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Mottó: 
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beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. 

Magyar mivoltunk épületének alapjait kell itt lerakni. 

Minél mélyebbre épül a fundamentum,annál szilárdabb az épület.” 
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Az intézmény munkatervének törvényi háttere 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és annak 2019 évi módosításai  

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:  

 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 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

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

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről  

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről  

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  

 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről  

 Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Hatodik, javított kiadása 

 A 2022. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre érvényes összevont 

tanfelügyeleti kézikönyv (hetedik kiadás) 

 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés – Komplex ellenőrzés. Kézikönyv, első 

kiadás 

 A Háromhárs Óvoda szabályozó dokumentumai: PP, SZMSZ, Házirend 

 

 

1. Működési terv 

 
A nevelési év rendje: 

A nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

A nevelési év 2022. augusztus 31-ig tart. 

/A 2022/2023. tanévben az iskolai tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. és utolsó 

tanítási napja 2023. június 15. / 

 

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2022. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban 

2022. szeptember 01-től 2023. május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok ideje alatt szabadidős 

tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek. 
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Szünetek időtartama: 

 Téli szünet: 2022. december 22-től 2022. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 

nevelési nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első nevelési nap 2023. január 3. 

(kedd). 

 Nyári zárva tartás: 2023. július 30-tól augusztus 31-ig. A szünet előtti utolsónevelési nap 

2023. július 28. (péntek), a szünet utáni első nevelési nap 2023. szeptember 1. (péntek) 

 

Értekezletek,nevelés nélküli munkanapok ideje és felhasználása: 

Időpont Felhasználás Szervezés Téma 

2022. 08. 29. 

 

Tanévnyitó intézményi 

értekezletek 

 nyári 

szünetben 

 

Éves beszámoló és a 

Munkaterv megbeszélése, 

elfogadása 

Házirend aktualizálása, 

Tűz és munkavédelmi 

oktatás megtartása   

2022. 11. 04. Intézményi értekezlet 

 

nevelés nélküli 

munkanap 1 

Intézményvezetői 

tanfelügyeleti ellenőrzés 

értékelése, intézkedési 

terv megfogalmazása 

2022. 12. 21. Intézményi értekezlet 

 

nevelés nélküli 

munkanap 2 

Intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés értékelése, 

intézkedési terv 

megfogalmazása 

2023. 04. 06. és 

11. 

Intézményi értekezlet 

 

nevelés nélküli 

munkanap 3-4 

Aktuális feladatok 

megbeszélése, 

dokumentációs feladatok 

ellenőrzése 

Igény szerint   Évközi nevelési 

értekezletek                                           

nevelési időn 

kívül 

Aktuális feladatok 

megbeszélése 

2023. 06. 05.  Közösségépítő 

kirándulás 

nevelés nélküli 

munkanap 5 

Évértékelés, pedagógus 

napi kirándulás 

 

 

Szülői értekezletek: 

időpont téma 

20222. 08. 31. Tanévnyitó szülői értekezlet 

2022. 09. 15.       SZMK alakuló értekezlet 

2022.11. 22. Évközi SzMK értekezlet 

2023. 01.17. és 03.07. Évközi SZMK értekezletek (Farsangi bál 

szerv., Húsvéti játszóház szerv.) 

2023. 04. 21. Iskola előkészítő értekezlet 

 

Az óvoda nyitva tartása: 6.30 – 17.30 

A gyermeklétszám figyelembe vételével úgy határoztuk meg az óvoda működését, hogy: 

 6.30-7.30 -ig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek, 

 7.30-16.00-ig csoportokra bontottan foglalkozunk a gyerekekkel, 

 16.00-17.30 -ig összevont csoportban biztosítunk felügyeletet.  

Működési rendünkben az a feltétel is teljesül, hogy: az óvoda teljes nyitvatartási idejében 

óvónő végzi a nevelőmunkát. (1.sz. melléklet: Munkarend) 
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Napirend: 

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A 

szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. Az intézménynek a 

szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás 

szervezése, stb. 

 

Nyílt napok: 

Nyílt napokat a jeles napok alkalmával tartunk.  

Az óvodában szervezendő nyílt napokat a járványügyi helyzet függvényében szervezzük meg. 

Erről a szülői értekezleten és a csoportok facebook zárt csoportjaiban tájékoztatjuk a szülőket.  

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás: 

Intézményben felmérjük a szülők igényét – melyről írásban nyilatkoznak - a fakultatív hit- és 

vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az 

érdeklődők számára. Az idei nevelési évben, úgy mint az előzőekben is, heti egy-egy 

alkalommal reggel 8 órától lesznek a hittan foglakozások.  

 

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben: 

 2021/22-es nevelési év beszámolója  

 2022/23-as éves munkaterv elkészítése  

 Óvodai törzskönyv vezetése  

 SZMSZ aktualizálása  

 Házirend aktualizálása  

 Továbbképzési Program (pedagógus) módosítása 

 Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése  

 Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció  

 Önértékelési- önfejlesztési tervek elkészítése  

 Csoportnaplók vezetése  

 A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése  

 Felvételi előjegyzési napló vezetése  

 Felvételi és mulasztási napló vezetése  

 

Biztonsági előírások a pandémiás időszakban: 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a munkáltató feladata. A szükséges 

védőintézkedéseket a kockázatok felmérését és értékelését követően, azok figyelembe 

vételével kell meghozni. 

Az óvodai munkahelyen a következő biztonsági előírásokat kell betartaniuk a 

munkavállalóknak a pandémiás időszakban:  

 az elsődleges és a legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó mehet be (ennek fokozott 

betartására hívják fel a szülők és a munkavállalók figyelmét is),  

 a gyermekeknek kiemelt fontossággal kell megtanítani az úgynevezett köhögési etikettet: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell 

dobni, majd kezet kell mosni.  

