
                              

   Bajóti Hétszínvirág Óvoda                                         2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.                                                

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   1 

 

 

 

 

A BAJÓTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVES  

 

MUNKATERVE 

 

2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Bagóné Toldi Györgyi 

                           intézményvezető 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


                              

   Bajóti Hétszínvirág Óvoda                                         2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.                                                

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   2 

Tartalomjegyzék  

 
1. Az intézmény adatai  

1.2. Törvényi háttér  

2. Működési terv  

2.1. Nevelési év rendje  

2.2. Nevelés nélküli munkanapok  

2.3. A tanév szünetei  

2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek 

2.5. Kiinduló helyzetkép  

2.6. Munkarend  

2.7. Értekezletek  

2.8. Óvodai ünnepek  

2.9. Nyílt napok  

3. Nevelőtestületi és pedagógiai feladatok  

3.1. A 2016-2017 nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok  

3.2. A 2017-2018 nevelési év és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai  

3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés  

3.4. Gyermekvédelem  

3.5. Továbbképzések  

3.6. Pályázatok  

4. Törvényességi feladatok  

4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok  

4.2. Fenntartó által meghatározott új feladatok  

4.3. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok  

5. Gazdálkodási feladatok  

5.1. Tárgyi feltételek  

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése  

6. Ellenőrzési terv 

6.1. Az ellenőrzés szempontjai  

6.2. A gyermekek mérése  

6.3. Teljesítményértékelés  

7. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti – területi lebontásban  

7.1. Pedagógiai –tanügy igazgatási 

7.2.  Gazdálkodás – vagyonüzemeltetés 

7.3. Munkáltatói – munkaügyi  

8. Egyéni feladatvállalások  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


                              

   Bajóti Hétszínvirág Óvoda                                         2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.                                                

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   3 

 
1. Az intézmény adatai  

Az intézmény hivatalos elnevezése:    Bajóti Hétszínvirág Óvoda    

Az intézmény pontos címe:     2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

OM azonosítója:     202878 

Telefon/fax:       +36-33-449-197 

e-mail címe:      ovoda@bajot.hu 

Alapító okiratának törzskönyvi azonosító száma: 826512  

Kelte:        2015.05.29.   

Az engedélyező szerv neve: Bajót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 47/2015. (V. 29.) számú képviselő-

testületi határozat    

Az intézmény fenntartója:    Bajót Község Önkormányzat  

Címe:       2533 Bajót, Kossuth L. u. 147. 

Elérhetősége:  tel./fax:    +36-33/449-265 

+36-33/506-390 

e-mail cím:       polgarmesterihiv@bajot.hu   

 

Az intézmény működési területe:   Elsősorban Bajót Község közigazgatási területe, 

szabad kapacitás esetén Komárom-Esztergom 

megye közigazgatási területe 

 

Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása: 

 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása. Ezen belül: 

 

- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható érzékszervi, értelmi, vagy 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása 

 

Az intézmény férőhelye:     64 fő 

 

Csoportok száma:      3  

Az intézmény vezetője,  

a munkaterv benyújtója:     Bagóné Toldi Györgyi 

Fogadó órája:   Minden hónap első hétfőjén, délután 14 órától, 

előzetes bejelentkezés után 

1. 2. Törvényi háttér  

 

A munkaterv elkészítését az alábbi törvények befolyásolták:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 6.§  
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• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

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

 

2. Működési terv  

 

A munkaterv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok:  

 

• Pedagógiai Program 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Házirend 

• Munkaköri leírások  

• Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések, értékelések  

• Intézmény belső önértékelési szabályzata 

• Egészségfejlesztési program 

 

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, csoportokban: 

 

• Óvodai törzskönyv vezetése 

• Felvételi előjegyzési napló vezetése 

• Szakvélemények adminisztrációja 

• Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása 

• Iktatás 

• Intézményi levelezés 

• Nevelési év beszámolója 

• Óvodai napirend elkészítése 

• Óvodai heti rend elkészítése 

• Felvételi és mulasztási napló vezetése 

• Óvodai csoportnapló vezetése   

• Gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 

• Jegyzőkönyvek, intézkedési tervek vezetése (nevelőtestületi, szülői értekezlet, megbeszélés, 

hagyományok, ünnepélyek, stb.) 

• Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel)  

• Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása (óvó-védő intézkedések) 

• Esetleges gyermekbalesetek nyilvántartása a KIR-ben, jegyzőkönyvek 

 

2. 1. Nevelési év rendje 

Nevelési év  2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig.  

Az óvoda nyitva tartása 2017. szeptember 1-től 

szeptember 30-ig a fenntartó döntése alapján 07 órától-

16.30 óráig, 2017. október 1-től 05 órától 16.30 óráig  

Szombaton óvodai ellátás nincs. 

A gyermekekkel 0700 órától óvodapedagógus 

foglalkozik.  

 

 

Foglalkozások rendje  Az új gyermekek óvodába történő befogadása, 
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beszoktatása 2017. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő 

foglalkozások minden csoportban 2017. szeptember 

01-től 2018. május 31-ig tartanak. 

 

Nyári életrend  

 

 

Nyílt napok 

 

 

 

 

 

 

 

Napirend 

 

 

A nyári hónapokban szabadidős tevékenységet 

szervezünk 2018. 06.01 –től 2018. 08. 31-ig. 

 

Az intézményben szervezendő nyílt napokat az 

óvodapedagógusok a szülőknek előre jelzik, de a szülő 

maga is kezdeményezheti. A „óvodakóstolgató”- t az 

újonnan érkező gyermekeknek és szüleiknek 

szervezzük, a beiratkozás előtti hétre (2018. április 

vége, vagy 2018. május eleje). Erről a község és az 

óvoda honlapján tájékoztatjuk a szülőket.  

 

a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhatják, ill. hazavihetik 

 

Új gyermekek beíratása   A fenntartó által meghatározott időben, a törvény által 

előírt időben, azaz április 20-a után.   

 

Új gyermekek befogadásának ideje  2017. szeptember 1-től folyamatosan  

 

Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás 

esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 

15 napon belül. 

 

2. 2. Nevelés nélküli munkanapok 

 

2017. október. 12. Vezetői önértékelés beindítása 

2018. március 02. Munkatársi kirándulás 

2018. május 17. Katica csoporttal kirándulás  

 

2. 3. A tanév szünetei  

- az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan 

üzemel  

- ezen idő alatt, amikor 20 fő alá esik a gyermeklétszám, összevont csoporttal működhet az 

intézmény 

- alacsony gyermeklétszám esetén december 27. – december 30-ig az óvoda zárva tart 

- a nyár folyamán 4-5 hétig takarítási szünetet tervezünk a fenntartó engedélyével 

- a zárva tartás időpontjáról 2018. február 15-ig értesítjük a szülőket  

 

 2. 4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek 

 

2017. október 23. hétfő, november 01 szerda, Mindenszentek, 2018. március 15. csütörtök, 2018. 

április 01. húsvét hétfő, 2018. május 21. pünkösdhétfő 
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2. 5. Kiinduló helyzetkép 

 

A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv., alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a maximálisan 

felvehető létszám. 

Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek 

száma ne lépje túl a maximális létszámot. 

A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete – 

A nevelési oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint 

az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az minimálisan két m2 legyen. 

Intézményünkben a katica csoportba 26 fő, a süni csoportba 25 fő, és az őzike csoportba 13 fő 

gyermek vehető fel az alapító okirat alapján. 

 

Létszámadatok: a 2016. áprilisi jelentkezési időszakban:   

Jelentkezett:        26 fő  

Felvételt nyert:       19 fő  

Az óvoda férőhelye:       max. 64 fő  

Az óvoda gyermek létszáma 2017. szept.1-én:   42 fő, ebből fiú: 21fő, lány: 21fő  

Iskolaköteles korú:       18 fő  

7. életévét betöltötte:      nincsen  

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos:   felmérés alatt  

SNI-s gyermek:      1 fő kiscsoportos, 2 fő nagycsoportos 

Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) esetében fogyatékosságtól függően kettő 

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan 

fogyatékos) a szorzó. 

