes pedagógusok önértékelési tevékenységét.
Részt vesz az önértékeléssel kapcsolatos intézményen
belüli és intézményen kívüli kommunikációban.
11.6.

Major Istvánné
Bozsik Lászlóné
Fodor Mihály
Attiláné
Adatgyűjtő

e-mail 5 nap
1hét
foglalkozásra
kijelölt időpont
foglalkozást
követő 1hét
foglalkozást
követő 1hét

jegyzőkönyvek
elkészítése
15nap
Kijelölt
foglalkozást
pedagógus
követő 20nap
intézményvezető 25nap
Fodor Mihály
folyamatos
Attiláné
Major Istvánné
BECS tagok

folyamatos

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása

Az óvodapedagógusok feladata, hogy az iskolai életre való alkalmasság érdekében időben
kiszűrjék a részképesség zavarra utaló jeleket a gyermekeknél és őket a megfelelő vizsgálatokra
irányítsák/ Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság /.
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A Nevelési Tanácsadó által megállapított BTM-es gyermekek előírt fejlesztését
fejlesztőpedagógus végzi – önálló státuszban.
Az SNI-s gyermekeket utazó gyógypedagógus látja el. Faladatunk az utazó gyógypedagógusok
megkeresése, annak érdekében, hogy intézményeinkben a törvényi előírások szerint a
gyermekek ellátása megtörténjen.
Logopédus: Lehoczki Laura – Egyetértés Utcai Óvoda, Bíró Lajos Utcai Óvoda
Fejlesztő pedagógus: Szabó Zoltán Róbertné, Lukácsné Vajda Enikő
Lukácsné Vajda Enikő gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkezik, ezért segítséget nyújt az
SNI-s gyermekek ellátásában . Egyetértés Utcai Óvoda , Bíró Lajos Utcai Óvoda
Gyógypedagógus: Gáborné Sávolt Ágnes Egyetértés Utcai Óvoda és Bíró L. Utcai Óvoda
Feladat
Határozatok összegyűjtése
Intézményi kijelölés módosítás
kérése
A fejlesztések beosztása
Bejövő határozatok kezelése
Folyamatos kapcsolattartás az
utazó gyógypedagógussal,
fejlesztő pedagógussal
Felülvizsgálatok figyelemmel
kísérése
Kontroll és új felülvizsgálatok
kérése

SNI, BTM
Felelős
Óvodatitkár, óvodapedagógusok
Intézményvezető: Kőváriné Kis
Katalin
Intézményvezető-helyettes,
fejlesztő pedagógus
Óvodatitkár, helyettes,
Óvodapedagógus,
Fejlesztőpedagógus
Intézményvezető-helyettes,
Óvodapedagógusok

Határidő
szeptember 15.
szeptember 15.
szeptember 30.
folyamatos

folyamatos

Fejlesztő pedagógus, Óvodatitkár I. – II. félév
Fejlesztőpedagógus,
Óvodapedagógus

június 15.

Esélyegyenlőség:
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának programja:
A program célja: a helyi sajátosságokat és az eddig elért eredményeket, hagyományokat
figyelembe véve a hátrányos megkülönböztetés csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása.
Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése az intézmény minden tevékenysége
során.
A képességeikben lassabban fejlődő óvodásaink felzárkóztatása érdekében olyan alkotó
környezetet igyekszünk biztosítani, hogy kíváncsiságuk folyamatosan ébren maradjon.
Minden pedagógusnak kötelessége a diszkrimináció-mentes nevelés, oktatás, a befogadó és
toleráns légkör biztosítása.
Tehetséggondozás:
A tehetséggondozás továbbra is feladatunk.
Az óvodapedagógusok feladata:
- tehetséges gyermekek azonosítása – a gyermekek megfigyelése
- egyéni érdeklődés felderítése
- óvodapedagógusok felkészítése arra, hogy tehetséggondozó szakemberek lehessenek.
- Tehetségműhely kialakítása
- Tárgyi fejlesztések
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3-4-5 éves korban a tehetséggondozást csak integrált szervezeti formában tervezzük.
Adminisztrációja a gyermek tehetség lapján a fejlődési, naplóban regisztrálva.

Feladat
Házi ének verseny
Hírös sportnap
Kálmán Lajos Népdaltalálkozó
Kézműves délutánok
Városi rendezvényeken való
részvétel

Tehetséggondozás
Felelős
óvodapedagógusok,
Fodor Mihály Attiláné
Óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
Csoportos óvónők
Fodor Mihály Attiláné
Fodor Mihály Attiláné,
óvodapedagógusok

Határidő
szeptember 24.
szeptember
szeptember .
december 08.-09.
április 13.
Programjaink
ütemterve

Gyermekvédelem
Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek az óvodába. Ezért fontos feladatunk
az egyéni sorsokkal való törődés. Ennek a munkának hagyományai vannak óvodánkban, de a
jövőt illetően is lesznek feladataink. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések.

Célunk:
Feltárni mindazokat az okokat és felismerni azokat a problémákat, amelyek a gyermekek
egészséges személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolják, akadályozzák.
- Minden gyermek - különös tekintettel a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekre önmagukhoz képest jussanak el fejlődőképességük optimális fokára.
- Az arra rászoruló gyermekek időben jussanak el a fogyatékosságuknak megfelelő
intézménybe.
- Törekszünk arra, hogy természetessé váljon gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a
különbözőségek elfogadása, tisztelete.
Feladatunk:
- Prevenció
- A gyermekek problémáinak felismerése
- Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére
- A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb
betöltésének segítése.
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Gyermekvédelem
Feladat
Gyermekbántalmazás vélelme,
veszélyeztető tényező megléte
esetén felveszi és tartja a
kapcsolatot a Gyermekjóléti
Szolgálattal.
A Gyermekjóléti Központ és
családvédelmi Szolgálat
kezdeményezésére részt vesz az
esetmegbeszélésen.
Jól látható helyen közzéteszi a
gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények (pl
Gyermekjóléti Központ és
Családsegítő Szolgálat, Nevelési
Tanácsadó) címét,
telefonszámát.
A jogszabályváltozásokat
figyelemmel kíséri, ezekről az
óvónőket tájékoztatja.
A szülőket tájékoztatja a
gyermeknevelést segítő
szervezetekről és a szociális
helyzetet javító lehetőségekről.
A gyermekvédelmi szempontból
figyelemmel kísért gyermekek
körülményeiben történt
változásokat követ, végrehajtja
az esetenkénti nyilvántartás
megszüntetését vagy az új
nyilvántartásba vételt.
Olyan pedagógiai környezetet
alakítunk ki, ahol a befogadó
nevelés megvalósul az egyenlő
hozzáférés biztosításával
Megvalósul a multikulturális,
interkulturális nevelésen alapuló
integráció
Hozzájárulunk a kialakult
előítéletek lebontásához, az újabb
előítéletek kialakulásának
megelőzéséhez.
Figyelünk a csak tünetekkel
jelzett, ki nem mondott gyermeki
segélykérésre.
A pedagógiai intézkedéseket a
gyermek személyiségéhez
igazítjuk.

Felelős

Határidő

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos
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A gyermeki szükségletek
kielégítését megvalósítjuk.
Az egyéni bánásmód és
differenciált fejlesztés
alkalmazásával a gyermeki
fejlődést nyomon követjük.
A prevenciós, korrekciós testi,
lelki nevelési feladatokat ellátjuk
a megfelelő szakember
bevonásával és a szülőkkel
együttműködve.
A halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
szocializációját speciálisan
fejlesztjük
A hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekre fordított kiemelt
odafigyelést megvalósítjuk. A
játékba való beilleszkedésüket
támogatjuk.
Az inkluzív nevelés értékeinek
indirekt közvetítését és a
szemléletformálást
megvalósítjuk.

11.7.

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

óvodapedagógus

folyamatos

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése

Reszortfelelősök
Feladat
Koordinátor
Udvari játék felelős
Gyermekvédelmi felelős
Tűzvédelmi megbízott
Szertár felelős
Tornaszoba felelős
Pályázati figyelő
Dekoráció felelős
Jegyzőkönyv felelős

Felelős, megbízott neve
Mecsnóbel Mónika (Bíró
Lajos Utcai feladat-ellátási
hely
Bereczki Zsuzsanna
Huszkáné Ruszkai Gabriella
Fodor Mihály Attiláné
intézményvezető-helyettes
Okoro Mariann
Piszár Andrea
Gajdácsi Zsoltné
Herczegné Fehér Anita
Bereczki Zsuzsanna
Táborszky Bognár Regina
Glajné Hodoniczki Anikó
Táborszky-Bognár Regina
Bozsik Lászlóné
Király Lászlóné óvodatitkár
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Határidő
folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

11.8.

Eseményterv

Ünnepek, ünnepélyek rendje
Hónap

Ünnepek, megemlékezések,
események

Felelős
Egyetértés utcai
feladat-ellátási hely

Szeptember

A gyermekek születés és
névnapjainak közös
megünneplése.( Májustól
szeptemberig)

Hajdú Dezsőné

Október

Kálmán Lajos Népdaltalálkozó – Bereczki Zsuzsanna
október 01.
Hegedűs Melinda
Kecskemét napja – október 2.

Csoportos óvónők

November

Csoportos óvónők

Felelős
Bíró Lajos utcai
feladat-ellátási
hely
Csoportos óvónők

Kézműves foglalkozás
november 25-26.
Mikulásünnep – december 6.

December

Óvodai Karácsony – december
14-15.
Karácsonyi előkészületek
Farsang – február 09.
február 10.

Február

Csoportos óvónők
Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Gajdácsi Istvánné
Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők
Herczegné Fehér
Anita
Gajdácsi Zsoltné
Táborszky Bognár
Regina

Csoportos óvónők
Csoportos óvónők
– Szülőkkel

-

Március

Április

Március 11. –Petőfi Park
koszorúzás

Nagycsoportos,
középső csoportos
óvónők

Nagycsoportos
óvónők

Föld Napja – április 22.

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Húsvéti előkészületek 13.

Okoro Mariann
Major Istvánné

Mecsnóbel
Mónika

Anyák napja május 2-6. és

Gajdácsi Istvánné
Huszkáné Ruszkai
Gabriella

Csoportos óvónők

Május
Csoportos ünnep
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Május 27. – Gyermeknap.

csoportos óvónők

Évzáró ünnepségek június 1-15.

Csoportos óvónők
Csoportos óvónők

Június

11.9.

Mecsnóbel
Mónika
Csoportos óvónők
Csoportos óvónők

Belső kapcsolatok

11.9.1. Munkaközösségek

Munkaközösség
megnevezése

Óvodaiskola

Résztvevő neve

Kőváriné Kis Katalin
Glajné Hodoniczki Anikó
Hegedűs Melinda
Kovács Katalin
Piszár Andrea
Sike Róbertné
Szabó Zoltán Róbertné
Huszkáné Ruszkai Gabriella
Kovácsné Horváth Lídia
Seremetné Fekete Katalin
Engelné de Jonge Bernadett

Környezeti nevelés
Fodor Mihály Attiláné
Aszódi Éva
Bereczki Zsuzsanna
Bozsik Lászlóné
Máté Rita
Gajdácsi Istvánné
Gajdácsi Zsoltné
Hajdú Dezsőné
Herczegné Fehér Anita
Major Istvánné
Mecsnóbel Mónika
Okoro Mariann
Táborszky-Bognár Regina
Zobokiné Daczi Dóra
Zeller Gabriella
Bindicsné Patvaros Anna
Kozma-Gyöngyösi Viktória
Nagypál Mária
Lukácsné Vajda Enikő
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Melyik feladat-ellátási helyről

Egyetértés utcai feladatellátási hely

Egyetértés, és Bíró Lajos
utcai feladat-ellátási hely

Óvodaiskola munkaközösség
Az óvodaiskola célja:
-

a személyhez kötődés állandóságával elősegítjük a szocializáció folyamatát
a program alkalmassá teszi a gyermeket az iskolai élet megkezdésére
cél: az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentes megsegítése

Kiemelt feladatok:
Óvodaiskolában nagy figyelmet fordítunk a térirányok biztos felismerésére, használatára, a
kommunikációs képességek fejlesztésére (főként a szókincs bővítésére) az önállóság
növelésére, a fantázia gazdagítására, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Ellenőrzési
és értékelési formák alkalmazása, támogató visszajelzések, a gyermek önértékelésének
fejlődése is fontos feladatunk. Tapasztalatok megosztása a többi óvodapedagógussal.
Környezeti nevelés munkaközösség
Célja:
- A pedagógiai szakmai munka magas színvonalon való végzése, kiemelt figyelmet
fordítva a tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelésre.
- A környezeti nevelés során a mai kor igényeinek megfelelően pozitív irányba változzon
óvodapedagógusaink szemléletmódja a természet szeretete, a környezetvédelem, és a
környezettudatos életvitel közvetítése érdekében.
- Ápoljuk, és örökítsük át szűkebb és tágabb környezetünk értékeit, váljon több lehetőség
a hungarikumokkal és hagyományainkkal való találkozásra.
- A pedagógusok legyenek motiválva a fejlődésre, fejlesztésre, érvényesüljön az
egymástól tanulás elve.
Feladatok:
- Helyi értékeink felismerése, azok feldolgozása
- Játékgyűjtemények kidolgozása, a módszertani kultúránk fejlesztése, és eszköztárunk
bővítése
- A külső világ tevékeny megismerése éves tervének felülvizsgálata, az aktualitások
(ONAP változásai) nyomon követése, beépítése a napi életbe, az óvónői módszertani
szabadság megtartása mellett.

11.9.2. Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése

Belső tudásmegosztás

Hónap
október 19.

A bemutató tartalma
Tájékoztató a tankötelezettségről
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A bemutatót tartja
Lánchíd utcai Óvoda

november 03.

november 17.
november 18.
április 08.

A gyermeki agresszió
erőszakmentes kezelése a
pedagógus mindennapi
gyakorlatában
A Dia Ped-Diabétesz oktatási
programról
Óvoda-iskola bemutató
Óvoda-iskola bemutató

Egyetértés utcai feladat-ellátási hely
Herczegné Fehér Anita
Gajdácsi Zsoltné
Mecsnóbel Mónika
Polyák Georgina Pajtás utcai Óvoda
Piszár Andrea

Belső hospitálási rendszer működtetése
Hónap
november 09.
november 12.
november 12.
november 23.
november 30.
december 03.
december 10.
február 07.

A bemutató tartalma
Márton napi vigasságok
A szabad játékot támogatókörnyezet
megteremtése
A szabad játékot támogató környezet
megteremtése
Kezdeményezés látogatása
Kezdeményezés látogatása
Mikulásvárás
Karácsonyi előkészületek
Képességfejlesztés

A bemutatót tartja
Nagypál Mária
Bozsik Lászlóné
Piszár Andrea
Máté Rita
Bindicsné Patvaros Anna
Zeller Gabriella
Zobokiné Daczi Dóra
Szabó Zoltán Róbertné

Az első éves óvodapedagógus hallgatók az első félévben a szabad játékot támogató környezet
témakörében hospitálnak két nagycsoportunkban.
Információáramlás
Pedagógiai – szakmai
megbeszélések
szervezése
Technikai dolgozók koordinációs
megbeszélések szervezése

hetente 1x

havonta 1x

Szükség esetén azonnali megbeszélések szervezése
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Egyetértés utcai feladatellátási hely
Egyetértés utcai feladatellátási hely

Továbbképzés
2021-2022. nevelési év beiskolázási terve
óvodapedagógus neve

szakvizsga

másoddiplomás
képzés

Kovács Katalin

logopédia

módszertani,
informatikai
képzés

finanszírozás

támogatott

Tervezett továbbképzések az évre:
1. ECDL oktatás
2. Városi ingyenes továbbképzések
3. Az év folyamán meghirdetett online továbbképzési lehetőségekből válogatva.
Az óvoda kapcsolatrendszere:
Család-óvoda
Az óvoda – család kapcsolata elsősorban a személyes kapcsolatokon, élményeken
alapul. Feltétlenül szükség van a szülők bizalmára, támogatására az eredményes munka
érdekében.
Szülői Szervezet
Szülői Szervezet és az óvoda:
Óvodai szintű Szülői Szervezet megbeszélések:
2021. szeptember 14.
2022. április 04.
2022. június 22.

Az óvodai munkaterv elfogadása
Találkozás az Alapítvánnyal
A nevelési év értékelése, zárása

A jelenléti megbeszéléseken igyekszünk biztosítani a megfelelő távolságtartást.
Iskola –óvoda
A Vásárhelyi Pál Általános Iskolával szoros szakmai jellegű kapcsolatunk van.
Az együttműködés alapja egymás munkájának tisztelete és megbecsülése.
- Emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása (online formában)
- Érdeklődés egymás munkája, eredményei iránt
- Eszmecserék, szakmai tanácskozások szervezése (online formában)
- Lehetőség biztosítása a gyermekek iskolai előmenetelének folyamatos nyomon követése
/visszamérés az 1. osztályban/
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Védőnő-óvoda kapcsolata:
Védőnő: Katona Cintia
- Egyetértés utcai feladat-ellátási hely
Némethné Acsai Beáta
- Bíró Lajos utcai feladat-ellátási hely
A védőnő figyelemmel kíséri a gyermeket és a kötelező oltások beadását. Időszakonként
ellenőrzi a gyermekek haját.
Logopédus-óvoda
Az óvoda logopédusa: Huszka Nóra (SNI: Lehoczki Laura)
Már kiscsoportban / 3 évesen/ megkezdődik a gyermekek felmérése a szülők bevonásával.
Középső csoport végén és nagycsoport elején felmérik a gyermekek beszédkészségét,
problémás esetekben középső csoport elején elkészíti az egyéni fejlesztési terveket.
A szülőkkel időpontot egyeztetve megkezdi nagycsoport elején a gyermekek fejlesztését.
Közművelődési és egyéb intézmények:
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
- Katona József Könyvtár
- Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógus Képző Kar
Részt veszünk a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében
- Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság
A felmerülő nevelési, beiskolázási problémákra közösen keressük a megoldást
- Napi kapcsolatot tartunk fenn a Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával
- Gyermekvédelmi Intézmények
- Vadasparki látogatás
- Vasútmodell kiállítás

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

készítette: Fodor Mihály Attiláné
intézményvezető-helyettes
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FELADATELLÁTÁSI TERV

Pajtás utca 2.
2021/2022.

12. Pajtás Utcai Óvoda feladatterve
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12.1.

A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok

Intézményvezető-helyettes: Dakó Csilla
Koordinátor
neve

Feladat-ellátási
hely
Pajtás utca 2.
Farkasné Ecsedi Kossuth
Lajos
Piroska
utca 17.
Hublik Edina
Boróka utca 2-4.
Barcsay Valéria
Kecskeméti út 41.

E-mail

Tel. szám

pajtasovi@gmail.com

76/472765
76/472649

kadafalvaovi@gmail.com
mentelekovi@gmail.com

76/470043
76/413101

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:
Pajtás utca 2.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

Vincze Ildikó
Tőke Ágnes
Benkéné Fábián Andrea

Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Óvodapedagógus (ebből vezető-helyettes 1fő)
Dajka
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Udvaros
Összesen:

27
11
5
1
1
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Gyermeklétszám adatok
Pajtás utca 2.
Óvodai csoportok adatai

Csoportok száma

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport (4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
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6
6
1
1
1
3

Gyermeklétszám
153
160
26
24
24
79
2
10
2
4

Kossuth Lajos utca 17.
Óvodai csoportok adatai

Csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

2
2
2

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Boróka utca 2-4.
Óvodai csoportok adatai

3
3
3

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Kecskeméti út 41.
Óvodai csoportok adatai

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
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Gyermeklétszám
75
83
75
5
3
1
4

Csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

49
51
49
1
1
2

Csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

Gyermeklétszám

2
2
2

Gyermeklétszám
55
50
55
2
1
2
-

Csoportok beosztása
Óvoda

Csoport
Fszt.1. (vegyes)
Fszt.2. (vegyes)
Fszt.3. (kis)

Pajtás utca 2.