Javaslat továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében minden 

csoportban gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos 

biztosításáról.  
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 fokozottan ügyeljenek arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és 

után minden gyermek alaposan mosson kezet,  

 megfelelő munkaszervezéssel csökkenteni kell a munkahelyi kontaktusok számát,  

 szüneteltetni kell zárt helyiségben a sok ember részvételével zajló események (pl.: 

értekezletek, ünnepségek) lebonyolítását, 

 külső partnerek fogadása csak a legszükségesebb esetekben történjen,  

 a takarítások gyakoriságának növelése,  

 a kézhigiéne feltételeinek biztosítása,  

 biztonságos hulladék elhelyezés,  

 szájmaszkok biztosítása, 

 javasolt a zárt helyiségek gyakori szellőztetése, a megfelelő légcsere biztosítása,  

 kiemelt figyelmet kell fordítani a tömegközlekedési eszközök használatának elkerülésére, 

 a továbbképzéseken, szakmai és tanulmányi utakon való részvételt korlátozni kell. 

 

2. Fejlesztési terv 

3.1. Személyi feltételek 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 11 fő 

Felsőfokú végzettségű főállású óvónők:  

 Óvári Zsoltné                     óvodavezető 

 Tóthné Tóth Gabriella       óvónő, helyettes vezető 

 Partiné Kocsis Tünde        óvónő 

 Kocsis Zsuzsa                    óvónő 

 Némethné Galler Valéria   óvónő 

 Harsányi Anita                   óvónő 

 

Pedagógiai munkát segítők: 

 Farkasné Móricz Enikő  pedagógiai asszisztens 

 Szöllősi Ferencné   dajka 

 Kónya Nikoletta  dajka 

 Kipe Norbertné   dajka 

 

Konyhai dolgozó:  

 Szendefiné Csányi Mónika konyhai kisegítő 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzések:  

2022. október 6-án intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés lesz óvodánkban.  

Október 7-éntanfelügyeleti ellenőrzésen vesz rész Harsányi Anita kolléganő, tavasszal 

jelentkezik újra minősítési eljárásra, célja továbbra is a PED- II. fokozatba kerülés. 

December 6-án intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést végeznek nálunk az Oktatási Hivatal 

megbízott szakértői. (2. sz. melléklet: Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre) 

 

Feladatunk továbbra is a szakmai tudásunk folyamatos bővítése. Továbbképzési programunk, 

illetve az éves beiskolázási tervünk szerint teljesítjük idén is igyekszünk szakmai tudásunkat 

bővíteni, a 120 órás továbbképzési követelményt teljesíteni.  
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Beiskolázási terv(2022/23-as nevelési évben) 

 

1. Továbbképzés: 

Jelentkező neve: Kocsis Zsuzsa 

Munkaköre: óvónő 

Továbbképzés témája:DIFER - módszer 

Időtartama: 30 óra 

 

2. Továbbképzés: 

Jelentkező neve: Szendefiné Csányi Mónika 

Munkaköre: konyhai kisegítő 

Továbbképzés témája: 

Élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiénés képzés 

(NEBIH honlapról letölthető oktatási anyag alapján) 

Időtartama: min. 30 óra 

 

3. Továbbképzés: 

Jelentkező neve: Szöllősi Ferencné 

Munkaköre: dajka 

Továbbképzés témája: 

Élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiénés képzés 

(NEBIH honlapról letölthető oktatási anyag alapján) 

Időtartama: min. 30 óra 

 

4. Továbbképzés: 

Jelentkező neve: Kónya Nikoletta 

Munkaköre: konyhai kisegítő 

Továbbképzés témája: 

Élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiénés képzés 

(NEBIH honlapról letölthető oktatási anyag alapján) 

Időtartama: min. 30 óra 

 

A továbbképzés kiválasztásakor előnyt élveztek az online képzések. Helyettesítést nem 

tervezünk. 

 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési 

évre vonatkozó konkrét feladataink:  

 A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően.  

 A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. 

 A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és 

munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) 

 

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos vezetői feladatok:  

 Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: 2022.10.30.  

 Közalkalmazotti alapnyilvántartás áttekintése, a szükséges módosítások megtétele. 

Határidő: 2022. 10.30.  

 A közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás 

felülvizsgálata. Határidő: 2022. 10. 30. 
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Munkaközösségek: 

Munkaközösség 

megnevezése 

Munkaközösség vezetője Munkaközösségi tagok 

„Toppantó” 

Gyermektánc és népi 

játékok munkaközösség 

 

Partiné Kocsis Tünde Némethné Galler Valéria 

Harsányi Anita 

Önértékelési és 

önfejlesztési szakmai 

munkaközösség 

Tóthné Tóth Gabriella Partiné Kocsis Tünde 

Kocsis Zsuzsa 

Óvári Zsoltné 

 

Étkeztetés 

Az élelmezésben nincsenek változások. Hegedűs Lajosné vállalkozó szállítja az ebédet, a 

reggelihez és az uzsonnához felhasználandó alapanyagokat. Az iskolai étkeztetéshez a tízórait 

és az uzsonnát is mi készítjük.  

 

Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok alapján 2022. 

július 4-én végeztek ellenőrzést óvodánkban. Az ellenőrzés során felhívta a szakértő a 

figyelmünket többek között arra is, hogy nem megfelelő az iskolai tízórai és uzsonna 

szállítása az óvodából az iskolába. Javasolta, hogy az iskolásoknak szánt élelmiszert az 

iskolában készítsék el. 

A minősítő szemle során feltárt hiányosság pótlására intézkedési tervet készítettünk. (3.sz. 

melléklet: Intézkedési terv az óvodai tálalókonyha működésének javítására) 

 

 

3.2. Tárgyi feltételek 

 

Eszközfejlesztési terv (2022/23-as nevelési évben) 

Három nagy óvodánkat érintő önkormányzati pályázat valósulhat meg az évsorán: 

1. Óvodai tornaszoba építése: 

A Magyar Fal Programban 2020. évben elnyert pályázat alapján tervezi 

önkormányzatunk az óvoda udvarában 30 milliós forrásból egy tornaszoba építését, 

mellyel sokéves vágyunk teljesülne. 

2. Bölcsőde építése: 

A TOP területfejlesztési programban 2020. évben elnyert 138 millió forintos pályázati 

támogatás alapján az óvodához 8 fő befogadására alkalmas mini bölcsődét építenek, 

ezzel kiszolgálva a településünkön élő fiatal családok igényét.  