 

Személyi és tárgyi feltételek:  

 

1 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajkai állás nem betöltött. A dajkai állást immár 2 éve nem 

szavazza meg a képviselőtestület. A 3 csoport miatt 1 fő pedagógiai asszisztenst kaptunk, aki a 

hiányzó dajka feladatait is ellátja. 2016-17-es nevelési évben két fő óvodapedagógus élt a nők 

40 éves korkedvezményes nyugdíjazásának lehetőségével. A meghirdetett állásokra a 

tanévkezdésig egy fő jelentkezett, így az idei évet óvodapedagógus hiánnyal nyitjuk. 2018 

márciusától egy fő óvodapedagógus szintén korkedvezményes nyugdíjba vonul, így az óvoda 

működése ellehetetlenedik, amennyiben nem jelentkezik senki a megüresedett állásokra. Nem 

csak a helyi programunkat nem tudjuk maximálisan megvalósítani, hanem az ÓNAP 

követelményeinek sem tudunk eleget tenni. A képviselőtestület döntése alapján a reggeli 

nyitás időpontja is módosult 05 órára. E döntés hatására nem tudjuk megvalósítani a 

törvényben előírt „nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel” 

követelményt. (A határozat a mellékletben megtalálható.) 

2017. augusztus 31-én olyan utasítást kapott az óvodavezető a fenntartótól (jegyző asszony és 

polgármester úr), hogy értesítse a szülőket, miszerint: az 500 órai nyitás bevezetését a felújítási 

munkálatok elhúzódása és a személyi feltételek hiánya miatt október 01-ig elhalasztják. 

Státusz:  Fő/óra  

Óvodapedagógus (státusz)  4 fő/ 8 órás  

Szakképzett dajka 

Pedagógiai asszisztens 

2 fő/ 8 órás  

1 fő/ 8 órás 
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Konyhai dolgozó  1 fő/ 8 órás 

 

A fenntartó sikeres pályázatának köszönhetően óvodánk épülete teljesen megújul. 

Folyamatosan bővítettük tárgyi felszereltségünket – a csoportokba játékszereket vásároltunk, 

mesekönyvekkel, szakkönyvekkel gyarapítottuk készleteinket. Sok új bútor leváltja az 

elhasználódott, balesetveszélyes tárolókat, szekrényeket, és a gyermekek számának 

megnövekedése miatt asztalokat, székeket is beszerzünk. A nevelési év beindítása kicsit 

csúszik az elhúzódó munkálatok miatt, és az új bútorzat sem érkezik meg időben, mert az 

elkészítés nehézségekbe ütközött. Összességében elmondható, hogy a tárgyi feltételek 

megfelelőek lesznek, a felújítás után korszerű és jól felszerelt óvodát vehetnek birtokukba 

gyermekeink. 

Az udvarra mozgásfejlesztő készleteket, tornaszereket, játékokat, futóbicikliket vásároltunk, 

melyeket az idei nevelési évben próbálhatnak ki a gyermekek.  

 

Csoportok kialakítása  

 

A csoportok kialakításánál figyelembe vettük az alábbi szempontokat:  

- óvodapedagógusok javaslatai  

- szülők igényei 

- előző évi csoportelosztás  

- kor és nemek szerinti arányos elosztás, valamint a csoportszobák mérete. A gyermeklétszám 

alapján a középső- és nagycsoportban részben osztott, míg a kiscsoportban azonos életkorú 

gyermekcsoportokat alakítottunk ki.  

 

2. 6. Munkarend  

 

2017. 09. 01-től folyamatosan töltődik fel a kiscsoport a gyermekek életkorának megfelelően. 

Csoport Beíratott létszám Óvodapedagógusok NOKS-os 

Őzike (kiscsoport) 13 fő Aranyos Antalné 
Paul Dalma 

dajka 

Süni (középső) 25 fő Muzslai Szilvia 

Birkésné S. Éva 

(pedagógiai 

asszisztens) 

Katica (nagycsoport) 24 fő 

Varga Gáborné 

(2018.márciusig) 

Bagóné T. Györgyi 

Csökmei 

Annamária 

dajka 

 

Óvodavezető a kötelezően előírt óraszámát – heti 10 órát a katica csoportban tölti. 

Varga Gáborné nyugdíjaztatása után heti 32 órát tartózkodik a gyermekcsoportban, 

mivel a személyi ellátottság – legalábbis még egyelőre – nem biztosított.   

 

Az óvodavezető-helyettes kötelezően előírt heti óraszáma 24 óra. 

 

 

 

Óvónők munkarendje  

 

 

Az óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztens a munkarend szerinti időben dolgoznak. 
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A munkaidő beosztást az óvodavezető-helyettes készíti el, szeptember 01-től lép életbe. 

 

óvónők Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Aranyos Antalné 8-14 8-16.30 8-13.30 8-13.30 7-13.30 

Muzslai Szilvia 7-13.30 8-14 9-16.30 8-14 8-14 

Varga Gáborné 9.30-15.30 7-14 8-14 9.30-16.30 8-14 

Bagóné T. Györgyi 
8-10.cs. 

11-14. v. 

8-10. cs. 

10-14. v. 

9-14.v 

14-15.30. cs. 

7-9.30. cs. 

9.30-13.30. v. 

9-14.v. 

14-16.30 

cs. 

 

Birkésné. S. Éva 8.30-16.30 7.30-15.30 7-15 7.30-15.30 
7.30-

15.30 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák) és a konyhai dolgozó munkaideje  

7.30-15.30-ig szól, heti 40 órában. 

 

2017.10.01-től az óvodapedagógusok munkaidő beosztásának alakulása: ld. 2. sz. melléklet 

 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák és pedagógiai asszisztens) munkarendje:  

 

1.hét 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Birkésné S. 

Éva 

7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 

Csökmei 

Annamária 

8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 

Paul Dalma 5-13 5-13 5-13 5-13 5-13 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 

2.hét 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Birkésné S. 

Éva 

5-13 5-13 5-13 5-13 5-13 

Csökmei 

Annamária 

7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 

Paul Dalma 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 
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3.hét 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Birkésné S. 

Éva 

8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 

Csökmei 

Annamária 

5-13 5-13 5-13 5-13 5-13 

Paul Dalma 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 Birkésné  

13-15.30 

kiscsoport 

 

A képviselőtestület által ígért kisegítők munkaidő beosztása, akik közül az egyik a nevelési év 

megkezdésekor munkába állhat: 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. segítő 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 

2. segítő 14-15.30 

kiscsoport 

14-15.30 

középső cs. 

14-15.30 

kiscsoport 

14-15.30 

középső cs. 

14-15.30 

kiscsoport 

 

Az intézményvezető és a helyettese felváltva tartózkodnak az intézmény épületében 8 órától 15. 30-

ig. Gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus 

lássa el. 

 

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, és elszámolni 

• A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése, az időkeret 

teljesítésével kapcsolatos elszámolás az óvodavezető - helyettes feladata 

• A munkaidő beosztásokat az intézményvezetői irodában lehet megtekinteni. 

 

A dolgozók munkafeltételei 

 

A dolgozók munkafeltételei nem megfelelőek a személyi ellátottság és a hosszabb nyitva tartás 

bevezetése miatt. A teljes nyitva tartás ideje alatt október 01-től nem biztosított az 

óvodapedagógus jelenléte! A meghirdetett óvodapedagógusi állásra senki nem jelentkezett, a 

fenntartó a helyzet megoldására nem adott engedélyt, illetve ígéretet tett arra, hogy közmunkásokat 

biztosít átmeneti megoldásként. A gyermekek fogadását 8 óráig a pedagógiai munkát segítők 3 

hetes váltásban oldják majd meg. A délutáni alvás idejétől az óvodapedagógusok munkaidejének 

lejárta után szintén ők felügyelnek majd a gyermekekre az óvoda bezárásáig. Az intézményvezető a 

fenntartó figyelmét felhívta a nem szabályos működésre, de megoldás nem született ez ügyben. 

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: 

• védőruha, munkapapucs mindennapos használata az előírásoknak megfelelően 

• dolgozók oktatása a tűzjelző- és riasztó működésével kapcsolatban, valamint a 

belépőrendszer kezeléséről 

• meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta 

• helyettesítések megoldása, helyes munkaszervezés 
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• a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és 

       Munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok, HACCP) 

 

 

A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek: 

 

• KEM Pedagógiai Szakszolgálat szakembere: Pivók Krisztina  

       Veidingerné Gál Loretta 

Elérhetőség:      06-33/ 456-733 

• KUCKÓ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Gyermekjóléti szolgálat szakembere:  Tóth Ágnes  

Fogadóórája:      minden hétfő 08.00-12.00 

• Családsegítés szakembere:    Sallai Tiborné  

Fogadóórája:      minden hétfő 08.00-12.00 

Elérhetőség:      2533 Bajót, Kossuth L.u.84. 