Fszt. 4. (vegyes)
Fszt. 5. (nagy)
Fszt. 6. (középső)

Fszt.1. (vegyes)
Kossuth Lajos
utca 17.

Fszt.2. (vegyes)
Fszt.1. (vegyes)
Fszt.2. (vegyes)

Boróka utca 2-4.

Fszt. 3. (vegyes)

Fszt.1. (vegyes)
Kecskeméti út 41.

12.2.

Fszt. 2. (vegyes)

Óvodapedagógusok
Fodorné Tóth Katalin
Góbor-Gonda Viktória
Kocsis Boglárka
Vincze Ildikó
Kiss Róbert Imréné
Anka Rita
Bárdi Éva
Borzák Katalin
Papp Ágnes Emma
Polyák Georgina Hermina
Szombati-Becsei Vivien
Bodnárikné
Szávai
Andrea
Farkasné Ecsedi Piroska
Farkas-Kovács Dóra
Martony Fanni
Kállainé Halász Tímea
Sipos-Mayerhöffer Anita
Hublik Edina
Marton Zsófia
Tőke Ágnes
Molnár Tímea
Szabó Alexandra
Barcsay Valéria
Benkéné Fábián Andrea
Fehér Csilla Erzsébet
Mácsai Ildikó

Dajka
Bori Attiláné
Berenténé Kelecsényi
Tóth Ágnes
Fercsiné Csillag Anikó
Jankó Anikó
Szakonyi Erika
Reibl Bernadett
Balog Béláné ped.assz.
Bíró Lászlóné
Török
Károlyné
ped.assz.
Ilonka Ágnes
Márki Mihály Józsefné
Esztári Kinga ped. assz.
Nagyné Gál Tünde
ped.assz.
Kleczl Józsefné
Madar Zoltánné
Nagyné Halász Szilvia
ped.assz.

A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi feltételek
Az óvoda tárgyi felszereltsége az alapellátásnak megfelelő.
A csoportszobák bútorzata – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket.
A nevelési-oktatási feladatok megvalósításához szükséges eszközöket és tárgyakat
folyamatosan pótoljuk, gyarapítjuk az alábbi forrásokból:
-

A fenntartó által biztosított költségvetési keret

-

Szülői Szervezet felajánlása (anyagi és tárgyi segítség)

-

Hetényegyházi-, Kadafalvi-, Ménteleki Tanácsadó Testület felajánlása
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-

Hetényegyházi Hétszínvirág Alapítvány támogatása

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
közülük gyakornok
Ped. I.
Ped. II.
Mester
mentor

Gyakornok
Martony Fanni

27
1
18
7
1
1

Mentor
Farkasné Ecsedi Piroska

Pajtás Utcai Óvoda:
Papp Ágnes Emma – óvó-tanító az óvodaiskola nagycsoportban dolgozik, a Móricz Zsigmond
Általános Iskola alkalmazottja.
Az idei nevelési évben Gulyás Eszter óvodapedagógus a Móricz Zsigmond Általános Iskola 1.
osztályában pedagógiai asszisztensi feladatot lát el.
Olajosné Győrfi Mária óvodapedagógus GYED-en van, helyére Anka Rita óvodapedagógus
érkezett. Trungel Zoltánné dajka nyugdíjba ment, helyére Szakonyi Erika jött. Bencsik Tiborné
dajka felmondott helyére Jankó Anikót vettük fel.
Kossuth Lajos Utcai Óvoda:
Budainé Takács Nóra szülési szabadságon van, helyette Farkas-Kovács Dóra óvodapedagógus
van. Szabari-Tímár Anett szintén szülési szabadságon van, helyére Martony Fanni érkezett.
Léberné Bacsa Ibolya pedagógiai asszisztens külföldre költözés miatt felmondott, s az ő helyére
Török Károlynét vettük fel.
Boróka Utcai Óvoda:
dr. Benedekné Szebelédi Noémi óvodapedagógus szülési szabadságon van, helyére Szabó
Alexandra óvodapedagógus vettük fel.
Kecskeméti Úti Óvoda:
Sitkei Zsuzsanna óvodapedagógus/az óvoda koordinátora vidékre költözött, és Barcsay Valéria
kapta meg ezt a megbízást. Kele Zsuzsanna szülési szabadságon van, helyét Fehér Csilla
Erzsébet óvodapedagógus tölti be.
56

12.3.

A nevelési év rendje

Nevelésnélküli munkanapok
Időpont
2021. november 19.
2022. január 28.
2022. március 11.
2022. május 27.
2022. június 17.

Téma
Szakmai Nap/
tanügyigazgatási
dokumentumok
Féléves Értekezlet

Felelős
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes

Szebelédi
Ildikó
intézményvezető-helyettes
Népi játék-, és gyermektánc Dakó Csilla
találkozó
intézményvezető-helyettes
Szakmai kirándulás
Szabóné Kvalla Henriett
óvodatitkár
Év végi értekezlet
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes

Nevelőtestületi értekezletek
Téma

Időpont

Alakuló értekezlet
Évnyitó értekezlet

2021. augusztus 30.
2021. szeptember 27.

Keletkezett
dokumentum
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv

Féléves értekezlet

2022. január 28.

Jegyzőkönyv

Év végi értekezlet

2022. június 17.

Jegyzőkönyv

Szülői értekezletek
Óvoda
Pajtás utca 2.
Kossuth Lajos utca 17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

Időpont
2021. szeptember 20 – 29. minden csoportban
lezajlottak a Szülői Értekezletek az óvodák udvarán.

Fogadó órák
Óvoda
Óvodapedagógusok

Időpont
Félévkor és évvégén a fejlődési naplóba

Pajtás Utcai Óvoda

betekintése van a szülőnek, további

Kossuth Lajos Utcai Óvoda

alkalommal

Boróka Utcai Óvoda

egyeztetve.

Kecskeméti Úti Óvoda
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az

két

óvodapedagógusokkal

Intézményvezető-helyettes

Előre egyeztetett időpontban.

Pajtás Utcai Óvoda

Igény szerint a többi óvodában.

Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok
Óvoda
Pajtás Utcai Óvoda,

Időpont
A beiratkozás előtt bejelentkezés alapján.

Kossuth Lajos Utcai Óvoda,

Ezekben

Boróka Utcai Óvoda,

nyerhetnek a szülők és gyermekeik az óvoda

Kecskeméti Úti Óvoda

életébe.

az

időpontokban

betekintést

Feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével
és szokásrendszerével kapcsolatosan.

12.4.

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése

Óvodáinkban a tavalyi nevelési évben a kialakult vírus helyzet miatt, egymás védelmére való
tekintettel nem volt hittan oktatás, de az idei évben újra felvettük a kapcsolatot a református és
a katolikus hitoktatókkal. Így minden óvodánkban újra van vallásoktatás.

12.5.

Pedagógiai folyamatok, feladatok

Kiemelt pedagógiai feladatok
-

Új gyermekek befogadása (csak 5 napig kísérheti be a gyermekét)

-

Biztonságos környezetben a baleset megelőzés tudatos kialakítása

-

Balesetvédelem – év elején az oktatás történjen meg

-

Csoportnapló, mulasztási napló megfelelő vezetése

-

A gyermeki szükségletek kielégítését szolgáló napirend összeállítása minden óvodában

-

Környezettudatos magatartás megalapozása sokoldalú képességfejlesztés során, játékos
tevékenység közben a környezettudatos és környezetvédő életvitelt.
Módszertani sokszínűség megvalósítása a gyermeki véleménynyilvánítás, vita
választás, probléma megoldás, kivárás ön és társértékelés beépítésével.

-
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Nevelő munkával kapcsolatos fő feladatok
-

egészséges életmód kialakítása, egészség megőrzés szokásainak megalapozása
balesetvédelem-oktatás, folyamatos gyakoroltatás
érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés
a 3,4 éves gyermekek fogadása, befogadása, beilleszkedésük elősegítése
az 5 évesen bekerülő gyermekek lassúbb beszokási ütemének biztosítása
balesetvédelem, baleset megelőzés lépései:
a már kidolgozott szabályzatok újbóli áttekintése és betartatása
a gyermekeknek játékos balesetvédelmi délelőtt
az év során folyamatos játékos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
az udvari játékfelelős naponkénti ellenőrző munkája
biztonságos udvari tevékenység biztosítása a gyermekeknek
gyermekvédelem
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlesztésének segítése
- SNI
- BTMN
- HH
- HHH
- kiemelten tehetséges gyermekek

Tervezés
A tevékenységközpontú óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai
ráhatások rendszerét a gyerekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg.
Konkrét formában hetente tervezünk, mert így nyílhat lehetőségünk a gyermekek spontán
ötleteihez való alkalmazkodásra, tapasztalatok begyűjtésére, és a nevelőmunkában való
felhasználásra. Tervezésnél a sokoldalú gyakorlatra, különböző nézőpontból való
megközelítésre kerül a hangsúly. Inkább kevesebbet, de azt alaposabban, többoldalú
tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg.
A fejlesztést differenciáltan végezzük. Lehetőség szerint kiscsoportos formában, mindig
cselekvés közben, érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek. Az óvoda feladata, hogy a
gyengébb képességű gyerekeket felzárkóztassa, viszont a kiemelkedő képességű gyerekeket
felismerje és fejlődésüket biztosítsa.
A nevelés időkereteit a napi és heti rendet az óvodapedagógus alakítja ki.
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A napirend kiemelkedő feladata az elegendő játékidő biztosítása, időjárásnak megfelelően az
udvaron és a csoportban egyaránt. Kiszámítható óvodai környezetet, nyugalmat, biztonságot
jelent a gyermekek számára, mert a tevékenységek viszonylag azonos időben történnek és
igazodnak az egyéni szükségletekhez.
A heti és napirendek a csoportok dokumentációiban (csoportnaplók) találhatók.
A heti rend a folyamatosságot, a rendszerességet segíti elő. Lehetőséget nyújt a szokásszabály
rendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A gyermek egészséges
fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő
időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez
valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség az ismétlődések érzelmi
biztonságot teremtenek a gyermeknek a jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi.
Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék
kitüntetett szerepét. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van.
Az óvoda pedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel,
egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által
készített feljegyzések, dokumentumok szolgálják.
A pedagógus által vezetett egyéb tanügy igazgatási dokumentumok:
Csoportnapló és Felvételi –és mulasztási napló és a Fejlődési napló.
-

a napirend és a heti rend összeállítása és egyeztetése, illetve összehangolása
rugalmas napirend mellett párhuzamos tevékenységek lehetőségének biztosítása
nevelőmunka tervezése és értékelése
komplex foglalkozások (tanulás) tervezése
Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció (Fejlődési napló) vezetése évente 2
alkalommal. A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről és javaslattétel a fejlődés
elősegítéséhez szükséges fejlesztési feladatokról.

Megvalósítás
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése attitűdök
erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
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A tanulás formái az óvodában:
-

az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások
alakítása)
a spontán játékos tapasztalatszerzés
a cselekvéses tanulás
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
a gyakorlati probléma megoldás

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív egyéni, fejlesztő
értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.

Belső ellenőrzés
Ellenőrzés területe
Határidő
Mulasztási napló pontos, naprakész vezetése
2021. szeptember 30.
Csoportnapló ellenőrzése
PP és az óvoda nevelési
összhangja, megvalósítás

Óvoda
Pajtás utca 2.
Kossuth Lajos utca 17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

2022. január 28.
gyakorlatának 2022. május 31.

Felelős
Dakó
Csilla
intézményvezetőhelyettes
Dakó
Csilla
intézményvezetőhelyettes
Dakó
Csilla
intézményvezetőhelyettes

Tanfelügyelet
Ellenőrzésre kijelölt
Nincs kijelölt óvodapedagógus
Nincs kijelölt óvodapedagógus
Nincs kijelölt óvodapedagógus
Nincs kijelölt óvodapedagógus

Értékelés
Gyermekek értékelése
A TÁMOP 3.1.11-12 „Hírös” óvodák fejlesztése projekt keretében a gyermeki fejlődése
nyomon követésére kidolgozott eljárásrendet, mérési naptárt és mérőeszközöket használjuk.
Felelős
csoportos
óvónők
Regisztráció óvodába lépés után a személyiségnaplóban, a csoportos
PP-vel
koherens
tervezés
a
megfigyelésekre, óvónők
tapasztalatokra építve
Feladat
Regisztráció, óvodába lépés előtt anamnézis felvétele
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Határidő
2021.09.01.
2021.10.29.

A tehetség területek, eredmények, programok regisztrálása
a tehetséglapon és a csoportos nyilvántartásban
Mérés a nevelési feladatok eredményessége és a
képességstruktúra szintje alapján, excelltáblák kitöltése,
helyzetelemzés, erősségek, fejlesztendő területek, feladatok
meghatározása a személyiségnaplóban és a nevelés tervben,
egyéni fejlesztési terv készítése
Szociometriai mérés középső és nagycsoportban
A fejlesztő pedagógus, pszichológus mérései Sindelar,
Frostig, DIFER, IQ-tesztek…. használatával
Fejlesztés megvalósítása, dokumentálása az egyéni haladási
naplóban
Értékelés
a
mérési
eredmények
alapján
a
személyiségnaplóban, nevelési terv megvalósításában
Vezetői ellenőrzés eredményéinek értékelése
Szülők tájékoztatása fogadó órán, összegző értékelés
A korcsoportok neveltségi szintek szerinti összehasonlító
összegző értékelése
Az eredmények eljuttatása az intézményvezetőhöz,
fenntartóhoz

csoportos
óvónők
csoportos
óvónők

Aktuálisan

csoportos
óvónők
fejlesztők,
pszichológus
csoportos
óvónők
csoportos
óvónők
intézményvezető
helyettes
csoportos
óvónők
intézményvezető
helyettes
intézményvezető
helyettes

2022.01.07.

2022.01.14.
2022.05.31.

saját
ütemezés
szerint
Folyamatos
2022.01.14.
2022.05.31.
aktuálisan
aktuálisan
Félévi, év végi
értekezleten
2022.06.17.

Pedagógusminősítési eljárások
Óvoda
Pajtás utca 2.
Kossuth Lajos utca 17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

Pedagógusminősítési
eljárásban részt vevő
óvodapedagógus
-

Elérni kívánt fokozat
-

Belső Önértékelési Csoport
Az önértékelési folyamat célja:
-

A pedagógusra, a vezetőre és az intézményre vonatkozó intézményi elvárások
teljesülésének értékelése

-

Az értékelés alapján a pedagógus és a vezető:
- a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása
- fejlesztési terv készítése önmagára vonatkozóan

-

Az intézményre vonatkozóan:
- a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása a nevelőtestület által
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-

az intézményi fejlesztések megtervezése
a fejlesztési feladatok Intézkedési tervben történő rögzítése
szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programok indítása.

Az önértékelési folyamat elvárt eredményei:
-

a belső elvárások közelítenek a külső elvárásokhoz az intézmény saját pedagógiai
elveinek, értékeinek, céljainak figyelembevételével
a pedagógusok, a vezető és az intézmény képes beazonosítani a kiemelkedő és
fejleszthető területeket
az Intézkedési terv megvalósításával az intézményi célok, elvek és értékek erősítése,
fejlesztések elindítása
Pedagógusok belső ellenőrzési terve 2021-2022-es nevelési évre

Óvoda
Pajtás utca 2.

Kossuth Lajos utca 17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

Ellenőrzésre kijelölt
Kocsis Boglárka
Anka Rita
Szombati-Becsei Vivien
Farkas-Kovács Dóra
-

Időpont
2021. november 23.
2022. április 21.
2022. április 28.
2021. november 29.
-

Intézkedések
Feladat
Felelős
Határidő
Összeállítja és a nevelőtestület elé terjeszti az Farkasné Ecsedi szeptember
intézményi elvárásokat
Piroska
óvodapedagógus
Dakó Csilla
intézményvezetőhelyettes
Előkészíti és a nevelőtestület elé terjeszti az egyes Dakó Csilla
szeptember
dokumentumok esetleges önértékeléssel kapcsolatos
intézményvezetőmódosításait.
helyettes
Összeállítja és nevelőtestületi jóváhagyás után az Dakó Csilla
folyamatos
informatikai támogató rendszerben rögzíti az egyes
intézményvezetőadatgyűjtési eszközöket
helyettes
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Külön beosztás szerint foglalkozáslátogatásokat végez.

Farkasné Ecsedi
Piroska
óvodapedagógus
Vincze Ildikó
óvodapedagógus
Barcsay Valéria
óvodapedagógus

Munkatársi kérdőívek kitöltése, összegzése

foglalkozást
követő 1hét
Szülői kérdőívek kitöltése, összegzése
Bodnárikné
foglalkozást
Szávai
Andrea követő 1 hét
óvodapedagógus
Pedagógus önértékelési kérdőív kitöltése
kijelölt
foglalkozást
pedagógusok
követő 3 nap
Interjú az intézményvezetővel
Farkasné Ecsedi foglalkozást
Piroska
követő 1 hét
óvodapedagógus
Pedagógus értékelése
Farkasné Ecsedi foglalkozást
Piroska
követő 1 hét
óvodapedagógus
Vincze Ildikó
óvodapedagógus
Önfejlesztési terv készítése
Kijelölt
foglalkozást
pedagógus
követő 15 nap
Információkkal, szakmai segítségnyújtással támogatja Dakó
Csilla folyamatos
az egyes pedagógusok önértékelési tevékenységét.
intézményvezetőhelyettes
Farkasné Ecsedi
Piroska
óvodapedagógus
Részt vesz az önértékeléssel kapcsolatos intézményen BECS tagok
folyamatos
belüli és intézményen kívüli kommunikációban.
12.6.

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása

SNI, BTM
Feladat
Felelős
1. Határozatok
óvodatitkár, óvodapedagógusok
összegyűjtése
2. Intézmény
kijelölés Dakó Csilla
módosítás kérése
intézményvezető-helyettes
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Határidő
2021. augusztus 31.
2021. szeptember 1.