3. Óvoda infrastrukturális fejlesztése: 

A tervezett projekt célja az óvoda meglévő épületének fejlesztése, felújítása, korszerű 

infrastruktúrával és eszközállománnyal történő ellátása. 

„Az épület fejlesztése keretében a teljes homlokzat hőszigetelését, a bejárati nyílászáró 

cseréjét, az elektromos rendszer (kapcsolókkal dugaljakkal, lámpatestekkel együtt) 

cseréjét, a vizes helyiségekben a hideg, melegvíz, a szennyvíz vezetékek, valamint a 

teljes fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük. A gépészeti cserékkel érintett 

helyiségek új, csúszásmentes padlóburkolatot kapnak, az egész épületben megtörténik 

a fal és a mennyezet festése. A főbejáratnál az előtető elbontásra kerül, helyette új, fa 

tartószerkezeten elhelyezett polikarbonát előtető kialakítását, valamint az épület körüli 

járda elbontása után új térkő járda építését tervezzük. Az épület felújítása mellett, a 

hiányzó és elavult eszközök pótlása, cseréje is megtörténik. Ezen belül különböző 

képességfejlesztő játékok, bútorok, konyhai és kültéri eszközök is szerepelnek a projekt 



 9 

költségvetésében.” (részlet az Alcsútdobozi Hírek 2022. februári számában megjelent 

Polgármester Asszony tájékoztatójából) 

 

Tervezünk még karácsony előtt, - szokás szerint a csoportok fenyőfái alá,- további fejlesztő-

játékeszközök beszerzését. 

Az idei költségvetésben is terveztünk forrást az étkeztetéshez szükséges eszközökre, az eltört, 

kicsorbult készletek pótlására, és az elszakadt terítők kicserélésére.  

 

Tervezzük, hogy a Szülői munkaközösség és egyéb szülői támogatásból kompresszort 

vásárolunk, a labdák felfújásához kb. 40 000 Ft összegért. 

Karácsonyi játék beszerzéshez és a hiányzó poharak, bögrék, tányérok pótlásához az idei évi 

költségvetési keretet szeretnénk felhasználni. 

 

Az óvoda dolgozói maguk is alkotnak, barkácsolnak. A következő eszközök, tárgyak 

készítését javaslom továbbra is: 

- Meséléshez, bábjátékhoz: saját készítésű bábok  

- A környezeti neveléshez: képességfejlesztő és szemléltető eszközök készítése  

- Zenei neveléshez: az óvodai népi hangszerek bővítése 

 

4. Pedagógiai terv 
4.1. Csoportszervezés 

2022/23-as nevelési évre az óvodánkba beíratott gyermekek száma: 67 fő 

Három csoportban dolgozunk, három tiszta korosztályú csoporttal. Az óvónői párok 

meghatározásánál figyelembe vettük a gyermekek érdekeit és az óvónői kéréseket.  

Csoportszervezés: életkorilag homogén, osztatlan csoportok 

 

Csoportok beosztása:  

Pillangó (nagy) 

csoport: 

21 gyermek 

 

Óvónők:  

Tóthné Tóth 

Gabriella 

Harsányi Anita 

Dajka:  

Szöllősi Ferencné 

Kismadár 

(középső) csoport: 

22 gyermek 

/ebből 1 fő SNI 

gyermek/ 

Óvónők:  

Partiné Kocsis Tünde 

Óvári Zsoltné 

Ped. asszisztens: 

Farkasné Móricz 

Enikő 

Dajka:  

Kónya Nikoletta 

  Tulipán (kis) 

csoport: 

24 gyermek 

 

 

Óvónők:  

Némethné Galler 

Valéria 

Kocsis Zsuzsa 

Dajka:     

Kipe Norbertné 

 

Alapító okiratunk szerint az óvodai férőhelyek száma 75 fő. Jelenleg a beiratkozott 

gyermekek száma 67 fő, ebből egy gyermeknek van érvényes szakértői véleménye arról, hogy 

sajátos nevelési igényű gyermek (Dawn-szindróma). A Sajátos nevelési igényű gyermekek 

esetében (SNI) 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, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.  
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Az SNI-vel növelt tényleges létszám így 68, ami 91 %-os feltöltöttséget jelent.  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek jelenleg 1 fő, de 4 gyermek 

szakértői véleményére várunk, mivel előző nevelési év végén tudtuk őket beküldeni a nevelési 

tanácsadóba.  

Más településről bejáró gyermekek száma 8 fő. Hátrányos helyzetű gyermek 3 fő.  Az 

intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére nagy hangsúlyt kell 

fektetnünk.  

 

A tavalyi nevelési évtől a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a családgondozó 

szakember jelenlétét az intézményünkben. A családgondozó szakember segítséget nyújt a 

működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt 

segítséget igénylő családoknak. Heti egy alkalommal tudunk az óvodában megbeszélést 

tartani a szakemberrel. Az idei nevelési évben két családdal kapcsolatban kértük a segítségét. 

Gyermekvédelmi felelősünk: Némethné Galler Valéria 

Gyermekvédelmi munkájához éves munkatervet készít (4. sz. melléklet: Gyermekvédelem) 

 

A pedagógiai munkánk tervezésének alapja a helyi nevelési programunk. Alapvető célunk az 

óvodások nyugodt, élmény-gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori 

sajátosságok figyelembevételével, a sokoldalú képességfejlesztés, a gyermekek és a 

művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 

 

 

4.2. Kiemelt nevelési feladataink 

 

Pedagógiai programunkban meghatározott kiemelt feladatunk: 

 az egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, 

 az esztétikai – művészeti nevelés és tehetséggondozás az óvodai élet 

mindennapjaiban és az ünnepeken, 

 fenntartható életmódra, környezetvédelemre nevelés, 

 esélyegyenlőség biztosítása. 

 

A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt helyezzünk a 

pedagógiai programunk folyamatos, eredményes és hatékony megvalósítására a törvényi 

előírásoknak megfelelően. 