       Művelődési Ház 

• Óvoda gyermekvédelmi felelőse:    Varga Gáborné 

Fogadóórája:       Minden pénteken 8 órától előzetes 

                 egyeztetés alapján 

• Logopédus:       Pálnik Judit  

Fogadóórája: hetente egy alkalommal az óvodában 

tartózkodik egyeztetés alatt 

Utazó gyógypedagógus:    Karnis Mária 

Fogadóórája:  minden héten, kedden és pénteken 

délelőttönként    

  

Intézményünkben idén is felmérjük a szülők igényét a fakultatív katolikus hit- és vallásoktatás iránt, 

melyhez a napirenden kívül biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára. 

A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülői 

igényeket. 

 

Óvodai programok, értekezletek, nevelés nélküli munkanapok 2017/2018-as nevelési évre 

 

Esemény Felelős 

Tárgyi, 

személyi 

feltételek 

Időpont 

KIR-ben adatszolgáltatás az iskolába 

menőkről és az új gyermekek felvétele, 

oktatási azonosító kérése. Iskolába menők 

kijelentése. Új gyermekek adatainak 

begyűjtése, a régiek frissítése 

Bagóné T. Györgyi 

számítógépes 

adatszolgáltatás 

és előjegyzési 

napló 

09.01-ig és 

folyamatos 

Tanévnyitón való részvétel az iskolában Bagóné T. Györgyi  09.01. 

Tanévnyitó nevelési értekezlet: Az elmúlt 

nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, 

eredmények, feladatok meghatározása a 

munkaterv összeállításához. SzMSz, házirend, 

munkaköri leírások áttekintése, módosítások 

Bagóné T. Györgyi 

jegyzőkönyv, 

toll, papír, 

számítógép 

09.07. 
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Nyilatkozat kitöltése az óvoda első 

igénybevételéről 
Aranyos Antalné nyomtatvány folyamatos 

Pedagógiai szakszolgálattal a kapcsolat 

felvétele, együttműködés megbeszélése, 

információcsere 

Bagóné T. Györgyi 

Veidingerné Gál 

Loretta  

toll, telefonok, 

névsorok 
09.hó 

Védőnővel kapcsolatfelvétel, védőnői éves 

munka megbeszélése, információcsere, 

adategyeztetés 

Bagóné T. Györgyi 

Krötzer Katalin 

számítógép, toll, 

papír, névsor 
09.hó 

Gyermekjóléti és családsegítő munkatársakkal 

kapcsolatfelvétel, közös megbeszélés után az 

információ átadása 

Bagóné T. Györgyi 
toll, papír, 

számítógép 

09. hó 

folyamatos 

Csoport- és mulasztási naplók megnyitása, 

tervezőmunka, 1-2 projekt, éves tervek 

elkészítése Beszoktatási terv elkészítése 

óvodapedagógusok 

 

nyomtatványok 

tollak, lapok, 

számítógépes 

adatszolgáltatás 

09.hó 

folyamatos 

HACCP dokumentáció felülvizsgálata 
Bagóné T. Györgyi 

Kemenes Lajos 

meglévő 

dokumentációk, 

toll, papír 

09. hó 

Szülői értekezlet, SzMK vezetőségének 

megválasztása, házirend, éves terv 

ismertetése, védőnő, logopédus tájékoztatója 

Bagóné T. Györgyi 

védőnő, logopédus 

meghívók, 

jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

09.27. 

Logopédiai szűrés. Szűrésben résztvevők 

névsora (3 évesek és tanköteles korúak) 

Pálnik Judit  

Bagóné T. Györgyi 

névsor, nevelői 

szoba 

egyeztetés 

alatt 

Nagyobbak hitoktatására igényfelmérés, 

egyeztetés a tanárral 

katica csoport 

óvodapedagógusai 

Bakonyi Loretta 

toll, papír 09. hó vége 

Munkatársi értekezlet: Éves munkaterv 

ismertetése, véleményeztetés utáni 

elfogadása. SzMSz, házirend, munkaköri 

leírások esetleges módosítása, pontosítása. 

Vezetői önértékelés elindítása  

Bagóné T. Györgyi 
számítógép, toll, 

lap 
09.20. 

A fenntartói statisztika elkészítése  
Bagóné T. Györgyi 

gazdasági vezető 

névsorok, 

számítógép, 
09.29-ig 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

nyilvántartásba vétele (jegyző határozat 

alapján), határozatok átnézése 

Varga Gáborné 
határozatok, toll, 

lap 
09.29. 

Tűz és balesetvédelmi oktatás (tűzjelző, 

riasztó) 

Bagóné T. Györgyi  

Makovics Zoltán 

jegyzőkönyv, 

toll, papír, 

szabályzók 

egyeztetés 

alatt 

Üzemorvos vizsgálatának megszervezése, 

lebonyolítása a dolgozók részére 

Bagóné T. Györgyi 

dr. Fekete György 

telefon, 

gépkocsik, 

egészs. könyv 

egyeztetés 

alatt 

Intézményi weblap készítése, aktualizálása, az 

óvodai dokumentumok (Pedagógiai Program, 

SzMSz, Munkaterv, Házirend) közzététele, 

Bagóné T. Györgyi 

óvodapedagógusok 

számítógépes 

feldolgozás 

09. hótól 

folyamatos 
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frissítések a törvényi előírásoknak 

megfelelően 

A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai 

munka ellenőrzése az őzike csoportban 
Bagóné T. Györgyi 

intézkedési terv 

toll, papír 
folyamatos 

Statisztika elkészítése (KIR-STAT) Bagóné T. Györgyi számítógép 10.01-től 

Szülői Munkaközösséggel a dokumentációk 

megbeszélése 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné, 

SzMK tagjai 

dokumentációk 
egyeztetés 

alatt 

Állatok napja. Közös kirándulás, séta Suki 

Romináékhoz, állatsimogató  
Bagóné T. Györgyi intézkedési terv 10.10. 

Nevelés nélküli munkanap. Vezetői 

önértékelés beindítása –kérdőívek kiosztása, 

interjú elkészítése 

 

óvodapedagógusok 

jegyzetek, toll, 

kérdőívek, 

kérdések 

10.12. 

Dajkai munka ellenőrzése munkaköri leírás 

figyelembe vételével 
Varga Gáborné toll, jegyzettömb folyamatos 

Gyermekek fejlődési lapjának elkészítése, 

bemeneti eredmények – új nyomtatványok  

 

óvodapedagógusok 
nyomtatványok, 

toll, papír 
folyamatos 

Egészséghét Bagóné T. Györgyi intézkedési terv 10.16.-20. 

Kérdőív kitöltése egészségfejlesztési program 

alapján, elküldés az OH-nak 
Bagóné T. Györgyi 

kérdőív, toll, 

program 
10.16-ig 

Okt. 23.-ai megemlékezésen való részvétel Bagóné T. Györgyi ünnepi öltözék 10.22. 

Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése, 

munkaértekezlet 

Varga Gáborné 

Bagóné T. Györgyi 

határozatok, toll, 

nyomtatvány 
10. 27. 

Szülői munkadélután (1.) a Márton-napi 

előkészületek 

Birkésné S. Éva 

SzMK tagjai 

anyagok, 

papíráru, 

minták, tervek 

11.06.  

Márton nap (lampionos felvonulás, libazsíros 

kenyér+hagyma)  
Aranyos Antalné 

intézkedési terv 

meghívó az 

önkormányzati 

dolgozóknak !!! 

 

11.10. 

Pedagógiai munka+projektek ellenőrzése Bagóné T. Györgyi 
ellenőrzési terv, 

toll, papír 
folyamatos 

Szülők délutánja (adventre készülődés, 

munkadélután a szülőkkel) (2.) 
Bagóné T. Györgyi 

intézkedési terv, 

ollók, anyagok, 

ragasztók, 

papírok, 

11.30.  