3. A fejlesztések beosztása
(hely, idő)
4. Év
közben
bejövő
határozatok figyelemmel
kísérése
5. Felülvizsgálatok

Kőváriné
Kis
Katalin
intézményvezető,
fejlesztőpedagógus
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
óvodatitkár,
óvodapedagógusok,
fejlesztőpedagógus

2021. szeptember 1.

folyamatos
I-II. félév
vége

Tehetséggondozás
Feladat
Városi rendezvényeken való
részvétel
Házi mesemondó verseny
Házi versmondó verseny
Szülő-gyermek
rendezvények

Felelős
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Vincze
Ildikó
óvodapedagógus
Polyák Georgina Hermina
óvodapedagógus
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes

Határidő
folyamatos
2022. február 1.
2021. december 13.
folyamatos

Gyermekvédelem
Feladat
Felelős
Prevenció
óvodapedagógus
A gyermekek problémáinak óvodapedagógus
felismerése
gyermekvédelmi felelős
Segítségnyújtás a hátrányok óvodapedagógus
enyhítésére
gyermekvédelmi felelős
A
szülőkkel
való óvodapedagógus
együttműködő
kapcsolat
kialakítása, a szülői szerep
eredményesebb betöltésének
segítése
Esélyegyenlőség

Határidő
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

Cél: Az intézményünkbe járó gyermekek testi-, lelki-, érzelmi-, értelmi fejlődésének biztosítása
az esélyegyenlőség megteremtése mellett.
A helyi sajátosságokat és az eddig elért eredményeket, hagyományokat figyelembe véve a
hátrányos megkülönböztetés csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása.
Feladat: A szülőkkel együttműködve alkalmazzuk azokat a nevelési-, oktatási módszereket,
eszközöket, melyek a gyermekek fejlődését segítik elő.
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Figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeket. Fel kell
készülnünk arra, hogy körzetünkben megemelkedhet a halmozottan hátrányos helyzetűek,
valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, migráns gyermekek száma.
Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése az intézmény minden tevékenysége
során.
A jelző rendszer részeként a megfelelő helyzetben jelzéssel élünk a gyermekvédelmi
szervekhez.
Minden pedagógusnak kötelessége a diszkriminációmentes nevelés, oktatás, a befogadó és
toleráns légkör biztosítása.
A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése.

12.7.

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése

Reszortfelelősök
Feladat
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Koordinátor
Gyermekvédelmi felelős
Közalkalmazotti Tanács tag
Balesetvédelmi felelős
Szertár felelős
Tornaterem felelős
Dekoráció felelős
Jegyzőkönyvvezető
12.8.

Hónap
Szeptember

Felelős, megbízott neve
Kőváriné Kis Katalin
Dakó Csilla
Hublik Edina
Barcsay Valéria
Farkasné Ecsedi Piroska
Dakó Csilla
Fodorné Tóth Katalin
Kiss Róbert Imréné
Reibl Bernadett
Szabóné Kvalla Henriett
Anka Rita
Vincze Ildikó
Berenténé Kelecsényi Tóth
Ágnes
Szabóné Kvalla Henriett

Határidő
folyamatos
folyamatos
folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

folyamatos

Eseményterv

Ünnepek,
megemlékezések, Felelős
események
Évnyitó Értekezlet
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Csoportos Szülői Értekezletek
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csoportos
óvodapedagógusok

Kadafalvi Napok

Hublik Edina
koordinátor
Góbor-Gonda Viktória
óvodapedagógus

Október

Hetényi Napok

November

Tök Jó Napi Vigasság /
Pajtás-, és Kossuth Lajos Utcai Óvoda
I.
évfolyamos
főiskolai
hallgatóknak
bemutató
foglalkozása / Pajtás Utcai
Óvoda

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Polyák Georgina Hermina
óvodapedagógus
Szombati-Becsei Vivien
óvodapedagógus

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Lámpás Ünnep / Kecskeméti Úti Barcsay Valéria
Óvoda
koordinátor
Szakmai Nap

December

Télapó érkezése /minden óvodában

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes

Adventi Teadélután /
Pajtás Utcai Óvoda

Fodorné Tóth Katalin
óvodapedagógus

Január

Karácsonyi Ünnepség
óvodában
Féléves értekezlet

Február

Csoportos Szülői Értekezletek

Farsang
Március

Március 15.

Szebelédi Ildikó
intézményvezető-helyettes
csoportos
óvodapedagógusok

Kiss Róbert Imréné
óvodapedagógus
csoportos
óvodapedagógusok

Húsvét
Föld Napja

Május

minden

csoportos
óvodapedagógusok
csoportos
óvodapedagógusok

Víz Világnapja
Április

/

Anyák Napi Ünnepségek
Madarak és Fák Napja

Szombati-Becsei Vivien
óvodapedagógus
csoportos
óvodapedagógusok
Farkas-Kovács Dóra
óvodapedagógus
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Június

Óvodai búcsúztató
Nyár Ünnep
Óvodában

–

nagycsoportos
óvodapedagógusok
Kecskeméti

Úti Barcsay Valéria
koordinátor

Évzáró Értekezlet

12.9.

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes

Belső kapcsolatok

12.9.1. Munkaközösségek
Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése


Óvoda-iskola (házi bemutatók)

Az óvónők elméleti és módszertani ismereteink szinten tartása, fejlesztése érdekében
biztosítom a továbbképzés és az önképzés lehetőségét.
Kiemelt helyet kapott ebben az évben a képességfejlesztő foglalkozások


havi rendszerességgel metodikai megbeszélés



házi bemutatók – játék, fejlesztő játék

Szervezett továbbképzések:
Képzés megnevezése
A Diagnosztikus
Fejlődésvizsgáló Rendszer
(DIFER) használata és az
erre alapozott fejlesztés 4-8
éves korban
A gyermeki agresszió
erőszakmentes kezelése a
pedagógus mindennapi
gyakorlatában

Óra
szám

képzés helye
Kálmán Lajos Óvoda
Széchenyi Sétányi Óvodája 015

30

30

Kálmán Lajos Óvoda
Egyetértés Utcai Óvodája 013

Házi bemutatók – óvoda-iskola munkaközösség:
I.

félév

Időpont: 2021. november 18. csütörtök
Hely: Pajtás Utcai Óvoda
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időpont

2021.10.29.,
2021.11.02.,
2021.11.13.

2021.10.25-27.

Vezeti: Polyák Georgina Hermina
félév

II.

Időpont: 2022. április 8.
Hely: Egyetértés Utcai Óvoda
Vezeti: Piszár Andrea
12.9.2. Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése

Óvodapedagógusok továbbképzése
Cél: 7 évenként 120 pont megszerzése
Feladat:
-

óvodapedagógusok pontjainak figyelemmel kísérése

-

ingyenes képzések feltérképezése

-

intézményvezető-helyettes elkészíti a továbbképzési tervet

Az óvoda kapcsolatrendszere
Kapcsolataink:
- Óvodavezetők munkaközössége
-

Város óvodáival

-

Család-óvoda

-

Szülői Szervezet

-

Iskola –óvoda

A Móricz Zsigmond-, Kadafalvi-, Ménteleki Általános Iskolával szoros szakmai jellegű
kapcsolatunk van.
Az együttműködés alapja egymás munkájának tisztelete és megbecsülése.
- Emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása
- Érdeklődés egymás munkája, eredményei iránt

Közművelődési és egyéb intézmények:
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
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- Kecskeméti Ifjúsági Otthon
- Hetényegyházi Művelődési Háza
- Ciróka Bábszínház
- Kecskeméti Főiskola – Tanítóképző kar
- Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság
- Gyermekvédelmi Intézetek

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

készítette: Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
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FELADAT-ELLÁTÁSI TERV
Széchenyi sétány 1.
2021-2022.

13. Széchenyi Sétányi Óvoda feladat-ellátási terve
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13.1.

A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok

Intézményvezető-helyettes: Szebellédi Ildikó
Koordinátor neve

Feladat-ellátási hely

Tel. szám

E-mail

Hermánné Végi Julianna

Széchenyi sétány 1.

setanyovi@gmail.com

76/478-649

Ábrahám Istvánné
2021.12.31-ig
Bábiczkiné Zelenka Éva
2022.01.01-től
Kovácsné Virág Katalin

Juhar utca 11.

juharovi@gmail.com

76/478-484

Lánchíd utca 16.

lanchidovi@gmail.com

76/475-622

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:
Széchenyi sétány 1.
Podmaniczkyné Kőrös Ilona
Juhar utca 11.
Tapodiné Kanyó Szilvia
Lánchíd utca 16.
Harsányi Ilona
Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Óvodapedagógus (ebből vezető-helyettes 1fő)
Dajka
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Fejlesztő pedagógus
Pszichológus
Összesen:

35
18
6
1
0
0
60

1 óvodapedagógus állás nincs betöltve a Juhar utcai feladat ellátási helyen
Fejlesztőpedagógus sátusza átadva Egyetértés utcai óvodának 2021.09.01-én
Gyermeklétszám adatok
Széchenyi sétány 1.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
1 gyermek külföldön teljesíti tankötelezettségét.
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5
5
2
1
2
0

gyermeklétszám
122
132
40
27
55
2
4
0

2 fő SNI-s gyermekünk logopédiai ellátása nem biztosított.

Juhar utca 11.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport(3-4 éves)
Középső csoport (4-5 éves)
Nagy csoport
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek

gyermeklétszám

4
4
1
1
1
1

65
72
15
17
17
16
0
4
0

csoportszám

gyermeklétszám

Lánchíd utca 16.
Óvodai csoportok adatai

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
1 SNI-s gyermek ellátása biztosított
3 SNI- s gyermek logopédiai ellátása nem biztosított

8
8
2
1
2
3

181
208
44
24
46
67
4
11
3

Csoportok beosztása
Feladat-ellátási
hely

Csoport
Fsz. I. (középső)

Széchenyi sétány
1.

Fsz. II. (kis)

Em. I. (nagy)

Em. II. (nagy )

Óvodapedagógusok
Homoki Dóra
Tóthné Kiss Edit
Bíró Andrea
Kissné Balla Mária

Hajas Henrietta
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona
Gerzsenyiné Danku
Tünde
Horváthné Halmai Ágnes
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Dajka
Pedagógiai asszisztens
Farkas Ágnes
Karácsonyiné Bóta
Emese
Kézsmárkiné Pulai
Izabella – ped. assz
Törteliné Kerekes
Veronika
.
Kovács Ferencné
Bagó Suhajda Sarolta
ped asszisztens

Em. III. (kis)

Hermánné Végi Julianna
Kanizsai -Fodor Nóra

Fsz. I. (vegyes)

Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Veres Dorina
Ábrahám Istvánné
Filyó Ágnes
Bábiczkiné Zelenka Éva
Tóthné Koncz Beáta
Tapodiné Kanyó Szilvia

Juhar utca 11.
Fsz. II (nagy)
Emelet I. (kis)
Em. II. (középső)

Fsz. I. (középső)
Lánchíd utca 16.
Fsz. II. (kis)
Fsz. III. (kis)

Kórógyi Angyalka
Vas Éva
Bálint Fruzsina
Ruszkainé Mészáros Irén
Lőrinczné Csorba Anikó
Kovács Szilvia

Fsz. IV. (vegyes)

Harsányi Ilona
Kovácsné Virág Katalin

Em. I. (nagy)

Gerencsérné Irsa Mária
Hegyi Adrienn
Jávorkáné Nagy Ágnes
Kisné Bíró Jolán

Em. II. (vegyes)

Em. III. (vegyes)
Em. IV. (nagy)

Farkas Mária
Mészárosné Gerber Edit
Gaál Györgyné
Molitórisz Csilla

Makányné Cseh
Andrea
Puskás Mária
Gere Tamásné
Horváth Andrea
Mezősi Józsefné
Földiné Gönczöl
Mónika
Kalácska Sándor
Istvánné-ped.assz
Farkas Andrea
Kökény Andrea
Szabó Lászlóné
Meggyes-Bari Piroska
ped assz.
Bónyainé Ekker
Szabina
Katona Péterné
ped.assz.
Guba Zoltánné
Rendeczkiné Csikai
Krisztina
Romhányi Mária -ped.
asszisztens
Pulai Józsefné
Pócsainé Fajka Éva

Lánchíd u. 16.
- Kórógyi Angyalka szaktanácsadói napján a kollégák forgórendszerben elrendeléssel
helyettesítik.
- 2022. 03 hótól Kisné Bíró Jolán nyugdíj előtti felmentését tölti
Juhar utca 11.
- 1 fő óvodapedagógus hiányzik. A hiányzó óvodapedagógus feladatát forgórendszerű
helyettesítéssel, illetve csoportösszevonással látjuk el
- 2022.01.01-től Ábrahám Istvánné nyugdíj előtti felmentését tölti
Széchenyi sétány 1.
- 1. félévben:3. éves óvodapedagógus hallgatók főiskolai gyakorlati oktatása a mókus
csoportban ,
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-

2. félévben 1. éves a óvodapedagógus hallgatók főiskolai gyakorlati oktatása maci
csoportban .

13.2.

A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi feltételek
Nyári Karbantartási munkálatok
Juhar utca 11.
Központi
- Udvari játékok
keretből
javítása, cseréje
- Nyílászárók
cseréje
- csoportszobák
festése a
nyílászárók
cseréje után
- Homlokzat,
bejárati lépcső
felújítása
(Épfront)
- evőeszközök,
poharak, tálak
cseréje
Alapítványi,
- fénymásoló
szülői
nyomtató
segítséggel
vásárlása
- szőnyeg a cinege
csoportba

Lánchíd utca 16.
- Udvari játékok
javítása, cseréje,
- esővíz elvezető
csövek javítása,
cseréje,
- veszélyes fák
kivágása,
- evőeszközök,
poharak, tálak
cseréje

Széchenyi sétány 1.
- Udvari játékok
javítása, cseréje
- evőeszközök,
poharak, tálak
cseréje
- veszélyes fák
kivágása,
-

-

Eszközrendszerünk bővítését alapítványi és pályázati forrásból valósítjuk meg.
A Nefelejcs Alapítvány forrásait ebben az évben a távozó Alapítványi tagokkal történt rendezés
után laptopok beszerzésére szeretnénk fordítani.
Varázshegy alapítvány forrásait csoportszobák felújítására, fejlesztő játékokra fordítjuk.
Felújítási, karbantartási igényeinket az üzemeltetési osztálynak folyamatosan jelezzük.
Sürgős javításra szorul:
- Juhar utcai épület bejárati melletti járda javítása, az udvari kapu javítása, a kerítés
elemeinek sűrűbbé tétele, parkolás megoldása, emeleti konyhai mosogató és mosó
útvonalának elválasztása NÉBIH jegyzőkönyv alapján, laptopok beszerzése, konyha
csempézése, parkolási nehézségek megoldása
- Lánchíd utcai udvar kaputól az épület főbejáratáig tartó térkövezése, a kerítés
magasítása, internet hálózat bővítése, só szoba falának javítása, parkolási nehézségek
megoldása, laptopok beszerzése, nyomtató, fénymásoló beszerzése
- Széchenyi sétányon a konyhák aljzatának burkolása, a pince belső vakolása, tornaszoba
kialakítása, tető időnkénti beázásának, az alsó szinten lévő gyermekmosdó dugulásának
megszüntetése,
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Mindhárom feladat-ellátási helyen szükségünk lenne kerti munkálatok elvégzéséhez kertészre
vagy gondnokra, udvarosra.
A Lánchíd utcai épületben és a Széchenyi sétányi épületben energetikai felújítások várhatók a
2021-2022-as nevelési évben, előzetes felmérések, egyeztetések, eszközbeszerzések a
fenntartóval folyamatosan zajlanak.
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
közülük gyakornok
Ped. I.
Ped. II.
mester
mentor
Feladatellátási hely
Juhar u.11.

Gyakornok
Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna

34
1
15
17
1
1

Mentor
Hermánné Végi Julaianna

Óvodapedagógusok:
Kisné Balla Mária- gyesről jött vissza, korábban juharon volt, státusza áthelyezve ide
Bálint Fruzsina – Szűcs Ildikó helyére
Jávorkáné Nagy Ágnes – Tulipán Gabriella helyére
Lőrincné Csorba Anikó- Vinczéné Földes Izabella helyére
Tartós távolléten lévők:
Óvodapedagógusok:
Juhar utca 11:
- Pappné Ábrahám Dorottya – nincs a helyén senki
Széchenyi sétány 1:
- Geredy Emilné 12.30-ig nyugdíj előtti felmentését tölti, helyén Gerzsenyiné
Danku Tünde
pedagógiai asszisztensek:
- Zsíros Zsuzsanna pedagógiai asszisztens GYES-en, helyettesíti Meggyes- Bari Piroska

13.3.

A nevelési év rendje

Nevelésnélküli munkanapok
Időpont
2021.10.22.

Téma
Fülemüle városi énekfesztiváltehetségsegítő rendezvény
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Felelősök
Bíró Andrea

Széchenyi
Sétány+Juhar
2022.01.21.
Lánchíd
2022.01.28.
Mindhárom feladat
ellátási hely
2022.05.13.
Mindhárom feladat
ellátási hely
2022.06.23.
Mindhárom feladat
ellátási hely
2022.06.24.
Mindhárom feladat
ellátási hely

Házi bábfesztivál
Féléves nevelőtestületi értekezlet

Kisné Bíró Jolán
Kórógyi Angyalka
Hermánné Végi Julianna

„Varázshegy Városi Dramatizáló
Fesztivál

Hajas Henrietta

Tanévzáró Nevelőtestületi értekezlet

Virág Katalin

Nevelőtestületi kirándulás

Filyó Ágnes,
Tóthné Kis Edit
Harsányi Ilona

A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket 7 nappal az esemény előtt írásban tájékoztatjuk,
ügyeletet biztosítunk.
Nevelőtestületi értekezletek
Téma
Évnyitó nevelőtestületi
értekezlet
A nevelőmunka féléves
értékelése
Évzáró nevelőtestületi
értekezlet
Feladat-ellátási helyek
értekezletei havonta
koordinátorokkal

Időpont
2021.09.27.17.00.

Keletkezett
dokumentum
Jegyzőkönyv

2022.01.28.8.00.
2022.06.23.8.00.
Minden hónap első hétfő10.30

Feljegyzések

Szülői értekezletek, fogadó órák rendje
Csoportos szülői értekezletek rendje
Feladat-ellátási hely
Széchenyi sétány 1.

Időpont
2021.09.20-30;
2022.02.01-10,
2021.09.20-30;
2022.02.01-10,
2021.09.20-30;
2022.02.01-10,

Juhar utca 11.
Lánchíd utca 16.

Az iskolaválasztás megkönnyítését szolgáló összevont szülői értekezletek rendje
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Időpont
2022. 01.25.

Feladat-ellátási hely
Juhar utca 11. Széchenyi sétány 1. (Arany
János Általános Iskola)
Lánchíd utca 16. (Lánchíd utcai Ált. Iskola)

2022. 01.25.

Fogadó órák rendje
Feladat-ellátási hely
Óvodapedagógusok
Széchenyi sétány 1.
Juhar utca 11.
Lánchíd utca 16.

Időpont
2021.11.15-26.
2022.04.01-13.
Gyermeke fejlődési naplójába a szülő
félévente betekintést nyerhet

Intézményvezető helyettes

Előzetes bejelentés szerint

13.4.

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése

Katolikus hittan

Sárkány Ágnes
06-30/6205078

Református hittan

Lukács Gabriella
06-20/470-5688

13.5.