 

Az egészséges életmódra nevelés területén kiemelt feladataink: 

 A mindennapos szabad levegőn végzett mozgás!!! 

 Az úszásoktatás megszervezése a második félévtől (A bicskei tanuszodában). 

Tervezzük, hogy a nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatását, vízzel való edzését, 

úszásoktatását újra megszervezzük pedagógiai programunknak elvárásai szerint.(A 

pandémia miatt az elmúlt két évben nem tudtunk uszodába járni a gyermekekkel.) 

Szervezésért felelős az idén Tóthné Tóth Gabriella óvónő. 

 Ovi-foci edzések szervezése: A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Utánpótlás nevelés 

szakosztályával szerződésben állapodtunk meg arról, hogy heti egy alkalommal UEFA 

licenc végzettségű edző tart edzést óvodánkban a nagyobb gyermekeknek. A tavalyi 

nevelési évben indítottuk az edzéseket, az idén pedig szeretnénk folytatni. A 

futballfoglalkozásokat Szabó Norbert edzőtarja az idén is. 
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 A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa Aradi Györgyi gyógytestnevelés 

foglalkozásokon foglalkozik a középső és nagycsoportos gyermekekkel hetente egy 

alkalommal. 

 Helyezzünk nagy hangsúlyt továbbra is a szabadjátékra, és a játékból kezdeményezett 

tanulásszervezésre. 

 

Az esztétikai nevelés és tehetséggondozás területén kiemelt feladataink: 

 Gyermektánc-oktatás megszervezése: Két korcsoportban az idén is Partiné Kocsis 

Tünde, gyermektánc oktató óvónő végzi a munkát. (5. sz. melléklet: Tehetségműhelyek 

éves munkaterve – gyermektánc éves munkaterv) 

 Kézműves műhely szervezése: A nagyobb korosztálynak egy csoportban Tóthné Tóth 

Gabriella kézműves oktató óvónő irányításával. (6. sz. melléklet: Tehetségműhelyek éves 

munkaterve – Kézműves műhely munkaterv) 

 Évszakonként kiállításokat szervezünk az Ovigalérián.(7. sz. melléklet: 

Tehetségműhelyek éves munkaterve - Ovigaléria kiállításainak terve )Felelős: Tóthné 

Tóth Gabriella 

 Szeretnénk az idén is több alkalommal itt az óvodában is mesét dramatizálni, ill. bábozni 

a gyerekeknek. 

 Fontos feladatunk továbbra is a zenei készségek-, képességek fejlesztése, az anyanyelvi 

nevelés, a beszédkészség fejlesztése 

 A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretetre, a szülőföldhöz 

való kötődés erősítésére nevelés a művészeteken keresztül 

 

A fenntartható életmódra, környezetvédelemre nevelés területén kiemelt feladataink: 

 A környezettudatos magatartás megalapozása, a természeti és társadalmi környezethez 

fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. Ez a terület alaposabb átgondolást, 

tervezést igényel! 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása területen további feladataink: 

 Feladatunk minden óvodásunk, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű 

gyermekek segítése, helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése. A különleges 

bánásmódot igénylő SNI, BTM, HH, HHH, tehetséges gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítására érdekében az inkluzív pedagógia - differenciált, 

egyéni bánásmód fejlesztése. A BTM-es, SNI-s gyermekek fejlesztésének 

megszervezése. Felelős: Kocsis Zsuzsa fejlesztőpedagógus óvónő. (8. sz. melléklet: 

Fejlesztőpedagógus éves munkaterve) Egyéni fejlesztő foglalkozások ütemtervét az 

„Egyéni fejlődés nyomon követése” dokumentumban adminisztráljuk. Az SNI 

gyermek fejlesztését Mészáros Jánosné gyógypedagógus látja el szerződéses 

munkaviszony keretében. 

 Iskolaérettségi vizsgálatok szervezése, lebonyolítása,  

 Az óvoda – iskola átmenet könnyítése 

 

Szakmai innováció:  

Szeretnénk az idei évben alaposan felkészülni és megfelelni a tanfelügyeleti ellenőrzéseken. 

Az ellenőrzés és az önértékelés megállapításaira építve ki kell dolgoznunk az önfejlesztési 

terveket, melyek tartalmazzák majd innovációs törekvéseinket is. Az innovációs feladatokat a 

Önértékelési és önfejlesztési szakmai munkaközösség éves munkatervében tervezzük. (9. sz. 

melléklet: Önértékelési és önfejlesztési szakmai munkaközösség)  
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4.3. Speciális egyéb szolgáltatások 

 

Térítésmentes 

szolgáltatásaink 

heti óraszám szolgáltató felelős/kapcsolattartó 

Logopédiai 

foglalkozások 

3ó 

péntek 

délelőtt 

Bicskei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Tóthné Tóth Gabriella 

óvodavezető helyettes 

Gyógytestnevelés 1ó 

kedd 

8.30-8.00 

Bicskei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Aradi Györgyi 

Óvári Zsoltné 

óvodavezető 

Fejlesztő 

felzárkóztatás, 

BTM-es fejlesztés 

csütörtök 1ó 

kedd 1ó 

Kocsis Zsuzsa 

Aradi Györgyi 

Óvári Zsoltné 

óvodavezető 

Gyógypedagógiai 

SNI-s fejlesztés 

hétfő 3ó 

kedd 3ó 

csütörtök 2ó 

Mészáros Jánosné 

gyógypedagógus 

Óvári Zsoltné 

óvodavezető 

Hittan-

foglalkozások 

1-1ó 

szerda-csüt. 

8.00-9.00 

Református és Katolikus 

Egyház 

Tóthné Tóth Gabriella 

óvodavezető helyettes 

Ovi-foci 1 ó hétfő Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémia 

Szabó Norbert 

Óvári Zsoltné 

óvodavezető 

Úszásoktatás 1 ó 

/második 

félévtől/ 

Bicskei Tanuszoda 

úszásoktató 

 

Tóthné Tóth Gabriella 

óvodavezető helyettes 

 

4.4. Néphagyomány-ápolás, jeles napok az óvodában 
 

Időpont  Program 

2022.szept. 

21. 