Zeneiskola tanárainak meghívása - a 

Művelődési Házban hangverseny az 

iskolásokkal, szülőkkel együtt  

Bagóné T. Györgyi 

SzMK 

telefon, 

meghívók, 

intézkedési terv 

egyeztetés 

alatt 12. hó 

Idősek napján való részvétel, szereplés 

(felkérés szerint)  

katica csoport 

óvodapedagógusai 

versek, 

öltözékek 

egyeztetés 

alatt 
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Varga Gáborné nyugdíjba vonulásának 

intézése, óvodapedagógusi pályázat kiírása a 

község honlapján, Közigálláson  

Bagóné T. Györgyi 

gazdaságvezető 
 12. hó eleje 

Adventi vásár karitasszal együtt 

 

Molnárné B. Margit 

alkalmazotti 

közösség 

készítmények 

 

egyeztetés 

alatt 

A következő év bér és dologi költségvetésének 

tervezése, előkészítése, normatíva elkészítése az 

októberi statisztika alapján 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné 

számítógép, 

adatok, papír, 

toll 

11. hó vége 

12. hó eleje 

Mikulás látogatása szülők részvételével 

óvodapedagógusok 

csoportonként,      

Sz. G. 

intézkedési terv, 

ajándékok 
12.06. 

Dajkai munka ellenőrzése Varga Gáborné 
ellenőrzési terv, 

toll, papír 
folyamatos 

Karácsonyi készülődés – mézeskalács sütések  
alkalmazotti 

közösség 

intézkedési terv, 

fa, szaloncukor  
12.10.  

A következő év soros ugrásainak előkészítése, 

év végi vásárlások lebonyolítása, készletek 

feltöltése, a gazdasági év lezárása, leltározás 

elkészítése 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné 
dokumentumok 

12. hó 

közepe 

Asszonykórus meghívása, valamelyikük 

mesél a régi idők karácsonyi szokásairól  

kórusvezető,  

Bagóné T. Györgyi 

bajóti 

népviseletes 

ruha 

egyeztetés 

alatt 

Óvodai karácsony  nagycsoport óvónői intézkedési terv  12. 19. 

Falukarácsonyon nagyobbak szereplése  Katica csoport 
intézkedési terv, 

ruhák, díszlet 

egyeztetés 

alatt 

Vezetői önértékelés lezárása  

Muzslai Szilvia 

Bagóné T. Györgyi 

nevelőtestület 

dokumentumok, 

számítógép, 

kérdőívek, toll 

12. hónapig 

Átsorolások elkészítése, elszámolás a 2017-es 

évi normatívával, új gazdasági év megnyitása, 

az óvoda pénzügyi helyzetének áttekintése 

Bagóné T. Györgyi 

gazdaságvezető 

dokumentumok, 

számítógépes 

feldolgozás 

2018.01.hó 

eleje 

Problémás gyermekek vizsgálatának jelentése 

a Pedagógiai Szakszolgálat felé, konzultáció a 

gyermekvédelmi felelőssel 

óvodapedagógusok 

Varga Gáborné 

számítógépes 

feldolgozás, 

2018.01.hó 

eleje 

Szülők délutánja (3.) – készülődés a farsangra  

alkalmazotti 

közösség, SzMK, 

szülők 

intézkedési terv, 

anyagok, 

eszközök 

01.15. 

Csoportnapló, projektek ellenőrzése. 

Csoportlátogatásról jegyzetek  

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné 

naplók, tervek, 

toll, papír 
folyamatos 

Mesekultúra napja. Kalap Jakab produkció Bagóné T. Györgyi 
intézkedési terv, 

telefon  
01.23. 

Farsang megbeszélése a SZMK-val – 

feladatleosztás, programszervezés, stb. 

Bagóné T. Györgyi 

SzMK 

intézkedési terv, 

toll, papír 
02.eleje 

Farsangi bál lebonyolítása  
Bagóné T. Györgyi 

alkalmazotti 

intézkedési terv, 

ajándékok, 
02.hó 
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közösség, SzMK díszlet, étel-ital,  

Nyári karbantartási munkálatok idejének 

kihirdetése 
Bagóné T. Györgyi plakátok 02.15-ig 

Beszoktatás tapasztalatai, kiemelt feladatok, 

szülői fórum igény szerint 
Aranyos Antalné jegyzőkönyv 02. közepe 

Farsang farka, kiszeégetés, fánk sütés, 

táncház  
Muzslai Szilvia 

intézkedési terv, 

bábok 
02.14. 

Nevelési értekezlet: az első félév 

tapasztalatairól, a további programokról 

megbeszélés, az SzMK ötletei  

Bagóné T. Györgyi 

SzMK tagjai 

jegyzetek, 

jegyzőkönyv, 

toll, papír 

02.végéig 

Úszás 15 alkalom  
katica csoport 

dolgozói 

úszófelszerelés, 

busz, szülői 

beleegyezés 

02.első 

keddje  

Dajkák munkájának ellenőrzése Varga Gáborné 
ellenőrzési terv, 

toll, papír 
folyamatos 

Szülői értekezlet a leendő iskolásokról tanító 

néni, Pedagógiai szakszolgálat meghívása 

Bagóné T. Györgyi 

tanító néni, Ped. 

Szolg. munkatársa 

meghívók, 

jegyzőkönyv,toll

papír 

03.hó 

egyeztetés 

alatt 

Nevelés nélküli munkanap (2.)– munkatársi 

kirándulás  

alkalmazotti 

közösség 
útvonal, telefon 03.02. 

Márc. 15. az óvodában – bábjelenet 
Muzslai Szilvia volt 

önkorm. dolgozó 

intézkedési terv 

bábok, díszlet, 

meghívó az 

önkormányzati 

dolgozóknak !!! 

 

03.14. 

Márc. 15. faluünnepen való részvétel, 

nagyobbak szereplése 

alkalmazotti 

közösség 
 03.hó 

Cigányság világnapja zenék, versek, mesék 

hallgatása, szülők bevonásával  
Bagóné T. Györgyi   03.18. 

Pedagógiai munka ellenőrzése Bagóné T. Györgyi 
ellenőrzési terv, 

toll, papír 
folyamatos 

Víz világnapja Bagóné T. Györgyi intézkedési terv 03.20. 

Az iskolaérettséget megállapító orvosi 

vizsgálatok megszervezése  

dr. Szabó Péter 

Krötzer Katalin  

Bagóné T. Györgyi 

nyomtatvány, 

számítógép 
03. hó 

Magyar költészet napja – versmondó verseny, 

legjobbak díjazása, könyvtárlátogatás 
Bagóné T. Györgyi 

Intézkedési terv, 

meghívó az 

önkormányzati 

dolgozóknak !!! 

04.11. 

 Családi kirándulás igényfelmérés szerint  

katica csoport 

óvodapedagógusai 

szülők, SzMK 

intézkedési terv, 

busz, pénz 
04.hó eleje 
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Óvodakóstolgató – 2-3 nap a délelőtti 

órákban, hogy lássák, mit csinálnak a többiek 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

intézkedési terv, 

meghívók 
04.21-től 

Zenetanárok koncertje 
Bagóné T. Györgyi 

óvodapedagógusok 
telefon 

egyeztetés 

alatt 

Föld napja szülők aktivizálása, virágpalánták 

ültetése, udvar szépítése 
Aranyos Antalné 

intézkedési terv, 

meghívók 
04.22.  

Dajkai munka ellenőrzése Bagóné T. Györgyi 
ellenőrzési terv, 

toll, papír 
folyamatos 

Óvodai beiratkozás ápr.25-ig Bagóné T. Györgyi 

plakátok, toll, 

előjegyzési 

napló 

04.hó 3 nap 

Májusfa állítása az óvodás lányoknak – 

hagyományápolás 

Bagóné T. Györgyi 

Sinkó Zoltánné  

fa, színes 

szalagok 

intézkedési terv 

04.30. 

Asszonykórus – énekek régi óvodás, iskolás 

dalok. Milyen volt régen az iskola? 

valamelyikük mesél róla, fényképeket hoznak 

Bagóné T. Györgyi 

Páldi Imréné 
intézkedési terv 

egyeztetés 

alatt 

Iskolalátogatás 
katica csoport 

óvodapedagógusai 

ajándékok, toll, 

papír, telefon 

egyeztetés 

alatt 

Leendő tanító néni látogatása, ismerkedés 
katica csoport 

óvodapedagógusai 
meghívó 

egyeztetés 

alatt 

Anyák napi köszöntések óvodapedagógusok 
műsorok, 

ajándékok 

egyeztetés 

alatt 

Madarak, fák napján közös kirándulás a 

szülőkkel 

óvodapedagógusok 

szülők, SzMK 

 

intézkedési terv 05.10. 