Lánchíd: hétfő,kedd:15.15 és 15.45
Sétány:szerda: 15.15 és 15.45
Juhar:csütörtök:15.15
Sétány:kedd:15.15
Juhar: kedd: 15.50

Pedagógiai folyamatok, feladatok

Kiemelt pedagógiai feladatok
ONOAP, a helyi pedagógiai program előírásai, előző nevelési év ellenőrzési, minősítés, a
pedagógusok önértékelése, év végi mérési eredményei alapján, a nevelőtestület előzetesen
egyeztetésével jött létre.
.
- Új gyermekek befogadása, pandémiás helyzet előírásainak megfelelően
- Diabéteszes gyermekek ellátásának megszervezése, ha van.
- A baleset megelőzés szokásrendszerének tudatos alakítása, balesetmentes környezet
biztosítása, a balesetvédelmi szabályok fokozott figyelme és betartása
- Az egészséges életmód erősítése az étkezés és öltözködés területén is megnyilvánuló
önállóság támogatásával, az étkezési kultúra fejlesztésével, a szabadjáték során is
megnyilvánuló egészséges testtartás biztosításával.
- A környezet tudatos gondolkodás fejlesztése érdekében „Az óvodakert, mint az óvodai
nevelés színtere”- pályázatban kitűzött célok, feladatok megvalósítása, valamint a
szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, és a víz és energiatakarékosság
szemléletének erősítése.
- A játék elsődleges szerepének érvényesülése a szabad játék- és társválasztás
lehetőségének biztosításával, és ennek megfelelő környezet kialakításával.
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-

-

-

-

Az értelmi nevelés és fejlesztés a felfedezéses tanulás támogatása a helyszíni
tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosításával, a gyermek más forrásból szerzett
ismereteinek beépítésével.
Az önálló tanuláshoz megfelelő eszközök, módszerek, a játékba integrált tanulás
változatos munkaformáinak alkalmazásával a gyermekek tanulási képességeinek
erősítése.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek tudatosabb fejlesztése, az egyéni bánásmód
hatékonyabb érvényesítése, esélyegyenlőség biztosítása a szabadjáték során is
megvalósuló hátránykompenzációval.
Akkreditált kiváló tehetségpontként való működés biztosítása a Széchenyi sétányi és
Juhar utcai feladat-ellátási helyen a tehetségműhely szemléletének kialakításával,
feltételek megteremtésével,
A kiváló akkreditált tehetségpontnak megfelelő tehetségsegítő műhelyek kialakítása,
gyakorlati megvalósulása.
Az év végi mérés-értékelés, helyzetelemzés tudatosabb beépítése a csoportos- és egyéni
fejlesztési tervekbe
TÁMOP 3.1.7. És a TÁMOP 3.1.11-12 projekt működtetése
Az intézmény
rendezvényeinek
folyamat szabályozása, megismertetése új
dolgozókkal.
Nyugdíjba vonuló kollégák pótlása, óvónőképzős hallgatók gyakorlati képzésében való
részvétellel.
Horizontális tanulás és a külső-belső tudásátadás az KRE óvónőképzős főiskolai
hallgatóinak gyakorlati képzésével, a csoportok egymás közötti hospitálásainak
erősítésével, a csoportok átszervezésével, a továbbképzéseken megszerzett ismeretek
átadásával .
Mérés -értékelés ismeretek bővítése az árnyaltabb értékelési módszerek tervezéséhez.
Az adott nevelési helyzetnek megfelelő változatos ellenőrzési értékelési módok
használatának biztosítása.
HOP megismertetése és felidézése elméletben és gyakorlatban új és korábbi óvónőkkel
egyaránt, az intézmény szakmai színvonalának folytonosságának biztosítása érdekében.
Szervezetfejlesztés az informális kapcsolatok, a kommunikáció erősítésével, a
változásokkal
kapcsolatos
vélemények
fellazításával,
teendők
közös
megfogalmazásával.

Tervezés:
- A csoportnapló, fejlődési napló digitalizált változatának kialakítása és egységes
használata. Eljárásrend létrehozása a szabályozottság érdekében.
- Befogadási tervek, projektek, fejlesztési tervek elkészítése a gyermekek megfigyelése,
az előző évi eredmények, illetve a bemeneti mérések alapján
- Projekt tervezés komplexitása valósuljon meg mindhárom feladat ellátási helyen, cél,
feladat meghatározásokkal.
- A tervezés a Kálmán Lajos óvoda nevelési programjával, és a gyermekek egyéni és
életkori sajátosságával koherens legyen, a meghatározott tartalmi elemekkel, egyéni
sajátosságokkal, szakterminológia használatával.
- A nevelési, tevékenységi tervekben is jelenjen meg környezettudatos gondolkodás, az
anyaghasználatban az újrahasznosítás, az otthoni, önálló tanulás támogatása a
természetben is megtalálható, illetve újrahasznosítható alapanyagok gyűjtőmunkájával.
- Heti terv épüljön az előző hét reflexiójára, a pedagógiai szakmai együttműködés, és a
fejlesztés folytonossága érdekében.
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-

-

A heti tervekben a fejlesztendő kompetenciák és a fejlesztés módjának konkrét
megfogalmazása szükséges./ mit-mivel/
A gyermeki szükségletek kielégítését szolgáló életkori sajátosságokhoz, csoportos és
egyéni adottságokhoz igazodó folyamatos és rugalmas napirend összeállítása
A napirendben a tízórai időpontja legkésőbb 9.30-ig tartson. A mindennapos mozgás
időpontja rugalmasan beépíthető.
A gyermeki önállóság fejlesztése jelenjen meg a tervezésben, és a feladatok
szervezésekor egyaránt.
A
gyermekek
érdeklődésének,
aktuális
élményeinek,
tapasztalatainak
figyelembevételével történjen a tervezés.
A mérési eredmények elemzése: a helyzetértékelésben fogalmazódjon meg az
erősségek, fejlesztendő területek, és az ok-feltárás eredményeként a fejlesztési irányok,
fő feladatok meghatározásával.
Mérés-értékelés százalékosan számszerűsített táblázatának koherens használata a
nevelési tervek és a fejlesztési célok feladatok meghatározásánál
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátrány kompenzációjának tervezése a heti
tervek során

Megvalósítás.:
- A Széchenyi sétányi és a Juhar utcai feladat-ellátási helyen a Játékvarázs”
meseprojektek megvalósításához rugalmas heti rend- és folyamatos tízórai társul.
- A Lánchíd utcai feladat-ellátási helyén az induló kiscsoportoknál rugalmas heti rend- és
folyamatos tízórai bevezetése, a vegyes csoportoknál még választható.
- A balesetvédelmi szabályok rendszeres ismétlése, gyakorlása.
- Óvodánként egy fő dolgozó részvétele Diabétesz oktatáson a diabéteszes gyermekek
ellátása érdekében.
- Tűzriadó lebonyolítása, dokumentálása.
- Az énkép és a sikerélmény növelése érdekében a gondozási feladatok, a munka
területein belül is jelenjen meg a gyermekek önállóságának fejlesztése, a személyre
szabott, csak igény esetén felmerülő segítségnyújtással.
- A gerincoszlop védelmében kapjon nagyobb szerepet a szőnyegen való játék, a
testhelyzet gyakori változtatása, ehhez szükségesen a termek rendezésével, asztalok
kivitelével a játékidő alatt, ha szükséges.
- Tanulást támogató környezet kialakítása a mobilizálható bútorok a motiváció
fenntartására, a változatos tevékenységstruktúra biztosítására, az egyéni ötletek
érvényesítésére.
- Az otthoni, önálló tanulás támogatása a nevelést segítő, természetben is megtalálható,
illetve újrahasznosítható alapanyagok gyűjtőmunkában történő beszerzésével. Ezáltal
intervenciós gyakorlat alkalmazása a szülők bevonásával az óvodai nevelésbe, valamint
a környezettudatosság családokra kiterjesztésével
- Gyűjtőmunka, séták, kirándulások megszervezése a környezethez való kötődés
erősítése, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése érdekében
- Módszertani sokszínűség megvalósítása a gyermeki véleménynyilvánítás, vita,
választás, problémamegoldás, kivárás, ön- és társértékelés, kooperatív technikák
beépítésével.
- A mikro csoportos, páros és egyéni munkaformák preferálása a tevékenységek során.
- A differenciálás lehetőségeinek tudatos alkalmazása
- a tevékenységek felajánlásában,
- a munkaformák, módszerek,
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- időkeretek megválasztásában,
- sajátgyökerű követelményállítással,
- és a fejlesztő értékelésben is.
Program beválást vizsgáló munkaközösségen megismert, felidézett általános alapelvek
gyakorlatban történő alkalmazása, különös tekintettel a szabadjátékra.

-

Ellenőrzés
(a pedagógus kompetenciák, elfogadott intézményi elvárások, és a kiemelt pedagógiai feladatok
tükrében)
Belső ellenőrzés
-

Ellenőrzés területe
Nyári nagytakarítás

-

Takarítás folyamatos ellenőrzése takarítási
lapok bevezetésével

-

A felvételi- mulasztási napló, csoportnapló,
személyiségnapló, egyéni haladási napló
adatokkal való feltöltése,
a balesetvédelmi oktatás és a tűzriadó
bizonylatának kitöltése,
az életkori sajátosságokhoz igazodó
biztonságos környezet kialakítása
udvari játékok biztonságának ellenőrzése
Létszámok ellenőrzése, statisztika

-

Felelős
helyettes
dajkák
óvónők
koordinátorok
helyettes

Határidő
2021.09.01.
folyamatosan,
illetve
alkalmanként

óvónők
2021. 09.30.
intézményvezető
helyettes

folyamatosan

intézményvezető
helyettes
munkaközösség
Munkaközösségek munkaterve
vezető
óvónők
A befogadási tervek, projektek tartalma,
a gyermeki biztonságérzet megalapozásának intézményvezető
helyettes
módszerei, eszközei,

2021.10.01.
2021.09.27.
2022.06.20.
2021. 10.31.

-

támogató pedagógiai attitűd,
a gyermeki alapvető szükségletek kielégítését
szolgáló napirend és pedagógiai gyakorlat
- A befogadási tervek értékelésével koherens
nevelési tervek megfogalmazása,
- Egyéni fejlesztési tervek szakvélemények
szerinti elkészítése,
- tehetséggondozás,
hátránykompenzáció
tervezése
Dokumentációvezetés.
- Értékelő, elemző munka színvonala, a
fejlesztés területeinek mérési eredményekre
épülése.
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óvónők
2021.10.31.
intézményvezető
helyettes

óvónők
2021. 11.30.
intézményvezető
helyettes

-

A fejlődési napló és tervezés koherenciájának
biztosítása a megszerzett IKT kompetenciák
bevonásával
Egészséges életmód területeinek felülvizsgálata
- a meglévő egészséges testtartást biztosító
környezet, bútorzat, eszközök
- a gyermek alapvető szükségleteinek
biztosítása,
- a rugalmas napirend, folyamatos tízórai
- a gyermek önállóságának fejlesztése,
kiemelten az önálló öltözködésre
- önálló és kulturált étkezés feltételeinek
biztosítása
- környezettudatos szemlélet alakítása
Játék területeinek felülvizsgálata:
- a szabadjáték támogató környezetének
kialakítása
- szabadjáték irányítása az adott korcsoportban
- játékfajták biztosítása az adott korcsoportban
- projektekhez
illő
fejlesztőjátékok
alkalmazása
Tanulás:
- önálló tanuláshoz szükséges eszközök,
módszerek biztosítása
- játékba integrált tanulás munkaformáinak
változatos alkalmazása
- otthoni önálló tanulás, környezettudatos
gondolkodás támogatása gyűjtőmunkával
Értékelés, elemzés:
- Az adott nevelési helyzetnek megfelelő
változatos ellenőrzési értékelési módok
használata
- gyermekek
ön-és
társértékelésének
elősegítése
A
törvényi
változásoknak
megfeleltetett
iskolaérettségi vizsgálatok,
- dokumentumok,
- eljárások bevezetése
- Iskolaérettség,
- beiskolázási adatok,
- felvehetők száma
- Létszámadatok,
- törzskönyv
Mérés-értékelés, a dokumentáció koherenciája
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óvónők
2021.10 hóintézményvezető 2022.05 hó
helyettes
minden
csoportban
vezetői látogatás
során

óvónők
2021.10 hóintézményvezető 2022.05 hó
helyettes
minden
csoportban
vezetői látogatás
során
óvónők
2021.10 hóintézményvezető 2022.05 hó
helyettes
minden
csoportban
vezetői látogatás
során
óvónők
2021.10 hóintézményvezető 2022.05 hó
helyettes
minden
csoportban
vezetői látogatás
során
intézményvezető 2022.01.18.
helyettes

intézményvezető 2022.03-05.hó
helyettes
intézményvezető 2022.05.31
helyettes
intézményvezető 2022.05.31.
helyettes

- Nyári napirend,
- balesetvédelem
Felvételi-mulasztási naplók kitöltése,
- igazolások beszedése,
- dokumentációk lezárása,
- létszámellenőrzés.
Munkarend betartása

intézményvezető 2022.06.01.
helyettes
intézményvezető 2022.08.31.
helyettes

óvónők
alkalomszerűen
intézményvezető
helyettes

Tanfelügyeleti ellenőrzés
Feladat-ellátási hely
Széchenyi sétány 1.
Lánchíd u. 16.
Juhar u. 11.

Ellenőrzésre kijelölt
Az OH nem jelölt ki tanfelügyeleti ellenőrzésre pedagógust.
Az OH nem jelölt ki tanfelügyeleti ellenőrzésre pedagógust.
Az OH nem jelölt ki tanfelügyeleti ellenőrzésre pedagógust.

Tervezett látogatás:
- Új dolgozó: Kanizsai Fodor Nóra, Kórógyi Angyalka, Bálint Fruzsina, Jávorkáné
Nagy Ágnes, Lőrinczné Csorba Anikó, Kisné Balla Mária, Gerzsenyiné Danku Tünde
- Minősítésre jelentkező portfóliót írók: Ráczköviné Horváth Zsuzsanna, Bíró Andrea,
Tóthné Koncz Beáta,
- Belső hospitálások során:
- Minden csoport egyik óvónője bemutatót tart a maga által választott témában.
- Kétévente egyszer bemutatót tart, aminek a tervezetét legkésőbb egy héttel a bemutató
előtt elküldi az intézményvezető helyettesnek, hogy közzé tegye a zárt levelező
rendszeren. Minden óvodapedagógusnak a saját csoportján kívül 2 foglalkozást kell
látogatnia, melyből az egyiknek mindenképp nem a saját óvodájában tartott.
- Jelenléti ívvel vezetett.
- A bemutató után szakmai megbeszélés a tudatosság érdekében.
- Erről a bemutatót látogató óvónők hospitálási naplót vezetnek.
- Intézmény vezető helyettes mindegyiken részt vesz. Ez egyben az ellenőrzési terv része
is. A megfigyelési szempontoknak megfelelően értékeli a foglalkozást

Értékelés
Gyermekek értékelése
A TÁMOP 3.1.11-12 „Hírös”óvodák fejlesztése projekt keretében a gyermeki fejlődés
nyomon követésére kidolgozott eljárásrendet, mérési naptárt és mérőeszközöket használjuk.
Feladat
Felelős
Határidő
Regisztráció, óvodába lépés előtt anamnézis felvétele
csoportos
2021.09.15.
óvónők
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Regisztráció óvodába lépés után a
személyiségnaplóban, a PP-vel koherens tervezés a
megfigyelésekre, tapasztalatokra építve
A tehetség területek, eredmények, programok
regisztrálása a tehetséglapon és a csoportos
nyilvántartásban
A tehetség területek, szintek meghatározása a
tehetségműhelyek kialakításához
Mérés
 a nevelési feladatok eredményessége és
 a képességstruktúra szintje alapján,
 excell-táblák kitöltése,
 helyzetelemzés,
 erősségek, fejlesztendő területek,
 feladatok meghatározása a személyiségnaplóban
és a nevelés tervben,
 egyéni fejlesztési terv készítése
Szociometriai mérés középső és nagycsoportban

csoportos
óvónők

2021.10.31.

csoportos
óvónők

Aktuálisan

tehetségműhely
vezető
csoportos
óvónők

2021.09.20.

csoportos
óvónők
A fejlesztő pedagógus, pszichológus mérései Sindelar, fejlesztők,
Frostig, DIFER, IQ-tesztek használatával
pszichológus
Fejlesztés megvalósítása, dokumentálása az egyéni csoportos
haladási naplóban
óvónők
Értékelés a mérési eredmények alapján a csoportos
személyiségnaplóban, nevelési terv megvalósításában
óvónők
Vezetői ellenőrzés eredményéinek értékelése
intézményvezető
helyettes
Szülők tájékoztatása fogadó órán, összegző értékelés
csoportos
óvónők
A korcsoportok neveltségi szintek szerinti
intézményvezető
összehasonlító összegző értékelése
helyettes
Az eredmények eljuttatása az intézményvezetőhöz,
fenntartóhoz

2022.01.15.
2022.05.31

2022.01.31.
saját ütemezés
szerint
Folyamatos
2022.01.15.
2022.05.31
aktuálisan
aktuálisan

Félévi, év
végi
értekezleten
intézményvezető 2022. 06.22.
helyettes

Pedagógusminősítési eljárások

Feladat-ellátási hely
Széchenyi sétány1.
Széchenyi sétány1.

Pedagógusminősítési
eljárásban részt vevő
óvodapedagógus
Bíró Andrea
Portfólió feltöltés
2021. 11. hó
Szebellédi Ildikó
Portfólióvédés
2021.11.18.
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Elérni kívánt fokozat
pedagógus II.

mester

Juhar utca 11.

Juhar utca 11.

Tóthné Koncz Beáta
Portfólió feltöltés
2021. 11. hó
Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Portfólió feltöltés
2021. 11. hó

pedagógus II.
pedagógus I.

Belső Önértékelési Csoport
Újraválasztott tagjai:
Kórógyi Angyalka, Kovácsné Virág Katalin, Harsányi Ilona, Ruszkainé Mészáros
Irén, Podmaniczkyné Kőrös Ilona, Tóthné Kiss Edit, Horváthné Halmai Ágnes, Bíró
Andrea, Ábrahám Istvánné, Szebellédi Ildikó, Filyó Ágnes
2021-2022 nevelési évben önértékelésre kijelölt pedagógusok:
Óvodapedagógus neve
Feladatellátási hely
Hegyi Adrienn
Lánchíd utca 16
Kovács Szilvia
Lánchíd utca 16
Gerencsérné Irsa Mária
Lánchíd utca 16
Ruszkainé Mészáros Irén
Lánchíd utca 16
Vas Éva
Lánchíd utca 16
Kanizsai Fodor Nóra
Széchenyi sétány 1.

Időpont
2022.02.16.
2022.05.25.

2022.05.19.
2022.04.19.

Intézkedések
Feladat
Bevontak körének ismertetése, időpont egyeztetés a
kijelölt kollégával, az érintett BECS – tagokkal.

Felelős
intézményvezető helyettes

Az eljárásrend, önértékelési folyamat, intézményi
elvárások, bevontak körének ismertetése, időpont
egyeztetés a kijelölt kollégával, az érintett BECS –
tagokkal.
Az Oktatási Hivatal értesítése az önértékelésre kijelölt
pedagógus és az adatgyűjtő személyéről, az internetes
felület megnyitása érdekében.
A kérdőívezés szakaszban az önértékelésre kijelölt
pedagógus saját felületén kitölti a kérdőívet.
Az adatgyűjtő elküldi szülőknek és kollégáknak a
kérdőíveket, szükség esetén a papír alapú kérdőíveket
feltölti a felületre
A Betekintés szakaszban az adatgyűjtő kinyomtatja a
jegyzőkönyvet és az értékelő lapot.
A Látogatás szakaszban a csoportprofil, tematikus
terv és a 2 foglalkozási vázlat átadása a látogatást
végzőknek

intézményvezető helyettes
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intézményvezető és
helyettes
kijelölt
pedagógus
adatgyűjtő

Határidő
Tanévnyitó
nevelőtestületi
értekezleten
A havi
eseménytervben
ütemezett
időpontban
15 nappal a
tervezett
időpont előtt.
10 nap áll
rendelkezésre

adatgyűjtő

5 nap

kijelölt
pedagógus

A látogatás
napján

A látogatás lebonyolítása, értékelése
A jegyzőkönyv kitöltése: A jegyzőkönyv tartalma:
Dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai,
Interjú az óvodapedagógussal és a vezetővel,
A tevékenység és látogatás megfigyelési szempontjai
leadásuk az adatgyűjtőnek.
A jegyzőkönyv és mellékleteinek feltöltése a felületre
Az Értékelés szakaszban az önértékelés elvégzése az
értékelt saját felületén, kompetenciánként
meghatározva a kiemelkedő és fejlesztendő
területeket.
Az intézményvezető/ helyettes segítségével 5 évre
szóló önfejlesztési terv készítése
Az intézményvezető feltölti az önfejlesztési tervet.
13.6.