Szüreti mulatság – játszóház  

szept.  Kirándulás az őszi arborétumba 

szept. 29. Népmese napja alkalmából - Őszi könyvtárlátogatás 

okt. 03. Klotild-napi ünnepség 

okt. 19.  Ovi-mozi 

nov. 12. 140 éves az óvoda – szülinapi rendezvény 10 órától 

nov. 29-től Adventi készülődés 

dec. 05. Mikulás ünnepség  

dec. 14. Mézeskalács-sütés (délelőtt) 

dec. 19. Karácsony az óvodában 

 2023. jan.19. Újévi zenés nap (Magyar kultúra napja - jan.22.) 

jan.25. Ovi-mozi 

febr.14.  Farsangi kézműves délután 

febr. 18. Farsangi mulatság (SZOMBAT) 

márc.  Arborétumi kirándulás – Hóvirágmező 

márc.10. Gergely-járás 

márc.14. Március 15-i megemlékezés a lovas huszárral 

márc. 22. A víz világnapja – séta az arborétumban 
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ápr.01.  Húsvéti játszóház és vásár – készülődés húsvétra  

ápr. Arborétumi kirándulás – Hóvirágmező 

ápr. 13. Tavaszi könyvtárlátogatás (A magyar költészet napja) 

ápr.20. A Föld napja – környezetvédelmi vetélkedő, virágültetés 

ápr. 28. Májusfa állítás 

máj.8-9-10. Anyák napja 

máj. 22-26. Gyermeknapi programok (kirándulás, sportnap, játszóház…) 

jún.02. Ballagás – évzáró ünnepség  
 

5. Kapcsolataink 
5.1. Bölcsőde: 
Az elmúlt két évben a Kastély Óvoda és Bölcsőde intézményből érkeznek hozzánk a 3 évet 

betöltött gyerekek. Tervezzük, hogy az idei év elején látogatást teszünk a bölcsődében, és 

szorosabb kapcsolatot szeretnénk ápolni velük a jövőben.  

 

5.2.  Iskola: 

A évek óta jól bevált mód szerint látogatjuk egymást és tartjuk a szoros kapcsolatot. Célunk, 

az egymáshoz való közeledés, a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet megvalósítása. 

A kapcsolat tartás formái:  

 Az iskolai nyílt napokon való részvétel 

 Az óvodai nyílt napokon, programokon vendégül látjuk a leendő első osztályos 

tanítónőt. 

 Gergely-járás alkalmával a leendő elsősökkel részt veszünk egy iskolai órán. 

 Szülői értekezletre várjuk a tanítónőt. 

 

5.3.  Szülők: 

Célunk a szoros együttműködés. 

Normál helyzetben 

 Rendszeres összejöveteleken mindent megbeszélünk, /szülői értekezlet, 

családlátogatás, fogadóóra/   

 A beszoktatás idején a gyerek érdekeinek figyelembe vételével lehetőséget biztosítunk 

a benntartózkodásra, cél az elválás megkönnyítése. 

 Az intézményünk számít a szülőkre, biztosítjuk a nyitott óvodát, rendszeres családi 

délutánokat szervezünk a Szülői munkaközösséggel együtt működve. A szülők aktívan 

részt vesznek rendezvényeinken, segítenek szervezésben. 

Járvány helyzet idején biztonsági intézkedések: 

 A szülőkkel a kapcsolatot főleg online formában tartjuk / zárt csoport, e-mail/ 

 A gyerekeket a bejáratnál fogadjuk és adjuk át.  

 A beszoktatás idejére beengedjük a szülőt, kézfertőtlenítés és maszk használata 

mellett. Rendezvényeinken a szülői jelenlétet az aktuális helyzetnek megfelelően 

biztosítjuk. 

 

5.4.  Pedagógiai szakszolgálat 

A szakszolgálat munkatársai napi szinten jelen vannak intézményünkben, végzik a gyermekek 

vizsgálatát, fejlesztését. 

 

5.5.  Védőnői szolgálat 

A védőnővel a kapcsolatunk megfelelő. Rendszeres látogatások mellett, ha igény merül fel, 

bármikor hívhatjuk őt. 
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5.6.  Fenntartó 

A fenntartóval való folyamatos kapcsolat tartás az intézményvezető feladata. A törvényi 

kötelezettségen felül is rendszeres a tájékoztatás, megbeszélés, egyeztetés.  

Az intézmény megfelelő működtetése érdekében a fenntartótól minden segítséget megkapunk. 

 

5.7. Egyéb kapcsolatok 

 Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szervezésében heti egy alkalommal ovi-foci 

edzéseken vesznek részt gyermekeink. Kapcsolattartó: Óvári Zsoltné 

 Színházbérletes előadásokat szervezünk a járvány mentes időszakban a Tatabányai 

Jászai Mari Színházba. Kapcsolattartó: Tóthné Tóth Gabriella 

 Úszásoktatásra a Bicskei Tanuszodába visszük a nagycsoportos gyermekeket. 

Kapcsolattartó: Tóthné Tóth Gabriella  

 Egyházakkal tartjuk a kapcsolatot, segítünk a foglakozásaik szervezésében, helyet 

biztosítunk a hittan foglalkozásoknak, melyet heti egy alkalommal tartanak. 

 

6. Feladat-ellátási terv 2022/23. 
 

IDŐSZAK 
egész évben(x), 

melyik 

                     

hónapban 

FELADAT HOL? GYAKO 

RISÁG 
FELELŐS 

   2022. 

aug.29. 

Tanévnyitó értekezletek megtartása 

A tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás megszervezése 

3 eseti óvodavezető 

aug.31. Tanévnyitó szülői értekezlet 

megtartása 

3 eseti vez. óvónő 

csoportos 

óvónők 

         aug.24- 

31. 

Csoportszobák előkészítése, 

takarítás, dekoráció  

1 eseti csoportos 

óvónők 

szept.1-ig Házirend aktualizálása, közzététele 3 eseti óvodavezető 

szept. 2-ig Éves munkaterv és az éves 

beszámoló véglegesítése, közzététele 

3 eseti óvodavezető 

         szept. 

15. 