Gyermeknap – focipályán vetélkedők, játékos 

versengések szülőkkel, iskolásokkal – lovas 

kocsival oda és visszautazás (Abronics 

felkérése) 

Bagóné T. Györgyi 

önkormányzati 

dolgozó 

játékeszközök 

intézkedési terv, 

meghívó az 

önkormányzati 

dolgozóknak !!! 

05.25. 

Nagyoknak program- és játékszervezés (1 

hetes- mozi, kerékpározás, Öreg kő, 

tűzoltóság, Állatkert) 3. nevelés nélküli mnap 

Bagóné T. Györgyi intézkedési terv 05.14.-18. 

Szabadságolás megbeszélése, kiírása Bagóné T. Györgyi 

nyomtatvány, 

szabadságolási 

tömbök, toll 

06. hó eleje 

Családi nap  
Bagóné T. Györgyi 

SzMK 

intézkedési terv, 

meghívó az 

önkormányzati 

dolgozóknak !!! 

06.03. 

Óvodai nyári összevonás jún.15-től, nyári élet 

szervezése, tervezés 
óvodapedagógusok 

intézkedési terv 

füzet, toll, 

nyomtatvány 

06.15-től 

Csoportnaplók, személyiséglapok ellenőrzése Bagóné T. Györgyi 
naplók, toll, 

nyomtatványok 
folyamatos 
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Tanévzáró nevelési értekezlet: nevelési év 

értékelése, ellenőrzések tapasztalatai 
Bagóné T. Györgyi jegyzőkönyvek 06. 01. 

Falunapon való részvétel a nagyobbakkal 
katica csoport 

óvodapedagógusai 
 

egyeztetés 

alatt 

Karbantartási és felújítási munkálatok az 

óvodában  

Bagóné T. Györgyi 

Urbán Gábor 
 

egyeztetés 

alatt 

 

2.7. Értekezletek 
 

Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont 

Nevelési értekezlet – munkaterv 

elemei 

 

óvodavezető óvodapedagógusok jegyzőkönyv 
2017. 

09.07. 

Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető óvodapedagógusok feljegyzések 

minden 

hónap első 

kedd 

Aktuális feladatok megbeszélése 
óvodavezető 

helyettes 

dajkák, ped. 

asszisztens, konyhai 

dolgozó 

feljegyzések 

minden 

hónap első 

csütörtök 

Tanévnyitó munkatársi értekezlet óvodavezető 
alkalmazotti 

közösség 
jegyzőkönyv 

2017. 09. 

20. 

Tűz és balesetvédelmi oktatás 
óvodavezető 

Makovics Zoltán 

alkalmazotti 

közösség 
jegyzőkönyv 

egyeztetés 

alatt 

Gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal közös megbeszélés 
óvodavezető 

óvodavezető, 

gyermekvédelmi 

felelős, 

családsegítősök 

feljegyzések, 

jegyzőkönyv 

egyeztetés 

alatt, 09-10 

hó 

SZMK értekezlet, dokumentáció 

megbeszélése 

óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

szülői 

munkaközösségi 

tagok, 1 fő óvónő 

csoportonként 

jegyzőkönyv 2017. 10. 

Gyermekvédelmi értekezlet 

óvodavezető, 

gyermekvédelmi 

felelős 

gyermekvédelmi 

felelős 
feljegyzések 

2017. 

10. 

Vezetői önértékelés megbeszélése, 

feladatok kiosztása, ütemterv 

készítése 

óvodavezető nevelőtestület 

jegyzőkönyv, 

szabályzat, 

feljegyzések 

2017. 10. 

12, majd 

12 hó 

lezárás 

Nevelési értekezlet az első félév 

tapasztalatairól 
óvodavezető nevelőtestület 

jegyzőkönyv, 

munkaterv, 

feljegyzések 

2018. 02. 

hó vége 

„Óvodakóstolgató” – kötetlen 

beszélgetés az óvodai életről a 

leendő gyermekek szülei számára 

óvodavezető óvodapedagógusok feljegyzések 
2018. 

04. 

Tanévzáró nevelési értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok jegyzőkönyv 
2018. 06. 

01. 

 

Szülői Értekezletek 
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Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont 

Összevont tanévnyitó szülői 

értekezlet. Házirend, SzMK tagok 

választása, csoportok éves 

programtervei, kiemelt feladatok. 

Logopédus, védőnő 

bemutatkozása 

Bagóné T. Györgyi 

óvodapedagógusok 

logopédus, védőnő 

 

valamennyi szülő, 

óvodapedagógusok 

 

 

jelenléti ív, 

feljegyzések, 

munkatervek, 

dokumentáció 

2017.09.27. 

 

 

 

Beiskolázás, iskolaérettség. A 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

közös szülői fórum 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné 

Veidingerné Gál 

Loretta  

katica cs. szülei és 

pedagógusai, 

Pedagógiai 

szakszolgálat 

szakembere 

jelenléti ív 

feljegyzések 

egyeztetés 

alatt 

Leendő tanító néni 

bemutatkozása, beszélgetés az 

iskoláról, mit kér a tanító néni 

Bagóné T. Györgyi 

katica cs. szülei és 

pedagógusai, tanító 

néni 

jegyzetek, 

jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

2018. 

03. hó 

 

Ünnepek 

 
Hagyományos ünnepek Érintettek 

 

Felelősök Határidő 

Szüreti felvonulás katica csoport x számú 

gyermeke 

Varga Gáborné, Bagóné 

T. Györgyi, Csökmei 

Annamária 

2017. 09.09. 

Márton-nap mindhárom csoport Birkésné S. Éva 2017.11.11. 

Mikulás várás mindhárom csoport Bagóné T. Györgyi 

katica csoport óvónői 

2017.12.05. 

Téli vásár Karitásszal 

együtt 

mindhárom csoport 

szülők, iskolások  

alkalmazotti közösség, 

Karitász vezető 

2017.12. hó eleje 

Advent- 

Karácsonyvárás 

mindkét csoport Varga Gáborné 2017.12.20. 

 

Falukarácsony alkalmazotti közösség katica csoport óvónői 2017.12. hó 

Farsang minden csoport 

szülők, meghívott vendégek 

Bagóné T. Györgyi 

alkalmazotti közösség 

2018.02. hó 

Március 15. minden csoport, 

gyermekek 

Varga Gáborné 

óvodapedagógusok 

2018.03.11. 

Húsvét minden csoport óvodapedagógusok, 

saját csoportban 

2018.04.hó 

Anyák napja minden csoport, szülők óvodapedagógusok 

saját csoportban 

egyeztetés alatt 

Nagyok program- és 

játékszervezése (új) 

ballagó nagycsoportosok, 

minden csoport, szülők 

óvodapedagógusok 2018.06.14-18 

Gyermeknap, majális minden csoport, szülők, 

iskolások 

Bagóné T. Györgyi 

óvodapedagógusok 

 

2018.06.25. 

 

2.9. Nyílt napok  

 

Az intézmény nyílt napokon biztosít a szülőknek, érdeklődőknek betekintést a nevelési módszerek, 

szokások gyakorlati megismerésére, közös programokban való részvételhez 
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Nyílt napjaink: szülők pedagógusokkal való egyeztetése után az egész nevelési évben  

 

3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok  

 

3.1. A 2016-2017 nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok 

 

• Szakmai anyagok, folyóiratok tanulmányozása, online-konferenciákon való részvétel  

• A nevelőmunka tervezésének szervezeti, módszertani átgondolása, bővített és módosított 

csoportnapló bevezetése 

• Tervezőmunka színvonalának fokozása, naprakész dokumentáció 

• Az egészségfejlesztő program előtérbe helyezése, felülvizsgálata  

• A nyílt napok szakmai megújítása, nyitás a csoportok között (új) 2 alkalommal – intézkedési 

terv 

• A családi nap délelőttjén barkácsoló tevékenység a szülők bevonásával 

•  „Óvodakóstolgató” iránt az érdeklődés felkeltése, lehetőségek kibővítése (délelőtti 

látogatások is) 

• Iskolával való kapcsolat erősítése, közös programok szervezésének bővítése (zenés napok, 

gyermeknap)  

 

3.2. A 2017-2018 nevelési év és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai   

 