A foglalkozást
látogatók
A foglalkozást
látogatók
ütemezés szerint
adatgyűjtő
kijelölt
pedagógus

A látogatás
napján
3 héten belül

A
meghatározott
időpont előtt 3
nappal

értékelt
intézményvezető Aktuálisan

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása

A Nevelési Tanácsadó által megállapított BTMN-es gyermekek előírt fejlesztést, valamint a
feladat ellátási helyeinken lévő SNI-s gyermekek mozgás és kognitív fejlesztését
fejlesztőpedagógus végzi – önálló státuszban.
Az arra kijelölt SNI-s gyermekeket utazó gyógypedagógus látja el. Faladatunk az utazó
gyógypedagógusok megkeresése, annak érdekében, hogy intézményeinkben a törvényi
előírások szerint a gyermekek ellátása megtörténjen (intézményvezetőnekj elezve, hogy
logopédus hiányzik)

Fejlesztők
Lukácsné Vajda Enikő

SNI, BTM
Feladat
mozgás és kognitív /Sétány
mozgás és kognitív Juhar

Gáborné Sávolt Ágnes

Nem ellátott

mozgás és kognitív Lánchíd
Szociális
kommunikáció/Lánchíd Szociális
kommunikáció/Sétány
logopédia/ Sétány
logopédia/ Lánchíd
logopédia/ Juhar
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Határidő
Hétfő

Feladat
Határozatok összegyűjtése
Intézménykijelölés megkérése
Kapcsolatfelvétel a fejlesztő
pedagógusokkal,
Nyilvántartás elkészítése,
felülvizsgálata

SNI, BTM
Felelős
óvodatitkár, fejlesztő
pedagógus
fejlesztő pedagógus, helyettes
intézmény-vezető helyettes
intézmény-vezető helyettes

Fejlesztő naplók megnyitása
Fejlesztő foglalkozások
helyének, időpontjainak
ütemezése
Az igényelt feltételrendszer
biztosítása
Konzultációk

fejlesztő pedagógus
fejlesztő pedagógus, helyettes

Fejlesztési tervek készítése

fejlesztő pedagógus, csoportos
óvónők
csoportos óvónők

A mulasztási naplók
bejegyzéseinek ellenőrzése
Felülvizsgálatok figyelemmel
kísérése
Beszámolók kérése a fejlesztés
eredményeiről
Egyéni haladási naplók,
személyiségnaplók ellenőrzése
Vizsgálati kérelmek
megfogalmazása, ellenőrzése
Kontrollkérés eljuttatása a
szakszolgálatokhoz

Feladat
Tehetség felismerés, azonosítás
Tehetség felismerés, azonosítás
tehetségműhelyekhez
Tehetséggondozás feladatainak
megjelenítése a nevelési,
tematikus tervben és az egyéni
fejlesztő naplóban

óvodapedagógusok, helyettes

Határidő
2021.09.07.
2021. 09.15.
2021.09.10. illetve
aktuálisan
2021 09. 15.
2022. 01. 15,
2022. 06. 20.
2021. 09. 15.
2021.09.15. illetve
aktuálisan

fejlesztő pedagógus, helyettes

A kapcsolatfelvétel
után 1 héttel
A kapcsolatfelvétel
után 1 héttel
A kapcsolatfelvétel
után 1 héttel
2021. 09.30.
2022. 01.30.
2022. 08.31.
Aktuális

intézmény-vezető helyettes

Félévente

intézmény-vezető helyettes

Félévente

fejlesztő pedagógus
óvodapedagógusok, helyettes
fejlesztő pedagógus, helyettes

Aktuálisan

fejlesztő pedagógus, óvónők

Tehetséggondozás
Felelős
óvodapedagógusok
Hermánné Végi Julianna és a
műhelyvezetők
óvodapedagógusok
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2022.06.30.

Határidő
folyamatos
2021.09.15.
folyamatos

Differenciált és egyéni fejlesztés
megvalósítása, tehetségsegítő
versenyekre való felkészítés
Együttműködés a gyermek
optimális személyiségfejlesztése
érdekében
Mérés-értékelés
Eredmények dokumentálása
Tehetséges gyermekek
eredményeinek összesítése,
elküldése az iskolába.
Rajzpályázatok

óvodapedagógusok

folyamatos

óvodapedagógusok –
pszichológus, szülők

folyamatos

óvodapedagógusok, pszichológus mérési naptár szerint,
illetve aktuálisan
óvodapedagógusok
félévente, aktuálisan
Szebellédi Ildikó
2021.10. 15.
Podmaniczkyné Kőrös Ilona
Horváthné Halmai Ágnes
Farkas Mária, Veres Dorina,
folyamatos
Kanizsai Fodor Nóra
Podmaniczkyné Kőrös Ilona
2022.05.31
Tóthné Koncz Beáta
2022.05.31
Hermánné Végi Julianna
2022.05.31
Veres Dorina
2022.05.31
Kórógyi Angyalka
2022.05.31
Torbavecz József
folyamatos
Kanizsai Fodor Nóra
202.10. hó
Veres Dorina
2021.11.05-ig..

Mese, dráma tehetségműhely
Pacsirta zenei tehetségműhely
Logikai tehetségműhely
Vizuális tehetségműhely
Néptánc tehetségműhely
Ovi-foci
Pöttöm Próba Városi Verseny
Házi versmondó találkozó
megrendezése csoportokon belül
Részvétel Földünkért 5 próba
Hermánné Végi Julianna
környezetvédelmi vetélkedőn
Tehetséges gyerekek részvétele a Szebellédi Ildikó,
Bóbita Városi Versmondó
Találkozón
Városi Varázshegy Fesztivál
Hajas Henrietta, Tapodiné Kanyó
megrendezése
Szilvia
Házi bábos délelőtt
Kisné Bíró Jolán
megrendezése
Kórógyi Angyalka
Arany János rajzpályázat
Gerzsenyiné Danku Tünde,
Veres Dorina, Farkas Mária
Részvétel a Bóbita
Szebellédi Ildikó
Bábtalálkozón
Iskolába menők fizikai felmérése Horváthné Halmai Ágnes, Filyó
a Lánchíd Általános Iskolában
Ágnes
Házi népdaléneklő verseny
Bíró Andrea
megrendezése
Részvétel a Kálmán Lajos
Szebellédi Ildikó
Népdaltalálkozón
Részvétel a Micimackó meseSzebellédi Ildikó
napon
Néptánc-találkozó
Gerencsérné Irsa Mária
Hetényegyháza
Kórógyi Angyalka
Horvátné Halmai Ágnes
Lánchidas Sportolgató
Podmaniczkyné, Filyó Ágnes
Gál Györgyné,
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2022. 04. hó
2021.11.12.

2022.05.13.
2022.01.21.
2022.01.hó
2022.02.04.
2022. 02. 14., 21.,
28.
2021.09.24.
2021.10.01.
2022.03.04.
2022.03.11.

2022.03. 07.

Rendőrző Bóbiták
közlekedésbiztonsági verseny
Bölcs Bagoly Kognitív Kupa
megrendezése házon belül
Házi ügyességi sportnap
megrendezése
Házi Fülemüle Fesztivál
megrendezése
Városi Fülemüle Fesztivál
megrendezése
Részvétel az Ovi Kupán
Részvétel a Hírös –Ép Óvodás
Foci Kupán

Veres Dorina, Hajas Henrietta

2022.03.25.

Hajas Henrietta, Hermánné Végi
Julianna
Podmaniczkyné Kőrös Ilona

2022.05.20.

Tóthné Koncz Beáta

2021.10.15.

Bíró Andrea

2021. 10.22.

Podmaniczkyné Kőrös Ilona
Tapodiné Kanyó Szilvia,
Mészárosné Gerber Edit

2022.05.18.
2022.05.hó

2022.04.25.

A Széchenyi sétányi és Juhar utcai feladat-ellátási hely Akkreditált Kiváló Tehetségpont.
A házi versenyeken minden nagycsoportból részt vesznek a tehetségígéretek, akik közül a
kiemelkedő teljesítményt nyújtókat nevezzük be a városi versenyekre.
Ettől az évtől a tehetségígéreteket interperszonális, ének-zene, vizuális kultúra és kognitív
műhelyek indításával segítjük.
Gyermekvédelem
Feladat
Tájékoztató
tábla
kihelyezése
a
gyermekvédelmi felelős személyéről,
elérhetőségéről
Család-és
Gyermekjóléti
Központ,
Pedagógiai Szakszolgálat elérhetőségének
kihelyezése
Prevenció: a gyermekek problémáinak
felismerése, családlátogatás

Felelős
intézményvezető helyettes
koordinátorok

Határidő
2022.09.01.

koordinátorok,
Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
óvodapedagógus

2022.09.01.

Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére
A szülőkkel való együttműködő kapcsolat
kialakítása
Nyilvántartásba vétel: HH/HHH gyerekek
veszélyeztetett gyerekek

óvodapedagógus
óvodapedagógus

A
gyerekeket
megillető
jogok
érvényesülésének biztosítása az óvodán
belül
A velük kapcsolatos intézkedések rögzítése
Jogszabályi
változások
követése,
ismertetése az óvodapedagógusokkal
Az anyagi támogatások igénybevételének
segítése

intézmény-vezető helyettes
koordinátorok,
óvodapedagógusok
gyermekvédelmi felelős
intézményvezető helyettes
gyermekvédelmi felelős
intézményvezető helyettes
óvodatitkár

intézményvezető helyettes
óvodatitkár
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óvodába lépés
előtt, illetve
aktuálisan
folyamatosan
folyamatosan
2022.09.01től
folyamatosan
folyamatosan

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

Rendszeres óvodalátogatás figyelemmel
kísérése
Az inkluzív nevelés, multikulturális,
interkulturális nevelésen alapuló integráció
megvalósítása
egyenlő
hozzáférés
biztosításával, befogadó környezetben
Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb
pedagógiai
eszközökkel
meg
nem
szüntethető, veszélyeztető tényező megléte
esetén kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti
Szolgálattal
Kapcsolattartás, pedagógia vélemények
megfogalmazása, esetmegbeszélésen való
részvétel
A jelzések alapján az okok feltárása, fogadó
óra, családlátogatás
A prevenciós, korrekciós testi-, lelki
nevelési feladatokat ellátása a megfelelő
szakember bevonásával és a szülőkkel
együttműködve.
A gyermekek körülményeiben történt
változások követése, a tapasztalatok
értékelése,
a
további
teendők
meghatározása, dokumentálása, illetve az
esetenkénti nyilvántartás megszüntetése
vagy az új nyilvántartásba vétel
végrehajtása
13.7.

óvodapedagógusok,
gyermekvédelmi felelős,
koordinátorok
óvodapedagógusok

folyamatosan

intézményvezető helyettes
gyermekvédelmi felelős,
óvodapedagógus

aktuálisan

gyermekvédelmi felelős
óvodapedagógusok

aktuálisan

gyermekvédelmi felelős
óvodapedagógusok
intézményvezető helyettes
óvodapedagógus

1 héten belül

gyermekvédelmi felelős

félévente,
illetve
aktuálisan

folyamatosan

szükség
szerint

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése

Feladat
Gyermekvédelmi feladatok
koordinálása
Munkavédelmi felelős
Információátadás,
infokommunikációs feladatok
Gyakornoki rendszer
működtetése
TÁMOP 3.1.7. pályázat
fenntartása, beszámolók
készítése
Hallgatók szakmai
gyakorlatának irányítása
TÁMOP 3.1. 11-12 pályázat
fenntartása

Felelős, megbízott neve
Ráczköviné Horváth Zsuzsanna mindhárom
feladatellátási helyen
Bábiczkiné Zelenka Éva a Kálmán Lajos Óvodában
Ráczköviné Horváth Zsuzsanna, Kanizsai Fodor Nóra,
Hegyi Adrienn
Hermánné Végi Julianna
Hermánné Végi Julianna, Kovácsné Virág Katalin,
Szebellédi Ildikó
Horváthné Halmai Ágnes
Hajas Henrietta, Homoki Dóra, Podmaniczkyné Kőrös
Ilona, Tóthné Kiss Edit
Szebellédi Ildikó, Hermánné Végi Julianna, Bábiczkiné
Zelenka Éva
Kovácsné Virág Katalin
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Ovi-nap
Pályázatok figyelése
Nefelejcs Alapítvány
működtetése
Varázshegy Alapítvány
működtetése
Karácsonyi vásár
Karácsonyi vacsora,
Nyugdíjas kollégákkal való
kapcsolattartás
Faliújságok aktualizálása,
Ovi Galéria, Óvodánk történései
Folyosók, közös terek
dekorálása
Bálszervezés
Bölcsődével való
kapcsolattartás
Iskolákkal való kapcsolattartás
Szakszolgálatokkal való
kapcsolattartás
Egészségügyi szekrény,
mentőláda feltöltése és rendben
tartása
Bérletes előadások szervezése
Egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok figyelemmel
kísérése, ellenőrzése
Tűzoltó készülékek, irányfény
havi ellenőrzése, dokumentálása
Udvari játszótéri eszközök
állapotának ellenőrzése,
dokumentálása
Műszaki eszközök ellenőrzése
Biztosítások koordinálása
Könyvtár rendben tartása
Tornaszertár rendben tartása
Fényképezés koordinálása

Harsányi Ilona, Kovácsné Virág Katalin, Hegyi Adrienn,
Gerencsérné Irsa Mária,
Farkas Mária, Gerzsenyiné Danku Tünde, Ráczköviné
Horváth Zsuzsanna,
Ruszkainé Mészáros Irén, Kovács Szilvia, Kórógyi
Angyalka Tulipán Gabriella, Vinczéné Földesi Izabella,
Hajas Henrietta, Bíró Andrea
Kovácsné Virág Katalin, Harsányi Ilona, Ruszkainé
Mészáros Irén
Vas Éva, Kórógyi Angyalka
Harsányi Ilona, Horváthné Halmai Ágnes, Veres Dorina
Kórógyi Angyalka, Homoki Dóra, Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Hegyi Adrienn, Kovács Szilvia,, Molitórisz Csilla, Vas
Éva, Ruszkainé,Kissné Bíró Jolán
Kovács Szilvia, Molitórisz Csilla, Tóthné Kiss Edit,
Ráczköviné Horváth Zsuzsanna, Podmaniczkiné Kőrös
Ilona
Harsányi Ilona, Gerzsenyiné Danku Tünde,Bábiczkiné
Zelenka Éva,
Szebellédi Ildikó, Kovácsné Virág Katalin,Tapodiné
Kanyó Szilvia, Horváthné Halmai Ágnes
Lukácsné Vajda Enikő, Kovácsné Virág Katalin,
Szebellédi Ildikó
Homoki Dóra, Tóthné Koncz Beáta, Hegyi Adrienn
Kovácsné Virág Katalin,
Harsányi Ilona, Bábiczkiné Zelenka Éva,Hermánné Végi
Julianna
Ruszkainé Mészáros Irén, Homoki Dóri, Bábiczkiné
Zelenka Éva
Molitorisz Csilla, Mészárosné Gerber Edit, Filyó Ágnes,
Bíró Andrea
Ruszkainé. Mészáros Irén, Tapodiné Kanyó Szilvia,
Horváthné Halmai Ágnes
Ruszkainé Mészáros Irén, Hajas Henrietta, Ábrahám
Istvánné, Bábiczkiné Zelenka Éva
Kovács Szilvia,
Gerencsérné Irsa Mária. Hegyi Adrienn, Kisné Balla
Mária, Veres Dorina,
Homoki Dóra, Kovácsné Virág Katalin, Gaál Györgyné,
Kovács Szilvia, Ábrahám Istvánné, Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
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Alkalmazotti jelenléti ívek
kiosztása, ellenőrzése
Újság és könyvterjesztés
13.8.

Ábrahám Istvánné, Bábiczkiné Zelenka Éva Hermánné
végi Julianna, Kovácsné Virág Katalin
Harsányi Ilona, Kanizsai Fodor Nóra, Filyó Ágnes

Eseményterv

(A pandémiás rendelkezéseknek megfelelően járunk el.)

Hónap
Szeptember
10.
17.
20.
22.
24.
27.
27-30
30.
Október
01.

01.

01.-04.
04.
08.

08.-09.
15.
18.
22.
25-27.
29.
November
05.
12.
13.
15-19

Ünnepek, megemlékezések,
események
Őszi
kirándulások/
Arborétumba,
Vadasparkba
Tarka- barka Fesztivál
„Csuhéj-nap”
Intézményvezetői évnyitó értekezlet
Óvodások, iskolások sportversenye az Arany
János általános iskolában
Kálmán Lajos népdaléneklő találkozó -Házi
válogató
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezletek, tanítók látogatása a
szülői értekezleteken
Népmese napja
Idősek napja
Zene világnapja
Kálmán Lajos Városi Népdaléneklő
Találkozó
3-ad éves óvóképzős hallgatók fogadása+
óvónői bemutató
10.02. „Város napja”séták, kirándulások,
képek, építkezések a csoportban.
Állatok világnapja
3-ad éves óvóképzős hallgatók fogadása+
óvónői bemutató
Részvétel a Széchenyivárosi napok
rendezvényein
Házi Fülemüle válogató
SZMK értekezlet
Fülemüle Városi ének Fesztivál
Agresszió-kezelés továbbképzés
DIFER továbbképzés
Házi versmondó találkozó házi válogató
Városi versmondó találkozón részvétel
DIFER továbbképzés
Fogadóórák
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Felelős
óvónők
Tóthné Kis Edit
Ábrahám Istvánné
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona
Bíró Andrea
Szebellédi Ildikó
csoportos óvónők
csoportos óvónők
csoportos óvónők

Hajas Henrietta,
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona Szebellédi Ildikó
csoportos óvónők
Óvónők
Hajas Henrietta,
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona Szebellédi Ildikó
Óvónők
Tóthné Koncz Beáta
Szebellédi Ildikó
Bíró Andrea
Óvónők
Óvónők
Veres Dorina
nagycsoportos Óvónők
Óvónők
Csoportos óvónők

16.
17.
26-30
December
3.,7.

Óvónők hospitálása első osztályokban
Óvodások játékos informatikája
Fényképezés

Óvónők
Csoportos óvónők
Homoki Dóra

Fényképezés

Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona, Ruszkainé Mészáros
Irén
Harsányi Ilona
Csoportos óvónők

6.

Mikulás

14.
16.

Karácsonyi vásár Lánchídon
Karácsonyi Műsor az óvodásoknak az arany
János és a Lánchíd utcai iskolában
Karácsonyi ünnepségek csoportos
Karácsonyi gyertyagyújtás /felnőtt

15-20.
21.
Január
12.

Csoportos óvónők
Kórógyi Angyalka,Vas Éva

Játékos Informatika Arany János Iskolában

nagycsoportos Óvónők

21.