SZMK alakuló értekezlet 

megtartása 

-  

3 eseti óvodavezető 

 

szept. 15-ig  Térítési díjak kiszámolása, nyári 

csekkek kiosztása, értesítések, 

felszólítások 

3 havonta óvodavezető 

szept. 15-ig KIR3 Átsorolások, besorolások 

elkészítése, szerződések 

meghosszabbítása, MÁK-ba 

továbbítani 

3 eseti óvodavezető 

X Faliújság: aktuális hirdetések, 

tájékoztatók kihelyezése 

2 napi csoportos 

óvónők 

Szept. 21. Szüreti mulatság – játszóház 

 

1 eseti Partiné 

szept. 24-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havonta óvodavezető 

        szept. Az ingyenes étkezési támogatás 2 eseti csoportos 
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30-ig jóváhagyása, az ingyenes étkezésre 

jogosult családoktól a nyilatkozatok, 

határozatok begyűjtése 

óvónők 

szept. 30-ig óvodai törzskönyv, csoportnaplók, 

mulasztási naplók megnyitása, 

pedagógusigazolványok 

érvényesítése,  

3 eseti óvodavezető 

szept. 30-ig Hiányzó konyhai és csoportszobai 

eszközök összeírása, pótlása 

3 eseti óvodavezető 

        szept. 

30-ig 

Gyógytestnevelésre igazolások 

begyűjtése 

3 eseti óvodavezető 

szept. 30-ig KIR rendszerben a dolgozók és a 

gyerekek adatainak felülvizsgálata, 

felfrissítése, új gyerekek adatainak 

felvitele 

3 eseti óvodavezető 

  x       Mese-vers és ének-zene 

foglakozásokhoz jelképek, eszközök, 

tájékoztató füzetek készítése 

1 foly. csoportos 

óvónők 

X Gondozás: a táplálkozási és a 

tisztálkodási szokások megtanítása 

1 napi csoportos 

óvónők 

X Levegőztetés, nagymozgások 

biztosítása 

1 napi csoportos 

óvónők 

szept. 30-ig Naplók kitöltése, egyeztetése 3 eseti csoportos 

óvónők 

X Nevelési, szervezési feladatok 

átgondolása, megfogalmazása a 

csoportnaplóban 

3 havi csoportos 

óvónők 

X Csoportnaplóban a heti foglalkozási 

ütemterv elkészítése 

3 heti csoportos 

óvónők 

X Felkészülés a foglalkozásokra, 

anyaggyűjtés 

3 napi csoportos 

óvónők 

X A gyermekek fejlettségi szintjének 

felmérése, az ebből adódó feladatok 

átgondolása 

1 foly. csoportos 

óvónők 

szept.19 Őszi könyvtárlátogatás  1 eseti Nagycsop. 

     

        szept. 

30-ig 

Éves tervek elkészítése 3 eseti csoportos 

óvónők 

Szept.30. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

szept.30-ig A hátrányos helyzetű, HHH, SNI, 

BTM-es gyermekek, beszédhibás, 

gyógytesis gyerekek fejlesztésének 

megszervezése 

1 eseti Fejlesztő- és 

gyógypedagógu

sok 

  szept.-okt.-

nov. 

Őszi kirándulások, séták  1 foly. csoportos 

óvónők 

okt. 3. Klotild napi ünnepség 2 eseti Óváriné 

okt. 6. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 3 eseti óvodavezető 

okt. 7.  Anita pedagógus tanfelügyeleti 3 eseti Harsányi Anita 
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ellenőrzés Tóthné T. 

Gabriella 

okt.  Ákom-bákom bábcsoport  

 

1 eseti óvodavezető 

okt. Kirándulás az arborétumba 

 

1 eseti Nagycsop. 

Okt. 19. Ovi-mozi 1 eseti Óváriné 

okt.22-ig Iktatókönyv ellenőrzése 3 2 

havonta 

óvodavezető 

X „Tánc” Néptánc-foglakozások 3 heti Partiné Kocsis 

Tünde 

            okt. A naposi munka bevezetése 1  nagycsoportos 

óvónők 

X Jelenléti ívek áttekintése 3 havi óvodavezető 

okt. 26.   KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

         okt.30. Naplók ellenőrzése 3 2 havi óvodavezető 

nov.2. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

nov.2-től Difer-mérés a nagycsoportban 1 foly. csoportos 

óvónők 

okt. 4. Nevelés nélk. munkanap 1  3 eseti óvodavezető 

nov. 11. Téli ovigaléria kiállításának 

megnyitása 

2 eseti Tóthné 

nov. 12. „140 éves óvoda” szüli napi 

rendezvény 

3 eseti óvodavezető 

nov.22. Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

             nov. Dolgozók személyi anyagának 

rendezése 

3 eseti óvodavezető 

nov.24-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

dec. 5. Mikulás ünnep  

 

1 eseti Kiscsop. 

dec. 6.  Intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

3 eseti óvodavezető 

dec.12. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

dec. 14. Mézeskalács-sütés szervezése 1 eseti Tóthné 

            

dec.15-ig 

Tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek szaktanácsadói 

vizsgálatának megszervezése 

1 eseti csoportos 

óvónők 

dec.15-ig Soros – kötelező lépésre jogosultak 

felmérése 

3 eseti óvodavezető 

dec.15-ig Pénzügyi lehetőségek áttekintése, 

maradványok felhasználása 

3 eseti óvodavezető 

dec.15-ig Költségvetési javaslat elkészítése 3 eseti óvodavezető 

dec.18. Karácsonyi műsor a nyugdíjasoknak? 3 eseti nagycsop. 

óvónők 

dec. 19. Karácsony az óvodában 1 eseti Nagycsop. 
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dec. 20.-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

dec. 20.-ig Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

dec. 21. Nevelés nélküli munkanap 2 3 eseti óvodavezető 

dec. 22-től Szabadságok kiadása 3 eseti óvodavezető 

2023.    jan. 