• Törvények, rendeletek módosításából eredő, az óvodai nevelést érintő változások 

figyelemmel kísérése, intézmény törvényes működtetésének betartása, betartatása   

• Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, módosítása a változások tükrében 

• Egyéni fejlődési naplók áttekintése, folyamatos áttérés az új szempontok szerint 

• A csoportra és az életkorra meghatározott sikerkritériumok rögzítése, a mérések alapján 

összehasonlító elemzések elvégzése, amely alapján a következő év feladatait meg lehet 

határozni 

• Az egészségfejlesztő program működésének erősítése, mérések elvégzése a szempontsor 

alapján  

• Felkészülés a vezetői tanfelügyeleti vizsgálatra, előtte vezetői önértékelés lebonyolítása, 

feladatok elosztása, felelősök, határidők megjelölése. Az eljárás ismertetése, lebonyolítása, 

eredmények rögzítése. BECS munkájának koordinálása 

• A fenntartó és szülői elégedettség mérés, adatok feldolgozása 

• Az anyanyelvi nevelés fejlesztése. Az irodalmi nevelés színvonalának fokozása, igényes 

irodalmi alkotások választása. A bábjáték fokozott bevonása a versek, mesék 

feldolgozásába, óvónők közös bábozása, repertoár bővítése 

• Projekt módszer és differenciálás dokumentálása, ennek rögzítése a projektekben 

• Néhány újdonság bevezetése – egészséghét, nagyok program- és játékszervezése 

• Szelektív hulladékgyűjtés (PET palack) megszervezése, a környezettudatos magatartás 

alakítása  

• Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése, iskolával való kapcsolat tartás bővítése 

• Új munkatársak beilleszkedésének segítése, a pedagógiai munka írásos dokumentumainak 

egységesítése, tudatos, naprakész tervezése, egymás segítése (csoportnapló, projektek, 

fejlődési napló) 

• A szülőkkel való kommunikáció, kapcsolattartás dokumentálása a csoportnaplóban 
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• Az egyéni feladatvállalások áttekintése, pontosítása, intézkedési tervek készítése az adott 

rendezvényekhez  

Pedagógiai Programból adódó feladatok:  

 

• A gyermekek testápolási szokásainak követése, fejlesztése prevenciós és egészségtudatosító 

céllal, önállóságra nevelés  

• A tevékenységek szabad levegőn történő szervezésének bővítése (sportnap, egészségnap) 

• A mindennapi nagymozgások megvalósítása, illetve ehhez alkalmazkodó napirend 

felülvizsgálata, rendszeressé tétele  

• Az egyéni és egyenlő bánásmód összhangjának fenntartása  

• Gyermekközpontú óvodai nevelés megvalósítása 

• A művészi élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése, műsorszervezés  

• A nyelvi kreativitás fejlesztése, sokszínű irodalmi élmény biztosítása  

• A hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása, felzárkóztatása  

• Az ingyenes étkezésre jogosultak felmérése, pontos nyilvántartása, dokumentálása, a 

jogosultságot igazoló nyomtatványok összegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a 

vonatkozó jogszabályokról.  

• Az intézményi- és a szülőkkel való kommunikáció módszerének, módjának felülvizsgálata, 

a helyes eljárásmód gyakorlati alkalmazása 

 

3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés  

 

Az óvoda kollektívája összedolgozik, mindenki szemléletmódjának középpontjában a gyermekek 

elsődleges érdeke áll. A munka színvonalának emelése érdekében gyakrabban tartunk 

megbeszéléseket, segítjük az új kollégák beilleszkedését, megosztjuk tapasztalatainkat, segítünk 

egymásnak az esetleges problémák megoldásában. A nyugdíjaztatások miatt kialakuló körülmények 

kezelése, és az új dolgozók beilleszkedésének segítése mindenkire nézve segítőkészséget és kellő 

megértést igényel. A megüresedett álláshelyek betöltése lényeges és égetően szükséges feladat, 

hiszen munkánk színvonala erősen romolhat az állandó helyettesítések miatt. Az ideiglenes 

megoldások hosszú távon nem megengedhetőek, így keresnünk kell a kedvező megoldást. Sajnos az 

országos pedagógushiány körzetünkben nagy gondot okoz, így kevés esély van új dolgozókat 

találni.  

 

3.4. Gyermekvédelem  

 

Célunk:  

• A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerinti 

segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel a 

gyermekek érdekében 

 

Feladatunk:  
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• A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, 

hátrányuk enyhítése. Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és felsőbb szervekkel, gyermekvédelmi, 

egészségügyi és szociális szakemberekkel, illetékesekkel:  

• Pedagógiai Szakszolgálat 

• Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 

• Gyámhivatal 

• gyermekorvos, védőnő. 

 

Intézményünkben a gyermekvédelemért felelős Varga Gáborné, 2018. áprilistól Aranyos Antalné 

 

Feladata: 

• a nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre, nyilvántartja a 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket 

•  szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel 

•  a fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll és segítséget nyújt a felmerülő 

problémák, kérések megoldásában 

•  segítséget ad a segélykérő lapok kitöltéséhez, javaslatokat készít az óvónőkkel együtt 

•  folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítő munkatársaival (esetjelentést készít, részt vesz 

szakmaközi megbeszélésen, esetmegbeszéléseken)  

•  évente beszámolót nyújt be a munkaterv alapján 

 

Az óvodapedagógusok feladatai:  

 

• szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását 

• megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat 

(kirándulások, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.) 

• biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését (esetjelentések, feljegyzések), 

szükség esetén védő – óvó intézkedésre javaslatot tesz 

• a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén 

szakember segítségét kéri 

• a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki 

• önértékeléseket, önreflexiókat készít 

 

3.5. Továbbképzések 

 

A négy fő pedagógus egy kivétellel a továbbképzések alól felmentést nyert koránál fogva. Muzslai 

Szilvia a POK által szervezett 3 napos továbbképzésen vesz részt, így 120 kreditpontját 

megszerezve ő sem kötelezhető továbbképzésre. 

Aranyos Antalné egy Budapesten tartandó előadáson vesz részt, melynek témája a 

magatartászavarokkal küzdő gyermekek hátránykompenzációjáról szól. 

Bagóné T. Györgyi tanévnyitó konferencián vett részt, és az év folyamán figyelemmel kíséri a 

vezetői feladatok ellátását segítő értekezleteket – lehetőség szerint kihasználja az alkalmakat tudása 

gyarapítására. 

Varga Gáborné 2018 márciusától már nem dolgozik nálunk, de ő sem zárkózik el az ismeretek 

bővítésétől. 

Amennyiben az óvodapedagógusok találnak még olyan, számukra fontos témát - és elérhető 

közelségben lesz a helyszín - amelyben részt vehetnek, akkor a lehetőséget idén is ki fogják 
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használni a megújulás érdekében. Szorgalmazzuk az olyan továbbképzéseken való részvételt, mely 

az óvoda profiljába beilleszkedik: hátránykompenzáció, hagyományápolás, stb. Kihasználjuk az 

online továbbképzési lehetőségeket is. 

Az intézményvezető figyelemmel kíséri a pedagógiai munkát közvetlenül segítők továbbképzési 

lehetőségeit, és a kolléganőket ösztönzi a részvételre. 

Az idei nevelési évben a konyhai dolgozó (Sinkó Zoltánné) dajkai végzettséget adó, és az 

érettségizett dajkánk (Csökmei Annamária) pedagógiai asszisztensi végzettséget adó OKJ-s 

képzésre jelentkezett Budapesti helyszínre saját költségtérítéssel. Az érettségizett pedagógiai 

asszisztensként 2 hónapja foglalkoztatott Birkésné Schweighardt Éva is vállalkozott a pedagógiai 

asszisztensi végzettség megszerzésére az idei nevelési évben, amennyiben sikeres lesz a 

jelentkezése. 

Belső továbbképzéseket képtelenség szerveznünk a pedagógus hiány miatt, de a csoportok közötti 

nyitás majd hozzájárul ahhoz, hogy betekintést nyerjünk egymás ötleteibe, a megvalósítás 

lehetőségeibe. Az intézkedési tervből egyértelművé válnak az egyéni feladatvállalások. 