Házi bábtalálkozó

25.

Szülői értekezlet a nagycsoportosoknak
beiskolázás előttArany János és Lánchíd
utcai iskolában
Óvónők látogatása az első osztályokban:

Kisné Bíró Jolán
Kórógyi Angyalka
nagycsoportos Óvónők

26.
15-27.
25.
28.
Február
1-4
04.
08.
12.
15.
19.

„Aranyos” napokon részvétel az iskolában
Intézeti napok rajzverseny Arany János
Iskolában
Féléves értekezlet

nagycsoportos Óvónők
nagycsoportos Óvónők

Nagycsoportosok szülői értekezlete
Részvétel Bóbita városi Bábfesztiválon
Az Intézeti napok rajzverseny óvodásoknak
Szülők nevelők bálja //Lánchíd
Farsang Lánchídon
Szülők nevelők bálja/ Sétány +Juhar

nagycsoportos Óvónők
nagycsoportos Óvónők

21.
22.

Farsang /Lánchíd
Farsang /Sétány

23.
24.
28.

Farsang /Juhar
Házi mesemondó válogató
Az Intézeti napok rajzverseny óvodásoknak
eredményhirdetése
Fényképezés/ Juhar

28 .

nagycsoportos Óvónők

Március
03,.07. Fényképezés/Sétány
07.
Játékos sportverseny Lánchíd Iskola
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Óvónők

Kovács Szilvia
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona
csoportos óvónők
Podmaniczkyné Kőrös
Ilona
Tapodiné Kanyó Szilvia
Homoki Dóri
nagycsoportos Óvónők
Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Homoki Dóra
nagycsoportos Óvónők

Részvétel Micimackó városi Mesemondó
Versenyen
Részvétel a Városi Néptánc találkozón
Március 15. megemlékezések
testvércsoportonként
Kirándulások, látogatások a Víz világnapja
alkalmából

nagycsoportos Óvónők

Részvétel a Rendőrző Bóbiták városi
rendezvényén

nagycsoportos Óvónők

Fogadó órák

óvónők

Óvodai csoportok látogatása az első
osztályokba
Húsvét- nyitott rendezvény a Lánchídon

nagycsoportos Óvónők

Anyák napi ünnepségek
Házi dramatizáló válogató
Részvétel Ovikupán
Varázshegy Városi Dramatizáló
Bölcs Bagoly Kognitív Kupa/ Sétány+Juhar
Családi Ovi nap,

Csoportos Óvónők
Hajas Henrietta

27.
28.

Gyereknap/sétány

Podmaniczkyné Kőrös
Ilona

Június
01-.03.

Nagyok búcsúja

nagycsoportos Óvónők

03.

Gyereknap/Juhar

Bábiczkiné Zelenka Éva

04.
23.

Nemzeti Összetartás Napja”
Évzáró értekezlet

Csoportos Óvónők
Szebellédi Ildikó

24.

Nevelőtestületi kirándulás

Filyó Ágnes,Tóthné Kis
Edit, Harsányi Ilona

04.
11.
11.
20.-23.

25.
Április
4-8.
12
13.
Május
02-06
09.
18.
13.
20.

13.9.

Kórógyi Angyalka
csoportos Óvónők
minden óvónő

Kovácsné Virág Katalin

Hajas Henrietta
Hermánné Végi Julianna
Kovácsné Virág Katalin

Belső kapcsolatok

13.9.1. Munkaközösségek
Cél: Módszertani kultúra fejlesztése, szakmai műhelymunka tervezése, szervezése a jó
gyakorlatok fenntartása.
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Munkaközösség
megnevezése
HOP
munkaközösség
Szebellédi Ildikó

Résztvevő neve
Nagy Ágnes, Gerencsérné Irsa
Mária, Mészárosné Gerber Edit,
Molitórisz Csilla, Vas Éva,
Lőrinczné Csorba Anikó,
Kovácsné Virág Katalin,
Ruszkainé Mészáros Irén,
Homoki Dóra, Kanizsai -Fodor
Nóra, Gerzsenyiné Danku Tünde,
Hajas Henrietta, Kisné Balla
Mária,

Tóthné Koncz Beáta, Filyó
Ágnes, Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
Szervezetfejlesztés- Kisné Bíró Jolán, Hegyi Adrienn,
kommunikáció
Farkas Mária, Gaál Györgyné,
Szebellédi Ildikó
Kórógyi Angyalka, Kovács
Szilvia, Harsányi Ilona, Bálint
Fruzsina,
Tóthné Kis Edit, Hermánné Végi
Julianna, Horváthné Halmai
Ágnes, Podmaniczkyné Kőrös
Ilona, Bíró Andrea,

1. Ikt.
munkaközösség
Kanizsai Fodor
Nóra, Ráczköviné
Horváth Zsuzsanna

Ábrahám Istvánné, Bábiczkiné
Zelenka Éva, Veres Dorina
Vas Éva, Kovács Szilvia,
Harsányi Ilona, Molitórisz Csilla,
Mészárosné Gerber Edit, Hegyi
Adrienn, Jávorkáné Nagy Ágnes
Filyó Ágnes,Tóthné Koncz
Beáta,Tapodiné Kanyó Szilvia,

2. Tehetség műhely
Hermánné Végi
Julianna,

Tóthné Kiss Edit, Bíró Andrea,
Hajas Henrietta, Horváthné
Halmai Ágnes
Horváthné Halmai Ágnes,
Podmanickiyné Kőrös Ilona,
Hajas Henrietta, Homoki Dóra,
Tóthné Koncz Beáta, Veres
Dorina, Tapodiné Kanyó Szilvia
Bálin Fruzsina, Kovács
Szilvia,Kórógyi Angyalka, Hegyi
Adrienn
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Melyik feladat-ellátási
helyről
Mindhárom feladat
ellátási helyről
Lánchíd

Sétány

Juhar
Mindhárom feladat
ellátási helyről
Lánchíd

Sétány

Juhar
Lánchíd

Juhar

Sétány
Sétány

Juhar
Lánchíd

13.9.2. Belső tudásátadás
Cél: Emberi és egyéb erőforrások rendszeres és módszeres fejlesztése, szemléletformálás,
horizontális tanulás által



Minden csoport egyik óvónője bemutatót tart a maga által választott témában.
Kétévente egyszer bemutatót tart, aminek a tervezetét legkésőbb egy héttel a bemutató
előtt elküldi az intézményvezető helyettesnek, hogy közzé tegye a zárt levelező
rendszeren. Minden óvodapedagógusnak a saját csoportján kívül 2 foglalkozást kell
látogatnia, melyből az egyiknek mindenképp nem a saját óvodájában tartott.
Jelenléti ívvel vezetett.
Erről a bemutatót látogató óvónők hospitálási naplót vezetnek.
Intézmény vezető helyettes mindegyiken részt vesz. Ez egyben az ellenőrzési terv része
is. A megfigyelési szempontoknak megfelelően értékeli a foglalkozást.





Hónap

10.01.

10.08.

2022.02.18.

2022.01.19.

A bemutató tartalma

A bemutatót tartja

Ének-zene-, 3-ad éves hallgatóknak
óvodapedagógusi bemutató foglalkozás

Sétány/mókus .

Külső világ tevékeny megismerése,3-ad
éves hallgatóknak óvodapedagógusi
bemutató foglalkozás

Sétány/mókus .

Játék, 1. éves hallgatóknak
óvodapedagógusi bemutató foglalkozás

Sétány/maci .

Pedagógus 2 minősítés előtti látogatás

Sétány/katica .

Podmaniczkyné Kőrös Ilona

Podmaniczkyné Kőrös Ilona

Tóthné Kiss Edit

Bíró Andrea
2022.04.19.

BECS során foglalkozás látogatás

Sétány/napocska
Kanizsai Fodor Nóra

2021.12.02.

Új
dolgozó
foglalkozáson

vezetői

látogatása Sétány/süni.
Gezsenyiné Danku Tunde
Juhar/pillangó

2021.10.20.

Filyó Ágnes
2022.01.26.

Pedagógus 2 minősítés előtti látogatás

Juhar/szitakötő
Tóthné Koncz Beáta

2022.01.

Pedagógus 2 minősítés előtti látogatás
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Juhar/cinege

Ráczköviné Horváth
Zsuzsanna
2022.05.19.

BECS során foglalkozás látogatás

Lánchíd/ maci
Vas Éva

2022.05.11.

2022.05.25.

Új
dolgozó
foglalkozáson

vezetői

látogatása Lánchíd/kakas
Bálint Fruzsina

BECS során foglalkozás látogatás

Lánchíd/süni
Kovács Szilvia
Lánchíd/mókus

2022.03.30.

Harsányi Ilona
2022.02.16.

BECS során foglalkozás látogatás

Lánchíd/maci
Hegyi Adrienn

2021.11.24.

Új
dolgozó
foglalkozáson

vezetői

látogatása Lánchíd/cica
Jávorkáné Nagy Ágnes

Lánchíd/katica

2022.02.08.

Mészárosné Gerber Edit
Lánchíd/kacsa

2021.12.01.

Gaál Györgyné

Hónap

A prezentációk tartalma

A prezentációt tartja

Október

Szervezetfejlesztés-Változások a
szervezetben

Szebellédi Ildikó

November

Felkészítés az intézményi
tehetségkoncepció kialakítására,

Hajas Henrietta és Tóthné
Koncz Beáta
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tehetséggondozó programok
kidolgozására és megvalósítására
Január

Gyermekkori agresszió kezelése

Kanizsai Fodor Nóra és
Tóthné Koncz Beáta

Február

Diabétesz kezelése

Kanizsai Fodor Nóra

Március

DIFER

Április

Agresszió kezelés
Családi Életre Nevelés

Filyó Ágnes

1.5.3. Képzések:
A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés legfontosabb szabályait a 277/1997. (XII.22.)
Kormányrendelet szabályozza.
Ennek megfelelően feladat:
- Óvodapedagógusok kötelező továbbképzésének teljesítésének figyelemmel kísérése
- Képzések feltérképezése
- Továbbképzési terv elkészítése
- Portfóliót írók továbbképzésén vesz részt Tulipán Gabriella szakértőnél: Ráczköviné
Horváth Zsuzsanna, Tóthné Koncz Beáta
- DIFER képzésen részt vesz:Kanizsai Fodor Nóra, Ráczköviné Horváth Zsuzsanna,
Kovács Szilvia, Gerzsenyiné Danku Tünde, Bálint Fruzsina, Kisné Balla Mária,
Lőrinczné Csorba Anikó,
- Gyermeki agressziókezelés továbbképzésen szeretne részt venni: Kórógyi Angyalka, ,
Homoki Dóra, Kisné Balla Mária, Kovács Szilvia
- Szabadjáték továbbképzésen szeretne részt venni: Filyó Ágnes,Veres Dorina,
Bábiczkiné Zelenka Éva, Farkas Mária, Tapodiné Kanyó Szilvia, Hajas Henrietta,
- Tehetségsegítő továbbképzésen szeretne részt venni: Kórógyi Angyalka, Kovács
Szilvia, Hegyi Adrienn, Bálint Fruzsina, Homoki, Veres Dorina, Tapodiné Kanyó
Szilvia, Tóthné Koncz Beáta, Kisné Balla Mária , Gerzsenyiné Danku Tünde,
- Ikt képzésen szeretne részt venni több óvónő.
Mentesültek a továbbképzési kötelezettség alól:
Ábrahám Istvánné, Farkas Mária, Gaál Györgyné,Gerencsérné Irsa Mária, Harsányi
Ilona, Horváthné Halmai Ágnes, Kisné Bíró Jolán, Kovácsné Virág Katalin,
Mészárosné Gerber Edit, Molitórisz Csilla, Podmaniczkyné Kőrös Ilona, Ruszkainé
Mészáros Irén, Szebellédi Ildikó, Tóthné Kis Edit, Vas Éva,
Az óvoda külső kapcsolatrendszere
Szülőkkel:/ amit a pandémiás rendelkezés lehetővé tesz
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Nyíltnap, családlátogatás, szülői értekezletek, fogadó órák, Iskolai tájékoztató nap, óvoda
életével kapcsolatos információk, Ovi Galéria, „Szülőknek ajánljuk” faliújság, „Az óvodai élet
történései” fotótár, családi játékdélután, Tarkabarka fesztivál, Csuhéj!-nap, Adventi teadélután,
Ovi-nap, Tornaünnepély, Gyereknap, Óvodabál, Anyák napja, Családi kirándulás, szülői jogok
érvényesítése, az intézmény feladat ellátási helyeinek, környezetének szépítése
Szülői Szervezettel:
- Az óvodai munkaterv elfogadása,
- Szülők - nevelők báljai,
- Beszámoló az Alapítvány munkájáról,
- Nevelési év értékelése
Védőnőkkel:
A védőnő figyelemmel kíséri a kötelező oltások beadását. Időszakonként ellenőrzi a
gyermekek haját.
- Dr. Kovács Gyuláné Tóth Katalin (06-76/507-476),(06-20/512-8799),(06-30/2094595),/Juhar utcai feladat-ellátási hely/,
- Kovácsné Bense Erzsébet /Lánchíd utcai feladat-ellátási hely/,
- Vavros Sasana(06-20/512-9060)/Széchenyi sétányi feladat-ellátási hely/.
Szakértői Bizottsággal:
- Konzultáció a gyógypedagógussal,
- Jellemzések megfogalmazása,
- Kontrollvizsgálat kérése,
- Iskolaérettségi vizsgálatok
Alapítványokkal:
- Varázshegy, /Sétány
- Nefelejcs, /Lánchíd
Bölcsődékkel:
- Bölcsődei tájékoztatók,
- Leendő óvodások meghívása Gyereknapra, ha engedi a járványhelyzet
A város óvodáival:
- Városi munkaközösségben,
- Rendezvényeken való részvétel, ha engedi a járványhelyzet
- Gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeknél
Együttműködési megállapodás alapján a széchenyivárosi iskolákkal: ha engedi a
járványhelyzet
- Arany János,
- Lánchíd utcai,
- Bolyai János Gimnáziummal,
Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai kara
- Szakmai kapcsolat,
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-

hallgatóképzésben való részvétel.
Zsűrizés városi „Varázshegy” Dramatizáló Fesztiválunkon,és Városi Fülemüle
Fesztiválunkon, ha engedi a járványhelyzet
előadás, szakmai konzultáció tartása

A Közművelődési és egyéb intézményekkel: ha engedi a járványhelyzet
- Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum,
- Kulturális és Konferenciaközpont,
- Kecskeméti Ifjúsági Otthon,
- Gyermekkönyvtár- Bérletes előadások, programok látogatása
Mellékletek:
Munkaközösségek tervei
Kecskemét, 2021.09.27.

Készítette: Szebellédi Ildikó
intézményvezető-helyettes
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14. Fejlesztőpedagógusok munkaterve
A munkaterv az alábbi feladat-ellátási helyekre vonatkozik:
- 6000 Kecskemét, Egyetértés utca 15.
- 6000 Kecskemét, Bíró Lajos utca 22.
- 6044 Kecskemét, Pajtás utca 2.
- 6044 Kecskemét, Kossuth Lajos utca 17.
- 6000 Kecskemét, Boróka utca 22.

SZEPTEMBER
~ Az óvodapedagógusokkal, intézményvezető helyettesekkel egyeztetve a felmérendő,
BTMN-es gyermekek névsorának összeállítása csoportonként.
~ A BTMN-es gyermekek felmérése egyénileg a Kulcsárné féle vizsgálóeljárással.
~ Célom a tanulási zavar veszélyeztetettség, magatartászavar, mozgásfejlődésben való
elmaradás és a kognitív képességek gyengeségeinek kiszűrése.
~ Konzultálás az óvodapedagógusokkal, szükség esetén az adott gyermek szüleivel.
~ A Nevelési Tanácsadó Szakértői Véleményeinek számbavétele.
~ Folyamatos

kapcsolattartás

az

óvodapedagógusokkal:

az

egyéni

felmérések

eredményeinek ismertetése, együttes elemzés a csoportbeli fejlesztés lehetőségeinek,
területeinek megbeszélése, szükség esetén mikro csoportban fejlesztés.
~ Kapcsolattartás a szülőkkel: A szülők tájékoztatása szülői értekezleten a felmérések
céljáról az esetleges fejlesztő foglalkozások menetéről, tapasztalatairól. Fogadó órák a
fejlesztésben részt vevő gyermekek szüleinek.
~ Kapcsolattartás szükség esetén más pedagógiai szakszolgálattal: Logopédia, Nevelési
Tanácsadó, Korai Fejlesztési Bizottság.
~ Kapcsolattartás a logopédussal az óvoda pszichológussal, gyógypedagógussal..
~ Dokumentáció elvégzése
~ Az egyéni fejlesztő naplók megnyitása, vezetése.
~ Az egyéni tervek elkészítése a BTMN-es gyermekek számára.
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OKTÓBER-DECEMBER
~ Egyéni és mikro csoportos fejlesztő foglalkozások a tervek alapján.
~ A foglalkozások megszervezése (formája, időtartama, módszerei).
~ Igény szerint szülői értekezleten tájékoztatás a fejlesztő munkáról.
~ Dokumentáció elvégzése
~ Az egyéni fejlesztő naplók vezetése.
~ Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek űrlapjának kitöltése.
~ Egyéni fejlesztési tervek készítse.
~ Folyamatosan beérkező szakvélemények feldolgozása.
~ Konzultáció a szülőkkel, szükség szerinti fogadó órák.
~ Konzultáció a szakszolgálatokkal.
JANUÁR
~ A fejlesztett gyermekek értékelése.
~ A félév eredményeinek ismertetése az óvodapedagógusokkal, további feladatok
megbeszélése.
~ Dokumentáció elvégzése:
~ A felmérés értékelése.
~ A felülvizsgálatra küldendő gyermekek anyagának elkészítése
~ Konzultáció az óvodapedagógusokkal.
FEBRUÁR-MÁJUS
~ A fejlesztő foglalkozások folytatása
~ Dokumentáció elvégzése:
~ Naplók vezetése
~ Konzultálás az óvodapedagógusokkal.
~ Kapcsolattartás a szakszolgálatokkal szükség szerint.
JÚNIUS
~ Egyéni év végi felmérések
~ Dokumentáció elvégzése:
~ Egyéni fejlesztési naplók lezárása
~ Éves fejlesztő munka értékelése
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~ A 2022/23-as évben kontroll vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának összeállítása,
elküldése a szakszolgálathoz.

Kecskemét, 2021. október 05.

Szabó Zoltán Róbertné
fejlesztőpedagógus

A munkaterv az alábbi feladat-ellátási helyekre vonatkozik:
- 6000 Kecskemét, Bíró Lajos utca 22.
- 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1.
- 6000 Kecskemét, Juhar utca 11.
- 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16.

Szeptember
Nagycsoportokban, Lánchíd utcai óvodában, Egyetértés utcai óvodában, Tündérkert,
Kadafalvi és a Széchenyi sétányi és a Juhar utcai óvodában egyéni felmérések a
gyermekek idegrendszeri érettségéről, illetve a gyermekek részképességeinek fejlettségi
szintjéről.
Egyéni felmérések alapján meg lehet állapítani:
-

Valamely képességben kimagasló tehetséges gyermek
Részképességeiben elmaradott, tanulási zavar veszélyeztetett gyermek
Magatartási zavarral küzdő gyermek
Személyiség fejlődésében bármilyen eltérést mutató gyermek fejlettségét.