13-ig 

Átsorolások elkészítése 3 eseti óvodavezető 

      jan. 13-ig Úszásoktatás megszervezése, 

folyamatos szervezési feladatok 

2 heti Tóthné Tóth 

Gabriella 

jan. 17. Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

jan. 19.  Újévi zenés nap szervezése 

 

2 eseti Partiné 

 

x Évközi nevelési értekezletek 

megtartása 

3 eseti óvodavezető 

jan. 25. Ovi-mozi 2 eseti óvodavezető 

jan.26. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

jan.30. Kiállítás az Ovigalérián 

 

1 eseti Tóthné 

jan.31. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

 x           Évközi nevelési értekezletek 

megtartása 

3 eseti óvodavezető 

febr.14. Farsangi készülődés – kézműves 

délután 

3 eseti Tóthné Tóthné  

        febr.18. Farsangi bál szervezése 3 eseti Óvónők, 

SZMK 

febr. 25-ig. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

febr. 28. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

            febr. Csoportnaplók, dokumentációk 

ellenőrzése 

3 eseti óvodavezető 

márc. 7.  Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

márc.10. Látogatás az iskolába – Gergely-

járás 

 

1 eseti Nagycsop. 

      márc. 14. Március 15-i megemlékezés 

megszervezése 

2 eseti Nagycsop. 

márc.22. Arborétumi kirándulás 

 

1 eseti Nagycsop. 

márc. 25-ig. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

           

márc.31-ig 

MÁV-igazolványok érvényesítése 3 eseti Óvodavezető 

márc. 31. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

ápr. 1. Húsvéti játszóház és vásár 3 eseti Óvodavezető, 
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szervezése óvónők 

márc.-ápr.-

máj. 

Tavaszi séták, kirándulások 1 foly. csoportos 

óvónők 

ápr. 6 és 11. Nevelés nélküli munkanap 3-4 3 eseti óvodavezető 

ápr. 20. Környezetvédelmi vetélkedő, 

növényültetés 

3 eseti óvodavezető 

ápr. 13. Tavaszi könyvtárlátogatás 3 eseti Tóthné T. 

Gabriella 

ápr.. Szülői fórum – Tanító nénivel 

 

3 eseti óvodavezető 

Ápr. Fotózás szervezése 3 eseti Tóthné Tóth 

Gabriella 

ápr.24-máj. 

5. 

Óvodai beiratkozás szervezése 3 eseti óvodavezető 

ápr. 26-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

          ápr.28. Májusfa állítása 2 eseti Partiné Kocsis 

Tünde 

         máj.8-

9-10. 

Anyák napi ünnepség 

megszervezése 

1 eseti csoportos 

óvónők 

máj.8-ig. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

máj.12. Ovigaléria tavaszi kiállításának 

megnyitója 

2 eseti Tóthné 

        máj. Szabadságok áttekintése, nyári 

beosztás elkészítése 

3 eseti óvodavezető 

        máj. 22-

26. 

Gyermeknapi programok 

megszervezése 

2 eseti óvónők 

máj. 26-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

máj. 31-. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

jún. 2. Ballagás – évzáró ünnepség 

megszervezése 

2 eseti Nagycsop. 

jún.-júl. 26-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

jún.-júl. 30.-

31. 

Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

Jún.-júl.-aug. Nyári karbantartási munkák 

megtervezése, szervezése 

3 eseti óvodavezető 

HOL?    1. csoportban 

              2. óvodán belül 

3. kötelező óraszámon kívül 

 

Egyéb feladatok felelősei: 

 Jegyzőkönyv-vezetés: Kocsis Zsuzsa 

 Fényképezés: Tóthné Tóth Gabriella 
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7. Ellenőrzési terv  
 

Az ellenőrzés rendje: 

        Az ellenőrzést az óvodavezető végzi. Az ellenőrzés a munkarend, a munkafegyelem, az 

intézményi szabályok, utasítások betartására irányul, valamint a munkavégzés minőségének 

vizsgálatára. 

 

Alkalmazottak munkájának ellenőrzése 

 

Ellenőrzési szempontsor: 

1. A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). 

2. Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján az óvodai nevelés 

megvalósulása a csoportban. 

3. Kapcsolat a csoport dajkájával. 

4. Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermek természetes kíváncsiságára.  

5. Milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportjába járó gyermekekkel, hogyan segíti 

át az egyes gyermeket a nehézségeken. 

6. A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel tartatja be 

az óvónő (következetesség, rugalmasság). 

7. Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. 

8. Hogyan szolgálta az adott tevékenység az önállóságot, a problémamegoldást. 

9. Figyelembe veszi-e az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). 

10. Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan 

szolgálta. 

11. A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. 

12. Tárgyi tudása megfelelő volt-e. 

13. Megfelelően motivált-e, kielégítette-e a gyermekek kíváncsiságát. 

 

1. Pedagógiai munka ellenőrzése 

Vizsgált terület Határidő Ellenőrzés, 

értékelés módszere 

Az ellenőrzés 

dokumentumai, 

személyei 

Éves pedagógiai 

tervek  

okt.15. Dokumentum-elemzés csoportnapló 

Beszoktatás 

eredményessége 

okt. 30. megfigyelés kiscsoportos óvónők 

Udvari élet foly. megfigyelés óvónők 

Gondozási feladatok foly. megfigyelés óvónők, dajkák 

Fejlesztő játékok 

alkalmazása az 

iskolára való 

felkészítésben 

foly.. tematikus megfigyelés óvónők 

Ünnepek a 

csoportokban 

foly. részvétel ünnepségért felelős 

óvónők 

A gyermekek 

differenciált 

fejlesztése 

foly. megfigyelés óvónők 
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2. Tanügyigazgatási munka ellenőrzése 

Vizsgált terület Határidő Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés 

dokumentumai, 

személyei 

Törzskönyv  

aktualizálása 

szept.30. Dokumentum  

kitöltése 

 

Munkarend betartása foly. megfigyelés óvodai dolgozók, 

jelenléti ívek 

Csoportnaplók 

vezetése 

szept. – dec. – 

febr. – máj.- 

júl. 

 

dokumentumelemzés óvodai nyilvántartás, 

csoportnaplók 

Felvételi, mulasztási 

naplók adatainak 

ellenőrzése 

szept. – dec. – 

febr. – máj.- 

júl. 