 

3.6. Pályázatok  

 

A 2016. év tavaszán az államilag finanszírozott óvoda felújítási pályázaton közel 22 millió Ft 

összegű támogatást kapott a fenntartónk. Az ehhez kapcsolódó munkákat 2017. szeptember végéig 

valósítják meg: 

- az épület tetőszerkezetének szigetelése 

- napelemek felszerelése, melyek szolgáltatják a villamos energiát 

- a csoportszobák és az iroda parkettázása 

- folyosók, közlekedők, konyha burkolatának cseréje 

- az épület teljes tisztító festése 

- tűzjelző és riasztó berendezés felszerelése 

- villamos hálózat teljes cseréje 

- konyha fali burkolatának cseréje 

- konyhában vízmelegítők eltávolítása 

- bútorzat cseréje, pótlása 

 

Forrásbővítések lehetőségei:  

• a különböző pályázatokból befolyó pénzösszegek, adományok, melyeket óvodánk 

fejlesztése érdekében használunk fel  

Varga Gáborné pályázatfigyelő felhívásai során mérlegeljük a pályázat beadásának és 

megvalósításának feltételeit. A „Holcim a Cementgyári mikrotérség fejlesztéséért” alapítvány még 

ebben az évben utoljára segíti a kistérség köznevelési intézményeit. Pályázni fogunk a délutáni 

pihenéshez szükséges fektető szivacsok megvásárlására, lecserélésére. Amennyiben lehetséges, az 

ágyneműk pótlására és lecserélésére is pályázunk. 

Törekszünk arra, hogy minél több pályázati lehetőséget kihasználjunk. 

 

4. Törvényességi feladatok  

 

4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok  

 

A pedagógusok tájékoztatása és felkészítése a vezetői minősítési eljárásra, a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, az életpálya modell elvárásaira.  

Az intézményt érintő újonnan megjelenő rendeletekről, törvényekről rendszeres tájékoztatás nyújt 

az óvodavezető. 
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Az OH tájékoztatja őt a tanfelügyelet lefolytatásának időpontjáról. A belső ellenőrzés elvégzéséről 

és annak eredményéről folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestületet. 

 

4.2. Fenntartó által meghatározott feladatok  

 

A Fenntartó továbbra is az összehangolt, színvonalas munkavégzést, és a gazdaságos, takarékos 

működtetést várja el tőlünk. Célunk a működés feltételeit javító, szakmai munkát segítő jó kapcsolat 

erősítése. 

 

2017 májusában tartott fenntartói megbeszélésen felmerült annak lehetősége, hogy az óvodánkat a 

katolikus egyháznak kívánják átadni a nehézkes finanszírozás miatt. Az idei nevelési évben 

kezdődnek el az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Az intézményvezető ennek a lehetőségnek az 

átgondolására kérte fel az alkalmazotti közösséget. 

 

4.3. Esélyegyenlőségből adódó feladatok  

 

Biztosítani kell:  

• a szolgáltatásainkhoz való egyenlő hozzáférést 

• a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálását, segítségnyújtás 

• az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, diszkriminációmentes nevelést, a befogadó és 

toleráns légkört.  

Minden – az óvodával szerződéses viszonyban álló – szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy 

ismerje a Pedagógiai Programunkat és magára nézve kötelezőként kövesse azt. 

 

5. Gazdálkodási feladatok  

 

5.1. Tárgyi feltételek 

  

Az előző nevelési évben kitűzött tárgyi feltételek fejlesztéséből az alábbiak valósultak meg a 

felújítási munkálatokon kívül:  

 

• kapuzár, kaputelefon javítása 

• megrongálódott székek, asztalok, udvari játékok javítása, állagmegőrzés 

• szakkönyvek, folyóiratok beszerzése 

• udvari térkő javítása  

• növények, virágok telepítése (szülői adomány) 

• kiscsoportos ablakra redőny szereltetése 

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése, állagmegőrzés  

 

• elhasználódott gyermekbútorok lecserélése mindhárom csoportban 

• játékeszközök pótlása, cseréje 
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• galériák átalakítása 

• nagycsoportos mosdóba elválasztó függöny felszerelése 

• konyhai lefolyók, szifonok cseréje, mosogató tálcák keretének lefestése 

• udvari lépcső és kerítés állapotának javítása  

• homokozókba, mászókák alá friss homok beszerzése  

• támfal megerősítése 

• „Micimackó mászóka” csúszó felületének cseréje 

• udvari rugós játékok javítása 

Pályázatokon való részvétellel, szülői, képviselői támogatás elnyerésével szeretnénk növelni anyagi 

forrásainkat, lehetőségeinket. A szelektív hulladékgyűjtés (műanyag flakon) során szerzett 

pluszforrásokat gyermekprogramok szervezésére fordítjuk. Az elmúlt évben zenés szórakoztató 

műsort adott elő a gyermekeknek a Kalap Jakab társulat a befolyt összegekből. 

A munkák elvégzése előtt a fontossági sorrendet mérlegelve munka- és vagyonvédelmi 

szempontokat szem előtt tartva tervezünk a költségvetésbe keretösszegeket. 

 

6. Ellenőrzési terv  

 

6.1. Az ellenőrzés szempontjai az óvoda fő feladataiból adódóan  

Az óvodai Pedagógiai Program beválásának vizsgálatához: 

 

• az ÓNAP-hoz való igazítás, törvényességi megfelelés 

• személyi és tárgyi feltételek áttekintése mindhárom csoportban  

• a szülőkkel, partnerekkel való kapcsolattartás hatékonysága  

• új gyermekek beszoktatása, annak előkészítése, családlátogatások  

• dokumentációk naprakész, folyamatos vezetése - óvodapedagógusok 

• munkatársakhoz, gyermekekhez való viszony 

• az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokásrendszer kialakítása, egészségfejlesztési 

program végrehajtása 

• környezettudatos magatartás, a környezet szeretetére nevelés  

• a mindennapos mozgás megvalósulása minden csoportban  

• az anyanyelvi nevelés megvalósulásának lehetőségei, kommunikáció, beszédkultúra 

• munkára nevelés hatékonysága, lehetőségek bővítése 

• hagyományápolás, szokások kialakítása, értékek közvetítése, átadása 

• az individuum, az egyéniség elfogadása, a problémák megoldásának hatékonysága 

• a tehetséggondozás, tehetségnevelés lehetőségei a csoportmunkában  
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• SNI gyermekek integrálásának megvalósulása, módszerek 

• differenciált nevelés, egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű gyermekek 

hátrányainak csökkentése 

• nyitottság az újdonságra, a szakmai megújulásra törekvés, önreflexió 

• a felelősök vállalásainak ellenőrzése folyamatos  

 

Egyéb ellenőrzések:  

• technikai dolgozók munkája: folyamatos 

• szülőkkel, gyermekekkel történő kommunikáció nyomon követése: folyamatos 

• a konyha rendje, az élelmiszerek tárolása, kezelése, az ételminták rendje: folyamatos 

• az óvodai irattárazás rendje: folyamatos 

• belső önértékelési szabályzatban leírtak felülvizsgálata 

• egészségfejlesztési terv megvalósulása: folyamatos 

 

A felelősök munkáját, a határidők pontos betartását az óvodavezető és helyettese ellenőrzi. 

 

 

Vezetői ellenőrzések az óvodapedagógusoknál az alábbi szempontok szerint valósulnak meg:  

 

• A pedagógus személyisége, attitűdje 

• A pedagógiai program megvalósítása a csoportban  

• Kapcsolat a csoportos dajkával  

• Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló 

ismeretszerzést?  

• Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára?  

• Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?  

• Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e?  

• A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta?  

• A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg? 

• Megfelelően motiválta-e a gyermeket? 

 

A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: 

 

• Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben  

• Tálalás, az étkezés segítése gyermeki munkavállalás irányítása 

• Higiéniai szabályok betartása  

• Kapcsolat az óvónőkkel  

• Kapcsolat a gyermekekkel  

• Munkaidő pontos betartása  

• Gyermekszerető magatartás  

• Környezetvédő magatartás  
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A konyhai dolgozó munkájának ellenőrzési szempontjai: 

 

• HACCP előírások elsajátítása, betartása 

• Munkaeszközök, védőeszközök rendszeres és rendeltetésszerű használata 

• Ételminta tárolása 

• Tisztaság a helyiségben, edények higiéniája 

• Kézmosás, mosogatás szabályainak betartása 

• Kapcsolat a gyermekekkel 

• Kapcsolat a szülőkkel 

• Munkaidő pontos betartása 

 

6.2. A gyermekek mérése:  

 

• Beszédértés szintjének vizsgálata 3 és 5-6 évesek körében (Pálnik Judit logopédus, 2017.09. 

hó.)  