A diagnosztizáláshoz egy komplex tesztet használok.
Nagyon jól méri:
Téri tájékozódást:

- testen
- síkban
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- térben
Orientációs tájékozódást időben
Vizuomotoros- koordinációt: - finommotorika
- szem- kéz koordináció
Vizuális észlelés:

- azonosság
- különbözőség
- alak- háttér
- rész- egész
- gestalt látás

Szerialitás
Auditív memória
Beszéd észlelés
Mennyiség állandóság, Matematikai képességek
Ezen képességek mérésében felhasználtam:
GMP 8
Meixner 10
Kulcsár
Edtfeld
Frostig feladatsorait.
A felmérés formái:
Csoportos:
- A gyermekek megismerése
- A csoportban történő viselkedés, teljesítmény megfigyelése játék, különféle
tevékenységek közben.
Egyéni:
- Komplex felmérés: tanulási nehézség, és a tanulási zavar veszélyeztetett
gyermekek képességstruktúrájának feltérképezését szolgáló vizsgálatok.
Nagycsoportos gyerekek Tankerületi Szakértői Bizottság vizsgálatára való küldése
(szülőkkel való konzultáció, jellemzés készítése) szükség szerint.
2. Tervezés, szervezés:
- A diagnosztikai felmérések alapján:
- Egyéni fejlesztési tervek készítése
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- Foglalkozások megszervezése
(forma, rendszeresség, időtartam, módszer, eljárás)
- Az SNI gyermekek egyéni fejlesztési terveinek elkészítése, a szakértői vélemény
alapján.
- Mozgásterápia feladatsorainak készítése.
3. Dokumentációs feladatok:
-

A felmérés eredményeinek rögzítése
A felmérések összesítése csoportonként
Fejlesztési napló vezetése
Egyéni fejlesztési tervek készítése

- Rehabilitációs napló vezetése
- Forgalmi napló elkészítése
4. Szülőkkel való kapcsolattartás
- Kapcsolatfelvétel a szeptemberi csoportos szülői értekezletek alkalmával, melyek
témái:
- A fejlesztőpedagógiai munka rövid ismertetése
- Iskolaérettség kritériumai
- Konzultációs lehetőségek felajánlása, megbeszélése.
5. Óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás
Diagnosztizálás:
-

Közös megfigyelési szempontok tervezése
Hospitálás, célzott megfigyelések
Megfigyelések együttes elemzése
Fejlesztői játékok, mozgássorok ajánlása
Az egyéni differenciálás lehetőségei

6. Kapcsolattartás a Szakszolgálatokkal

7. Közös gyermekeknél esetmegbeszélés az óvoda pszichológusával.
Szeptembertől január közepéig
Általános feladatok
1. A felmérések alapján:
- Részképességeik fejlődésében elmaradt
- Magatartási problémákkal küzdő
- Diszharmonikus mozgásfejlettségű
A fejlesztés formái:

- egyéni
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- kis csoportban

A fejlesztés történhet:

- csoportban
- csoporton kívül
- tornateremben, mozgásterápiával

2. Az órarend elkészítése

3. Dokumentációs feladatok
- Egyéni fejlődési napló vezetése
- Habilitációs, rehabilitációs napló vezetése SNI gyermekek számára.
- Forgalmi napló vezetése.
4. Január elején
- Féléves felmérések
Februártól májusig
- Fejlesztő foglalkozások folytatása egyénileg, kis csoportos foglalkozások keretében.
Szülőkkel folyamatos kapcsolattartás
-

Tájékoztatás
Tapasztalatcsere
Tanácsadás
Szakintézmények tanácsainak megbeszélése
(Logopédus)

- Iskolaérettség, beiskolázás megbeszélése
Óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás:
1. Rendszeres vagy időnkénti megbeszélések
-

A gyermekkel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése
Az egyéni differenciálás lehetőségei a csoportban
A szakszolgálatok vizsgálati eredményeinek elemzése
Hospitálás lehetőségének megteremtése
Iskolaérettség vagy éretlenség minden gyerek esetében

Június
1. Év végi kontrollvizsgálatok.
2. A középsős korú gyerekek felmérése, és szükség szerint a Tankerületi Szakértői Bizottság
vizsgálatára irányítása. (Szülőkkel való konzultáció)
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3. Szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek kontrollvizsgálatának megkérése
szakszolgálatoktól.
4. Fejlesztési napló lezárása.
Éves munka összefoglalása, értékelése.

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

Készítette: Lukácsné Vajda Enikő
fejlesztőpedagógus

15. Óvodapszichológus munkaterve
Az óvodapszichológusi munka célja a gyermeki személyiség természetes fejlődésének
támogatása. Az óvodapszichológus feladata az optimális fejlődés elősegítése, a gyermek lelki
egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának javítása. Ez egyrészt a
gyermekekkel való foglalkozás során közvetlen módon, másrészt a szülőkkel,
óvodapedagógusokkal, dajkákkal és óvodai dolgozókkal, szakemberekkel való együttműködés
révén, közvetett formában valósul meg.
Feladatellátási helyek:
Kecskemét, Egyetértés utca 15-17. (székhelyintézmény)
Kecskemét, Bíró Lajos utca 22.

Kecskemét, Széchenyi sétány 1.

Kecskemét, Boróka utca 2-4.

Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 17.

Kecskemét, Juhar utca 9.

Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás utca 2.
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Kecskemét, Lánchíd utca 16.

Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41.

Óvodai jelenlét
Az óvodapedagógusokkal, óvodai dolgozókkal és óvodás gyermekekkel való élő
kapcsolat kialakítása érdekében minden nevelési évben végiglátogatom az óvodai csoportokat,
és megfigyelem a csoportok működését. Az óvodapedagógusokkal konzultálok a csoportban
tapasztalható nehézségekről, és közösen meghatározzuk az ellátás lehetőségeit. Az
óvodapedagógus az év folyamán bármikor jelezheti, ha valamelyik gyermek viselkedése
problematikus, szokatlan vagy hirtelen megváltozik. Ilyenkor újabb csoportlátogatásra kerül
sor a helyzet pontosabb megismerése, a nevelési probléma vagy viselkedési zavar közvetlen
személyes megtapasztalása érdekében.
Egyéni esetvezetés
Óvodapszichológusként arra biztatom a szülőket és a pedagógusokat, hogy jelezzék, ha
azt tapasztalják, hogy egy gyermek fejlődése megakad, vagy magatartása váratlanul
megváltozik: dacossá, agresszívvá, indulatossá válik, vagy éppen visszahúzódó és szótlan lesz,
megváltoznak az evési szokásai, alvászavarok vagy altatási nehézségek jelentkeznek,
visszaesés következik be a szobatisztaságban, nevelési problémáik vagy kérdéseik adódnak.
Ilyenkor – akár a szülő, akár a pedagógus észleli a problémát – mindenkor a szülővel való
konzultáció jelenti a megoldás felé vezető út első lépését. Legtöbb esetben a nehézségek,
tapasztalatok és megoldási lehetőségek közös számbavétele önmagában elegendő segítséget
jelent a szülők számára a nehézség leküzdésére. Ha azonban a probléma nehezebben
meghatározható, szükség lehet a gyermekkel való pszichológiai munkára is, melynek során
játékokon, meséken keresztül nyilvánul meg a gyermek belső fantázia- és élményvilága. Az így
szerzett információk és a szülői tapasztalatok összevetése segít aztán a megoldási lehetőségek
körvonalazásában. A szülő bevonásával történő konzultáció a leghatékonyabb eszköze a
gyermeki magatartásproblémák kezelésének, hiszen a gyermeket a legtöbb impulzus az őt
nevelő családban éri. A szülőkonzultáció az óvodapedagógusokkal, a fejlesztő- vagy
gyógypedagógussal kiegészülve team megbeszélés keretében is megvalósulhat. Ilyenkor a
különböző szempontok és tapasztalatok egyeztetése jelentős többlet segítséget képes
szolgáltatni a probléma megoldásához.
Az egyéni esetvezetések a teljes nevelési évet végigkísérik. Mélyebben gyökerező
probléma esetén a gyermek megfelelő ellátó rendszerbe való továbbirányítására lehet szükség.
Gyermekcsoportok
A kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés és társas készségek egyéb
területeit érintő problémák esetén leghatékonyabb módszer a gyermekekkel történő csoportos
foglalkozás. A nevelési év során több tagintézményben tervezem Játszócsoport indítását a
beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, és Társasjáték klub
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szervezését elsősorban a kontroll funkciók fejlesztése érdekében. A kis létszámú foglalkozások
kiváló lehetőséget nyújtanak a zárkózott gyerekek óvatos szárnypróbálgatásai számára éppúgy,
mint a rendszerhez nehezen alkalmazkodó gyerekek szabálytudatának formálására. A
foglalkozások végén adott személyre szabott visszajelzés segíti a reális énkép kialakulását, a
jutalmazási rendszer pedig erősíti a gyerekek önértékelését és önbizalmát.
Szülői értekezletek
A gyerekek és óvodai dolgozók mellett fontos a szülőkkel való pozitív, bizalomteli
kapcsolat kialakítása és ápolása. A szülői értekezletek kiváló alkalmat jelentenek a
bemutatkozásra, az óvodapszichológusi tevékenység megismertetésére és az aktuálisan
problémát jelentő nehézségekkel kapcsolatos vélemény formálására. A személyes kontaktus
kialakulása a később esetlegesen szükségessé váló segítő kapcsolatot is megalapozza.
Webes megjelenés
A járvány miatti intézkedések szükségszerűvé tették a szülők, gyerekek és pedagógusok
új utakon való elérésének kidolgozását – a kapcsolattartás fő eszközévé az internet vált. Ennek
megfelelően két pszichológus kolléga segítségével létrehoztunk egy weboldalt, ahol tájékoztató
és segítő szakmai anyagokat, ötleteket, tanácsokat, a járványhelyzetet bemutató és feldolgozó
meséket gyűjtöttünk össze. A kecskemetiovodapszichologusok.webador.com címen elérhető
honlapot rendszeresen frissítjük, és az aktuális helyzetnek megfelelő tartalommal látjuk el.

ÜTEMTERV
szeptember
-

munkakörnyezet kialakítása, eszközök beszerzése, pótlása

-

adminisztrációs feladatok, mappák előkészítése

-

munkaterv elkészítése

-

nevelőtestületi értekezleteken való részvétel

-

bemutatkozás szülői értekezleteken

október-május
-

csoportlátogatások: megfigyelés, szűrés, igényfelmérés

-

kapcsolattartás a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal
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-

egyéni esetvezetések

-

kapcsolattartás a fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, logopédussal,
mozgásfejlesztővel, pedagógiai szakszolgálattal

-

gyermekcsoportok szervezése

-

szülőfórum, ismeretátadás szülői értekezleteken

-

csoportos foglalkozások óvodapedagógusok számára

-

képzéseken való részvétel

-

kapcsolattartás az óvodapszichológusok koordinátorával, team-megbeszéléseken
való részvétel

-

weboldal frissítése

június
-

támogató foglalkozások zárása

-

éves munka értékelése, beszámolók készítése

-

jövőre vonatkozó tervek egyeztetése az óvodavezetéssel

Kecskemét, 2021. szeptember 3.

Hegedűs Melinda
óvodapszichológus
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16. Gyermekvédelmi munkaterv
Célunk: az intézményünkbe járó gyermekek testi,- lelki-, érzelmi,- értelmi fejlődésének
biztosítása az esélyegyenlőség megteremtése mellett.
Feladatunk: a szülőkkel együttműködve alkalmazni azokat a nevelési-oktatási módszereket,
eszközöket, melyek a gyermekek fejlődését segítik elő.
Figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeket. A jelzőrendszer
részeként a megfelelő helyzetben jelzéssel élünk a gyermekvédelmi szervek felé.
Proaktív, előre gondolkodó, gyors segítséget adó szemlélet megteremtése a gyermekek
érdekében. A hátrányos, a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett gyermekek helyzetének
mielőbbi felismerése, kiszűrése, gyors segítségadás. Váljon természetessé gyermekeink és a
felnőttek körében a „másság” elfogadása.
Esélyegyenlőség
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának programja:
A program célja: a helyi sajátosságokat és az eddig elért eredményeket, hagyományokat
figyelembe véve a hátrányos megkülönböztetés csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása.
Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése az intézmény minden tevékenysége
során.
Fel kell készülnünk arra, hogy körzetünkben megemelkedhet a halmozottan hátrányos
helyzetűek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, migráns gyermekek száma.
Minden pedagógusnak kötelessége a diszkrimináció-mentes nevelés, oktatás, a befogadó és
toleráns légkör biztosítása.
Óvodáztatási támogatás biztosítása a rászoruló gyermekek szüleinek. A rendszeres óvodába
járás figyelemmel kísérése.

ÜTEMTERV – 2021/2022.
SZEPTEMBER
-

A beszoktatás során nagy figyelmet fordítunk az ajtók zárására.
Beszerezzük a szülőktől a gyermekek adatait.
Szakvélemények, határozatok beszerzése.
Gyermekvédelmi napló megnyitása, határozatok, szakvélemények lefűzése.
A hónap folyamán minden csoportban megtartjuk a balesetvédelmi beszélgetéseket,
ezeket dokumentáljuk.
Az utazó pedagógusok megkezdik a fejlesztő munkát.
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-

A logopédus felméri a nagycsoportos korú gyermekeket.

-

Megtartjuk a tűzriadót, ennek jegyzőkönyvét a csoportnaplóba helyezzük el.
Szükség esetén együttműködünk a hivatalos szervekkel.
Törvényi szabályozás ismertetése a szülőkkel.

OKTÓBER
-

Az adatok figyelése, változások rögzítése.
A gyermekvédelmi napló folyamatos vezetése.
Együttműködés a hivatalos szervekkel.
Az utazó pedagógusok folyamatos fejlesztő munkája.
A szeptemberben felmért gyermekek időpont egyeztetéssel megkezdik a logopédiai
foglalkozásokat.
A hátrányos helyzetű gyermekek segítése.
A hiányzásokkal kapcsolatos szabályok betartatása, folyamatos figyelemmel kísérése.
A sérült játékeszközök szelektálása.

NOVEMBER
-

A gyermekvédelmi napló folyamatos vezetése.
Kapcsolattartás a szülőkkel.
Együttműködés a gyermekvédelmi szervekkel.
A hiányzások figyelése, dokumentálása, esetleges felszólítások kiküldése.
Adatváltozások rögzítése.

DECEMBER
- A gyermekvédelmi napló folyamatos vezetése, újabb határozatok, szakvélemények
elhelyezése.
- A játékeszközök folyamatos figyelése, sérült játékok leselejtezése, a balesetveszély
megelőzése érdekében.
- Az adatváltozások rögzítése.
- Kapcsolattartás a szülőkkel.

JANUÁR
- Adatváltozások figyelése, rögzítése.
- Kapcsolattartás a szülőkkel.
- A nagycsoportos korú gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának kérése szükség
szerint.
- Gyermekvédelmi napló aktualizálása.
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FEBRUÁR
- Logopédiai szűrővizsgálat a középsős korú gyermekeknél, esetenként a
nagycsoportosoknál.
- Adatváltozások figyelése, rögzítése.
- Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel.
- Kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervekkel.

MÁRCIUS
- Az udvari és csoportbeli játékok figyelése, esetleges javítása és selejtezése.
- Kapcsolattartás a szülőkkel.
- Változások regisztrálása.

ÁPRILIS
-

Balesetvédelemre való fokozott figyelem a csoportkirándulások, séták alkalmával.
A szülők beleegyezésének dokumentálása a csoportok óvodán kívüli
programjaihoz.
A gyermekvédelmi napló frissítése.

MÁJUS
-

Az udvari játékok épségére való fokozott figyelem.
Az árnyékolás megoldása az udvari játék során.
Szakértői vizsgálatok iránti kérelmek leadása.

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

Fodor Mihály Attiláné
gyermekvédelmi felelős
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17. Óvodaiskola munkaközösség munkaterve
Munkaközösség tagjai:
Kálmán Lajos Óvoda feladat-ellátási helyein dolgozó óvodapedagógusok
Név szerint:
Zobokiné Daci Dóra

Fodorné Tóth Katalin

Glajné Hodoniczki Anikó

Vincze Ildikó

Hegedűs Melinda

Kocsis Boglárka

Huszkáné Ruszkai Gabriella

Anka Rita

Kovács Katalin

Kiss Róbert Imréné

Kovácsné Horváth Lídia

Bárdi Éva

Kőváriné Kis Katalin

Borzák Katalin

Piszár Andrea

Polyák Georgina Hermina

Engelné de Jonge Bernadett (tanító)

Papp Ágnes Emma

Seremetné Fekete Katalin

Bodnárikné Szávai Andrea

Sike Róbertné

Szombati-Becsei Vivien

Szabó Zoltánné

Dakó Csilla

Góbor-Gonda Viktória

Munkaközösségünk célja:
Az óvodaiskola célja:
-

-

a szocializáció folyamatának segítése
a zökkenőmentes átmenet biztosítása
a pszichológiai és szociális érettséghez szükséges funkciók fejlesztése
az egyéniséget meghatározó adottságok feltárása
az egyéni érés üteméhez igazodó értékelés.
Célunk, hogy munkánkat a napi életbe ágyazva valósítsuk meg, az óvodai élet
tevékenységrendszerébe integrálva.
Az óvodában a legjobban alkalmazható, pedagógiailag elfogadható módszereket
keressük.
Segítség nyújtása óvodapedagógusainknak abban, hogy hogyan oldják a gyermekek
gátlásait, mivel tegyék vidámabbá, felszabadultabbá a nehezen oldódó gyermekek
mindennapjait az óvodában.
A kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése.
Az óvodapedagógusok szívesen, jókedvvel vegyenek részt az összejöveteleinken
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Munkaközösségünk feladata:

- Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel
való bővítése, hogy a szakmai és társadalmi környezet elvárásaira a legjobb tudásunk
szerint válaszoljunk, a 3-7 éves gyermekek számára a legoptimálisabb fejlesztési
lehetőséget biztosítsuk.

- A jó és új gyakorlatok elméleti ismereteinek integrálása a már folyó gyakorlati
munkánkba

- Minden óvodapedagógus személyiségének tiszteletben tartásával kínáljuk az
együttműködés lehetőségét.

- Részképességek megerősítése, továbbfejlesztése.
- Az óvodaiskola program megvalósulásának szakmai erősítése / közös megbeszélések,
óvodaiskola, az átmenet megkönnyítése a gyermekek számára.

Tevékenységi terv
2021. szeptember 23.
Sprintfutás óvodások és 1-3. évfolyam részére Vásárhelyi Pál Általános Iskolában
2021. november 2.
30 éves az Óvodaiskola program
Óvodaiskola Konferencia, műhelymunka - Bázisintézményi Program - Szakmai nap
2022. március 22-23. 1-4. évfolyamon 2.3. órában
Nyílt órák a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában
2022. február 26. 9-12 óráig
Suliváró a Vásárhelyi Pál Általános iskolában

Házi bemutatók:
Pajtás utcai feladat-ellátási hely
Vezeti: Polyák Georgina Hermina
Időpont: 2021. november 18.
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Egyetértés utcai feladat-ellátási hely
Vezeti: Piszár Andrea
Időpont: 2022. április 8.