• Kommunikációs készség szintje (Pálnik Judit logopédus, 2017.09. hó.) 

•  Gyógypedagógus vizsgálódása, szakvélemény áttanulmányozása és a fejlesztés elindítása 

(Karnis Mária, utazó gyógypedagógus, 2017. 09.hó.)  

• Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata, tesztlapok kitöltése Pedagógiai Szakszolgálat 

által (DIFER, Frostig-féle dyslexia teszt) 

• Újonnan érkező gyermekek anamnézise, év eleji megfigyelése (folyamatos) 

• Személyiséglapok vezetése a nevelési évben 2 alkalommal, illetve esetenként 

• Óvodai szakvélemény előtti óvónői megfigyelés az iskolaköteles gyermekekről (2018.04.hó 

vége) 

• Óvodapedagógusok megfigyelései (folyamatos), problémás gyermekek elirányítása a 

Pedagógiai Szakszolgálathoz vizsgálatra  

 

6.3. Önértékelés  

 

A törvényi változások figyelembe vételével, és a személyi feltételek hiányos megléte miatt eddig 

nem került sor az óvodapedagógusok önértékelésének beindítására. Minden évben módosítjuk az 

erre vonatkozó szabályzatunkat, de most nem lehet figyelmen kívül hagyni az Oktatási Hivatal 

értesítését. Az idei nevelési évben az intézményvezető bekerült a 2018. évi ellenőrzési tervbe, tehát 

országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatásra kerül sor. Mielőtt erre a vizsgálatra sor 

kerülne, előtte a nevelőtestület feladata lesz az intézményvezető önértékelésének lebonyolítása. Az 

év elején már elő kell készíteni a kérdőíveket, meg kell szervezni az ezzel járó feladatokat, ki kell 

jelölni a felelősöket. Erre az alkalomra nevelés nélküli munkanapot jelölünk ki, amikor kiosztásra 

kerülnek a feladatok, a kérdőívek, az interjúkérdések. Decemberig el kell végeznünk az 

önértékelést. 

 
 

7. Ütemterv – dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti-területi lebontásban  

 

7.1. Pedagógiai, tanügy igazgatási 
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Naplók ellenőrzése: óvodavezető 2017. október, 2018. február, 2018. július  

Mulasztási naplók ellenőrzése: óvodavezető 2017. október, 2018. május, 2018.augusztus  

Statisztika: óvodavezető 2017.október  

Ünnepek, hagyományok: óvodavezető folyamatosan  

Tematikus (nevelési területek): óvodavezető folyamatosan, illetve csoportlátogatások november és 

február hónapokban  

Kirándulás: óvodavezető, óvodavezető helyettes  

Szülői értekezlet: óvodavezető, óvodapedagógusok aktuálisan  

Kapcsolattartás: óvodavezető, óvodavezető helyettes  

 

7.2. Munkáltatói feladatok  

 

Jogkörök, munkaköri leírások: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan 

Munkaidő betartása: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan  

Technikai dolgozók munkavégzése: óvodavezető helyettes folyamatosan  

 

7.3. Gazdálkodás - vagyonüzemeltetés 

 

Takarékos gazdálkodás: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan  

Beszerzések: óvodavezető, érintett pedagógusok, folyamatosan  

Eszköznyilvántartás: óvodavezető 2017.december  

Leltár: óvodavezető és helyettese, 2017.december 

Karbantartás: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan  

Biztonságtechnikai előírások: óvodavezető 2017.október, 2018.április, illetve folyamatosan  

Helyettesítés, túlóra: óvodavezető helyettes folyamatosan  

Szabadságolás: óvodavezető folyamatosan  

Bizonylatolás: óvodavezető  

Pedagógus továbbképzések: óvodavezető, óvodavezető helyettes  

Költségvetés terv: óvodavezető 

Bélyegzőkezelés: óvodavezető, óvodavezető helyettes 

 

Egyéb  

 

Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés: óvodavezető, munkavédelmi felelős 

Munkavédelmi oktatás: Makovics Zoltán, óvodavezető, munkavédelmi felelős 

Munkavédelmi eszközök használata: óvodavezető, munkavédelmi felelős  

A konyha higiéniája: óvodavezető helyettes  

Az intézmény tisztasága: óvodavezető helyettes  

Az udvar tisztasága: óvodavezető helyettes  

Dekoráció: óvodavezető helyettes  
 

8. Egyéni feladatvállalások 

 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi 

intézményi feladatokat látják el rendszeresen:  

 

Óvodavezető: 

• kapcsolattartás szakemberekkel, más intézményekkel, fenntartóval 

• írásbeli dokumentációk pontos, naprakész elkészítése, adatszolgáltatások 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
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• technikai dolgozók – óvónők együttműködésének, kommunikációjának segítése 

• szabadságok nyilvántartása 

• helyettesítések, összevont csoportok szervezése 

• egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése 

• továbbképzések tervezése, dokumentálása 

• ellenőrzések, beszerzések, intézkedések 

• szülők tájékoztatása, kapcsolatépítés 

• honlap üzemeltetése 

• intézményi önértékelés rendszerének működtetése, információ átadása 

  

Vezető-helyettes: 

• gyermekvédelem – adminisztráció, előadások, beszámolók, szervezési feladatok 

• technikai dolgozók koordinálása, munkájuk ellenőrzése 

• távollétek nyilvántartása, jelentése 

• tisztítószer rendelés, elosztás koordinálása 

• HACCP rendszer helyes működtetése 

• nyári szabadságterv készítése 

• pályázatfigyelés  

• havi étkező gyermekek nyilvántartása, összesítése, befizetések könyvelése  

• kapcsolattartás  

• munkaidő beosztás elkészítése, ellenőrzése 

Óvodapedagógusok: 

 

• írásbeli dokumentációk pontos, naprakész elkészítése 

• egészség hét-nyílt napok szervezése, koordinálása 

• külsős programok szervezése, lebonyolítása 

• tanköteles korúak iskolaérettségi vizsgálatához a gyermekek megfigyelése, felmérése, 

javaslattétel az esetleges fejlesztésre  

• tehetséggondozás 

• SNI gyermekek fejlesztése, hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztése, tervezése 

• farsangi előkészületek és a farsang koordinálása, megszervezése 

• szülők tájékoztatása, fogadónapok, szülői értekezletek megtartása 

• ünnepek, ünnepélyek szervezése (gyermek, alkalmazottak, szülők) 

• úszásszervezés, kísérés 

• a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolattartás, szakvélemények elkészítése 

• Mikulás- várás, ünnepség megszervezése, koordinálása 

• Advent-karácsonyvárás szervezése, ünnepély lebonyolítása  

• nagyoknak program- és játszóhét szervezése, lebonyolítása, gyermekek felkészítése 

• faliújságok karbantartása, hirdetmények kihelyezése, helyi újságban informálás  

• sportnapok szervezése, lebonyolítása 

• gyermekműsorok szervezése, hagyományőrző programok szervezése, lebonyolítása  

• kapcsolattartás szakemberekkel, más intézményekkel 

• jelenléti ív vezetése 

• utazásszervezés, kísérés rendezvényekre (színház, kirándulás) 

• továbbképzéseken való részvétel, szakmai fórumok 

• önértékelésben való aktív részvétel 
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Legitimációs záradék: 

 

 

A szülők megismerték a 2017/2018-as nevelési év munkatervét. 

 

Kelt: Bajót, 2017. …………………………. 

 

                                     

………………………………………………………… 

        Szülői Szervezet vezetője 

 

 

 

 

A fenntartó megismerte a 2017/2018-as nevelési év munkatervét. 

 

Kelt: Bajót, 2017. …………………………. 

 

 

             

      ………………………………………………………… 

           Fenntartó 

 

 

 

 

A Bajóti Hétszínvirág Óvoda nevelőtestülete ………………..%-os arányban, a 2017. 

……………..…..-án kelt nevelőtestületi határozata alapján a 2017/2018-as nevelési év munkatervét 

elfogadta. 

 

Kelt: Bajót, 2017. …………………………………. 

 

 

             

      ………………………………………………………… 

          Intézményvezető 
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