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

Sike Róbertné
munkaközösség-vezető

18. Környezeti nevelés munkaközösség munkaterve
A munkaközösség vezetője: Fodor Mihály Attiláné, Okoro Mariann
A munkaközösség vezetője: Fodor Mihály Attiláné, Okoro Mariann
Munkaközösségi tagok:
Fodor Mihály Attiláné

Gajdácsi Zsoltné

Aszódi Éva

Herczegné Fehér Anita

Bindicsné Patvaros Anna

Major Istvánné

Bereczki Zsuzsanna

Mecsnóbel Mónika

Bozsik Lászlóné

Okoro Mariann

Máté Rita

Táborszky-Bognár Regina

Gajdácsi Istvánné

Zobokiné Daczi Dóra

Helyzetelemzés:
Programunk „A négy vándor”, melynek működtetése, megvalósítása során már kialakult
hagyományokkal rendelkezünk a környezeti nevelés, az értékorientált közösségi nevelés és az
egészséges életmód alakítása terén.
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Céljaink:
-

A pedagógiai, szakmai munkánk magas színvonalon való végzése, kiemelt figyelmet
fordítva a tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelésre.

-

A környezeti nevelés során pozitív irányba változzon óvodapedagógusaink
szemléletmódja, annak érdekében, hogy adekvát módon tudják közvetíteni a természet
szeretetét, környezetünk védelmét és a környezettudatos életvitelt, a fentartható
fejlődést.

-

Ápoljuk és örökítsük át szűkebb, és tágabb környezetünk értékeit, minél több
lehetőség biztosítása a hungarikumokkal és a hagyományokkal való találkozásra.

-

A pedagógusok legyenek motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre, érvényesítsük az
egymástól tanulás elvét. Ezáltal segítséget kapva a külső ellenőrzésekre, értékelésekre
való felkészülésben is.

Feladataink:
-

Helyi értékeink megismerése, feldolgozása.

-

Játékgyűjtemények kidolgozása, ezzel a módszertani kultúra és az eszköztár bővítése.

-

A „ külső világ tevékeny megismerése” átdolgozott tematikájának beemelése a
csoportnaplókba, mely alapján az óvónői módszertani szabadság megtartása mellett a
témakörök tágabb értelmezése valósulhat meg.

Tervezett bemutató foglalkozásaink:
2021. november 09. „Márton napi vigasság”

Nagypál Mária

2021. december 10. „Karácsonyi előkészületek”

Zobokiné Daci Dóra

Kecskemét, 2021. szeptember 10.

Fodor Mihály Attiláné
munkaközösség vezető
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19. Tehetség munkaközösség munkaterve

Ha egyetlen dologban rendkívül jó vagy,
azzal több ezer gyengeséget kiváltasz.
Minden óra, amelyet saját kompetenciaköröd erősítésére használsz,
ezerszer többet ér, mint egy körön kívüli óra.
/Rolf Dobelli/

Az elmúlt évben intézményünk tehetségfejlesztő munkaközössége jelentős fejlődésen ment
keresztül. A pandémiás viszonyokat figyelembe véve 3 műhely működött, amelyeket az idei
évben is szeretnénk folytatni, illetve további műhelyeket megindítani.
Személyi feltételeink:
Munkaközösség vezető: Hermánné Végi Julianna
Munkaközösségi tagok:
Széchenyi sétány:
-

Homoki Dóra

-

Horváthné Halmai Ágnes

-

Podmaniczkyné Kőrös Ilona

-

Szebellédi Ildikó

-

Tóthné Koncz Beáta

-

Veres Dorina

-

Hegyi Andrienn

-

Kovács Szilvia

-

Bálint Fruzsina

-

Kórógyi Angyalka

Juhar utca:

Lánchíd utcai kapcsolattartók:
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A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a tehetséggondozásban, a munkaközösség
tagjai kiemelt feladatokat látnak el. Tehetségműhelyeket vezetnek, tanácsadói feladatokat
végeznek, városi szintű találkozókat szerveznek.
A munkaközösség célja:
-

Az intézményen belüli közös értékrend, beállítódás kialakítása, fenntartása a
tehetséggondozás területén.

-

Az

intézményi

tehetséggondozó

rendszerszerű működtetése

rendszer

működésének

koordinálása,

(ismeretátadás megszervezése a tehetséggondozás

egyes területein, pszichológus, tehetségkoordinátor, belső tudásmegosztás, szülői
tanácsadás).
-

A műhelyek hatásvizsgálatának kialakítása.

-

Az elmúlt évben működő műhelyek munkájának folytatása és további műhelyek
megindítása.

-

A műhelymunka során erősödjön, fejlődjön a gyermekek szociális képessége, a
kiemelkedő képességek gondozása közben erősödjön a gyermek gyenge oldala. A
foglalkozások játékos, formában történjenek.

-

Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése, bővítése.

A tehetségfejlesztő munkaközösség munkatervének szerves részét képezi egy-egy műhely
éves munkaterve, amelyet mellékletben csatolok.
-

Zenei tehetségterület.

-

Mese drámajáték terület.

-

Logikai tehetségterület.

-

Vizuális tehetségterület

-

Népi játékos mozgás tehetségterület(szervezés alatt)

A 2021/2022-es nevelési évben felállított feladataink ütemezése:
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Felelős

Feladat
Munkaközösség

felülvizsgálata,

Időpont

új Munkaközösségi

munkaközösségi tagok felvétele.

intézmény

tagok, Sétány, Juhar,

dolgozói: Lánchíd:

Óvónők
A

2021.

májusában

összesítése,
nagycsoportos

amely

elkészült
a

gyermekek

2021. 09.07.

felmérés Hermánné Végi Julianna

2021.09.07.

szeptemberben
képességeit

tartalmazza.
A

műhelyek

megalakulása.

(Zenei,

Mese Intézmény

dolgozói: 2021.09.10.

drámajáték, Logikai, Vizuális)

Óvónők

A műhelyek tematikus tervének leadása

műhelyvezetők

2021.09.15.

A műhelyek elnevezése „névadó”

munkaközösségi tagok

Műhelymunka
megindítása előtt két
héttel.

Pszichológus meghívása a tehetséggondozás műhelyvezetők

2021. 10. vége

folyamatának segítésére.
A műhelyek adminisztrációjának kialakítása, munkaközösségi tagok

2021. 10.10.

egységesítése.
Szülői tájékoztató megszervezése (nyilatkozat)

műhelyvezetők

2021. 10. vége

Műhelyek beindítása

munkaközösségi tagok

2021. október

Műhelymunkák időpontjainak meghatározása

munkaközösség vezető

2021. október

munkaközösségi tagok
További szakmai továbbképzések felkutatása, Intézményvezető

Folyamatos

szervezése.
Munkaközösségi megbeszélések

munkaközösség

vezető 2021. szeptemberétől

munkaközösségi tagok
A szülők számára nyílt foglalkozás szervezése a munkaközösségi tagok

havonta 1x
2022. május

műhelyekben.
Éves beszámoló elkészítése

munkaközösségi tagok

2022. június 20.

Kecskemét, 2021.09.01.
Hermánné Végi Julianna
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20. IKT Munkaközösség munkaterve

Munkaközösségünk céljai:
az óvodapedagógusok gyakorlati munkájának segítése, ismeretátadás

-

IKT eszközök sokoldalú használata a napi nevelő-fejlesztő munkában (pl. bee-bot,
laptop, zenelejátszók, internet, digitális fényképező)
-

Word, Excel, Power Point programok alapszintű használatának segítése

-

csoportos és egyéni segítségnyújtás

a pedagógusminősítő eljárásra jelentkező kollégák támogatása, IKT kompetenciájuk
bővítése
személyre szabott segítségnyújtás

-

Munkaközösségünk feladatai:
-

megismerni a kollégák IKT kompetenciáinak meglétét

-

feltárni a hiányosságokat, egységes szintre hozni a kompetenciákat

-

új ismereteket nyújtani az IKT eszközök óvodai alkalmazásával kapcsolatban

-

segítséget nyújtani a word, excel táblázatok létrehozásában, kitöltésében

-

bemutatni a Power Point használatát, alkalmat teremteni a gyakorlására

Munkaközösségünk tagjai:
-

Vezetői: Kanizsai-Fodor Nóra, Ráczköviné Horváth Zsuzsanna

-

Tagjai:
Széchenyi sétány óvoda: Bíró Andrea, Hajas Henrietta, Horváthné Halmai Ágnes,
Tóthné Kiss Edit
Juhar óvoda: Filyó Ágnes, Koncz Beáta,
Lánchíd óvoda: Vas Éva, Kovács Szilvia, Harsányi Ilona, Jávorkáné Nagy Ágnes,
Molitórisz Csilla, Mészárosné Gerber Edit

Munkaközösségi értekezletek ideje:
˗

minden hónap második hetének hétfője Sétány és Juhar óvoda tagjainak ½ 11-1/2 12
keddje Lánchíd óvoda tagjainak ½ 11-1/2 12
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Tervezett témák

Hónap

Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása,
szükséges eszközök meghatározása,

2021. október

Word program kezelése, kiemelten a napló
vezetése, táblázat létrehozása, kitöltése,
2021. november
szerkesztése témakörében
A számítógép és az okostelefon kommunikációs
eszközei (Skype, Messenger, Viber, Zoom)
2021. december
csoportos beszélgetés létrehozása
Power Point készítése az alapoktól

2022. január

Power Point felépítése, kiegészítése plusz
eszközökkel (videó, fénykép, hang)

2022. február

Excel programmal táblázatkezelés, diagram
készítése

2022. március

Élményalapú nevelés az IKT eszközök
segítségével, online oktatóprogramok

2022. április

Képek készítése és mentése különböző
adathordozóra (számítógép, külső meghajtó,
drive, felhő rendszer stb.)

2022. május

Kecskemét, 2021.09.01.

Kanizsai Fodor Nóra

21. HOP munkaközösség munkaterve
Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és szervezésére
vonatkozó dokumentumok (HOP, ONOAP)megismerése és gyakorlati alkalmazása
Feladat:





A HOP és a törvényi rendelkezések összefüggéseinek megismertetése.
HOP Új dolgozókkal való megismertetése, tevékenységekben történő azonosítása
Módszertani kultúra fejlesztése a programunkban foglaltak gyakorlati alkalmazásával.
Szemléletváltás a módszertani

Munkaközösség résztvevői: a jelenléti ív szerint
Vezető: Szebellédi Ildikó
122

Tagok: mindhárom feladat ellátási helyről mindenki/ jelenléti ív szerint
Helye: Lánchíd utcai óvodanevelői szobája
Ideje: havonta 1x 13.00-16.00
Munkaközösség vezető feladata:
-

Elkészíti a munkaközösség éves tervét
Irányítja a munkaközösség tevékenységét
Felelős a munkaközösség munkájáért
Elkészíti és értékeli a munkaközösség tevékenységét a végén hatásvisszamérő lappal

Tagok feladata:
-

Egymás véleményének tiszteletben tartása
A foglalkozások 90%-os látogatása
A foglalkozáson elhangzottak titoktartása
A munkában való aktív részvétel

A munkaközösség az adott nevelési évre szól
Dátum
2021. október

2021. november

2021.december
2022. január

2022. január 28.
2022.február
2021.március
2021.április

Téma
Munkaközösség működési
kereteinek közös
megalkotása
HOP alapelveinek és az
ONOAP összehasonlítása a
mindennapi gyakorlattal
HOP alapelveinek
megvalósulása a
gyakorlatban
A játék szerepe a HOP és az
ONOAP alapján
Féléves értekezlet:
Szabadjáték és a fejlesztő
játékok
Féléves értekezlet:
Szabadjáték és a fejlesztő
játékok gyakorlatban
Játékfajták
Szabadjátékot meghatározó
környezet, játékirányítás
A játék szintjeit
meghatározó tényezők(
játékfajták, korosztály,
élmény )
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Helyszín
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája

Lánchíd utcai Lánchíd utcai
óvoda nevelői szobája aulája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája
Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája

2021.május

Projekt és a játék
összefüggései.
Hatásvisszamérés

Kecskemét, 2021. 09.01.

Lánchíd utcai óvoda nevelői
szobája

Szebellédi Ildikó

22. Szervezetfejlesztés-kommunikáció munkaközösség

Cél: Szervezeti kultúra erősítése az intézmény feladat ellátási helyei pedagógusainak
megismerésével, élmények közös megélésével, csoportkohézió erősítésével.
Feladat:
-

szervezet új és régebbi tagjainak megismerésével csoportkohézió erősítése
szemléletváltás az előítéletek feloldásával
önismeret fejlesztésével sikerélményhez juttatás
együttműködési készségek erősítése

Munkaközösség résztvevői:a jelenléti ív szerint
Vezető: Szebellédi Ildikó
Tagok: mindhárom feladat ellátási helyrőlminden csoportból egyik kolléga/ jelenléti ív szerint
Helye: Lánchíd utcai óvoda torna szobája
Ideje: havonta 1x 13.00-16.00
Munkaközösség vezető feladata:
-

Elkészíti a munkaközösség éves tervét
Irányítja a munkaközösség tevékenységét
Felelős a munkaközösség munkájáért
Elkészíti és értékeli a munkaközösség tevékenységét a végén hatásvisszamérő lappal

Tagok feladata:
-

Egymás véleményének tiszteletben tartása
A foglalkozások 90%-os látogatása
A foglalkozáson elhangzottak titoktartása
A munkában való aktív részvétel
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A munkaközösség az adott nevelési évre szól
Dátum
2021. október

2021. november

2021.december
2022. január
2022. január 28.
2022.február
2021.március
2021.április
2021.május

Téma
Munkaközösség működési
kereteinek közös
megalkotása
Ismerjük meg egymást!
Feloldó, ismerkedő
technikák
Ismerjük meg magunkat-!
Önismereti gyakorlatok
A változások megélése,
feloldása , önmagunk
megismerése játékokkal
Interaktív gyakorlatok a
kommunikáció fejlesztésére
Csoportos feladatok az,
empátia, együttműködés
erősítésére
Kreativitást fejlesztő
gyakorlatok,az önbizalom,
sikerélmény erősítéséhez
Asszertivitást fejlesztő
játékok, feladatok a
kommunikáció fejlesztéshez
Értékelés, zárás,
hatásvisszamérés

Helyszín
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája
Lánchíd utcai óvoda
tornaszobája

Kecskemét, 2021. 09.01.

Szebellédi Ildikó
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23. Szülői Közösség munkaterve
A szülői szervezetet a szülők
-

joguk érvényesítésére,
kötelezettségük teljesítésére hozzák létre.

A szülői szervezetet a szülők évente választják.
A szülői szervezet éves munkaterv alapján dolgozik, mely nevelési évre vonatkozik. A szülői
szervezet a munkatervét az intézményvezetővel történt egyeztetést követően a nevelőtestület
munkájához hangolva alkotja meg. Az éves munkatervre a szülői szervezet elnöke tesz
javaslatot.
A munkaterv kiegészítésére, módosítására javaslatot tehet a szülői szervezet bármely tagja. A
módosításokra tett javaslatokról, illetve arról, hogy a javaslat a tervezett munkaterv pontjai közé
bekerüljön a szülői szervezet egyszerű szótöbbséggel határozat hozatala nélkül dönt. A
munkatervet a szülői szervezet határozattal hagyja jóvá.
A munkatervet minden nevelési évben legkésőbb szeptember 30-ig el kell fogadtatni.
A szülői szervezet feladata, hogy:
- figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését
- tájékozódjon a pedagógiai munka eredményességéről
- megállapításairól tájékoztassa a nevelőtestületet és a fenntartót.
A szülői szervezet joga, hogy
tájékoztatást kérjen a nevelési-, oktatási intézmény vezetőjétől a gyermekek, tanulók
nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben,
- nevelőtestület értekezletein részt vegyen
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogosítványait gyakorolja
A szülői szervezet jogosítványai:
-

- véleményezési jogkör
- egyetértési jogkör
- döntési jog
- értékelési jog
- kezdeményezési jog
A szülői szervezet véleményezési jogköre kiterjed:
- a nevelési év helyi rendjének véleményezésére
A szülői szervezet egyetértési jogköre kiterjed:
- nevelési / pedagógiai program
- intézményi minőségirányítási program
- házirend
A szülői szervezet kezdeményezési jogköre:
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a szülői szervezet kezdeményezteti a nevelőtestület összehívását. / a kezdeményezés
elfogadásáról a nevelőtestület dönt /
A szülői szervezet tevékenysége:
-

a szülői szervezet képviselőinek, elnökének megválasztása
a szülői szervezet ismerje meg az óvoda működési szabályzatát, házirendjét, a helyi
nevelési programját az óvoda célkitűzéseit, feladatait.
- a szüli szervezet tevékenységének év végi értékelése
A szülői szervezet segítse az óvoda és a család együttnevelésének kibontakoztatását, legyenek
az információcsere hordozói. Ismerjék meg az oktatási törvényben meghatalmazott jogaikat, és
kötelezettségeiket.
-

Tegyenek javaslatot a csoportszülői értekezletek témájára, a szülők igénye alapján.
Legyenek tájékozottak a fejlettség szerinti beiskolázás követelményeiben.
Nyújtsanak segítséget a partneri elégedettség méréséhez készült kérdőívek kitöltéséhez,
valamint minél több kérdőív visszajuttatatásához.
Támogassa a hagyományteremtő törekvéseket, aktívan vegyenek részt az ünnepek
előkészítésében, nyújtsanak segítséget a kirándulások szervezésében.
Segítsék az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, szponzorok keresését.

2021/2022-es nevelési év szülői szervezete:
Elnök: Tóthné Király Enikő
Tagok: Csoportonként két szülő
Ülésrend:
2021. szeptember 14.

Kálmán Lajos Óvoda munkatervének elfogadása

2022. február 28.

Alapítványok beszámolói

2021. június 30.

Nevelési év értékelése, zárása

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

Tóthné Király Enikő
Szülői Szervezet Elnök
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24. Összegzés
Ebben a nevelési évben folytatódik a Pandémiás helyzet kezelése, hogy a gyermekek óvodai
nevelése zavartalanul folytatódjon, a munkatársak biztonságos környezetben dolgozhassanak.
Továbbra is alkalmazzuk a zsilipes beengedést az óvodákban.
Kiemelt feladat a főiskolai hallgatók szakmai képzése, amely magas kihívások elé állítja a
kollégákat.
Elismerve a családi nevelés elsődlegességét –nevelő munkánkban a szülők közösségével
partneri együttműködésre törekszünk.
Ígérjük, hogy a gyermekközpontúság, a belső fejlesztés, az önismeret, az információáramlás
természetes velejárója lesz az intézmény életének.
Vezetői munkám során döntéseimben a gyermekek érdekeit helyezem előtérbe, amely a
nyugodt, boldog személyiségük kibontakozását szolgálja. Vezérlő elv lesz a gyermekek
tisztelete, elfogadása, önmagukhoz viszonyított fejlesztése, a gyermekek jogainak tiszteletben
tartása.

Kecskemét, 2021. szeptember 1.

Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető
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25. Mellékletek

25.1.

Legitimáció

Nyilatkozat

A Kálmán Lajos Óvoda Szülői Szervezete a Kálmán Lajos Óvoda 2021-2022. nevelési évre
vonatkozó munkatervét 2021. szeptember 14-én, megismerte és elfogadta.

Kecskemét, 2021. szeptember 30.

Tóthné Király Enikő
Szülői Szervezet nevében

Nyilatkozat

A Kálmán Lajos Óvoda nevelőtestülete a Kálmán Lajos Óvoda 2021-2022. nevelési évre
vonatkozó munkatervét online elfogadta.
Kecskemét, 2021. október 1.

Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető
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25.2.

Nevelőtestületi jegyzőkönyvek
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