 

naplók, igazolások 

átnézése 

óvodai nyilvántartás, 

csoportnaplók 

Statisztika okt. 15. dokumentumok átnézése naplók, statisztikai 

adatlapok 

Beiskolázás 

dokumentumai 

isk.éretts. vizsgálatok 

dec. 15. Vizsgálatkérő lapok  

kitöltése, megbeszélés 

 

 

3. Munkáltatói feladatok ellenőrzése 

Vizsgált terület Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés dokumentumai, 

személyei 

Szabadságok 

nyilvántartása, kivétele 

dokumentumelemzés nyomtatványok, személyi 

anyag 

Jelenléti ívek dokumentumelemzés nyomtatványok, személyi 

anyag 

 

4. Gazdálkodási feladatok ellenőrzése 

Vizsgált terület Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés dokumentumai, 

személyei 

Használt  

nyomtatványok  

áttekintése,  

frissítése 

Dokumentum  

elemzés 

 

Étkező- 

nyilvántartás  

Dokumentum  

elemzés 

 

Ét. térítési díj  

befizetése 

egyeztetés nyilvántartás 

Költségvetési keret 

alakulása 

dokumentumelemzés éves költségvetés 

Pedagógus 

szakkönyvvásárlással 

való elszámolás 

átnézés számlák 

Leltár  

elkészítése 

leltározás leltárívek 
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Mellékletek: 
 

1.sz.mell. 

Munkarend 
 

Csoport Dolgozó neve Beosztása Köt. heti 

óraszám 

HKSzCsP 

Tulipán Némethné Galler 

Valéria 

óvónő 32 4x8.00-14.00 

1x8.00-14.00 

4x10.30-17.30 

1x11.30-17.30 

Tulipán Kocsis Zsuzsa óvónő 32 4x7.30-13.30 

1x7.30-13.30 

4x 10.30-17.30 

1x11.00-17.30 

Tulipán Kipe Norbertné dajka 40 8.00-16.00 

10.00-18.00 

6.00-14.00 

Pillangó Tóthné Tóth 

Gabriella 

óvónő, 

helyettes vezető  

24 4x8.00-13.00 

1x8.00-12.00 

4x11.00-16.00 

 1x12.00-16.00 

Pillangó Harsányi Anita óvónő 32 4x7.30 (7.00)- 

14.00 (13.30) 

1x7.30 (7.00)- 

13.30 (13.00) 

4x10.30-17.00 

1x11.00-17.00 

Pillangó Szöllősi 

Ferencné 

dajka 40 10.00-18.00 

6.00-14.00 

8.00-16.00 

Kismadár Partiné Kocsis 

Tünde 

óvónő 32 4x7.00 (7.30)-

13.30 (14.00) 

1x7.00 (7.30)-

13.00 (13.30) 

Kismadár Óvári Zsoltné óvodavezető 10 Köt. óra 

csoportban 

4x10.30-13.00 

 

Kismadár Farkasné Móricz 

Enikő 

ped. asszisztens 40 8.00(10.00)-16.30 

Kismadár Kónya Nikoletta dajka 40 6.00-14.00 

8.00-16.00 

10.00-18.00 

Konyha Szendefiné 

Csányi Mónika 

konyhai kisegítő 40 6.00-14.00 

 

 

*Az óvónők két hetes váltásban, a dajkák heti váltásban dolgoznak. 
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2.sz. mell.: 

Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

 
Pedagógus tanfelügyelet: 

A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően a pedagógusnak az ellenőrzési terv elkészítésének 

évében az informatikai felületre november 30-áig fel kellett töltenie a 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározott portfólióból: 

 a szakmai önéletrajzot, 

 a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, 

 a szakmai életút értékelését. 

A tanfelügyeleti ellenőrzésre váró pedagógus feladatai: 

 a két megtartandó foglalkozás tantárgyának, témájának, az érintett csoportnak a 

kiválasztása, 

 a két foglalkozásvázlatának elkészítése, ide értve a szükséges oktatási és szemléltető 

anyagokat, 

 az foglalkozáslátogatások helyének egyeztetése, a szükséges technikai eszközök 

biztosítása, 

 az érintett csoportéves terveinek ellenőrzése, szükség esetén javítása, pedagógiai 

természetű megjegyzésekkel történő ellátása, 

 az érintett csoport naplójának áttekintése, 

 a gyermekek egyéni fejlesztési lapjának áttekintése „tanfelügyelői” szempontból, 

 gondoljuk át, hogy a ránk váró tanfelügyeleti eljárást megelőző intézményi 

önértékelési folyamatban az előírt rendben részt vettünk-e, az önfejlesztési terv 

feltöltésével a tanfelügyelet rendelkezésére állnak-e a szükséges önértékelési 

dokumentumok, 

 a vezető tanfelügyelő kezdeményezésére vagy szükség esetén a vezető tanfelügyelővel 

való kapcsolatfelvétel. 

Az intézményvezető vagy a tanfelügyeleti ellenőrzést segítő más vezető feladatai: 

 a két megtartandó foglalkozási téma kiválasztásának koordinálása a pedagógussal, 

 a tanfelügyeleti ellenőrzést segítő vezetőtárs kijelölése – ha nem az intézményvezető 

kívánja ezt a feladatot elvégezni, 

 a megtartandó foglalkozások időpontjának, helyének egyeztetése vagy kijelölése, 

 a foglalkozáslátogatások időpontjának, tantárgyának, a meglátogatott csoport 

megnevezésének bejegyzése az informatikai rendszerbe, 

 áttekinteni azt, hogy a szóban forgó pedagógus intézményi önértékelése rendben 

megtörtént-e, a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak-e, 

 a vezető tanfelügyelő kapcsolatfelvételét követően a szükséges információk megadása, 

 amennyiben a pedagógus önértékelési folyamatában valamely dokumentumot – 

technikai vagy más megfontolásokból – nem az informatikai rendszerben töltöttek föl, 

akkor a szükséges dokumentumokat (dokumentumelemzés, interjú, óralátogatási 

tapasztalatok, stb.) meg kell küldeni a tanfelügyelők számára. 

 

Intézményvezetői tanfelügyelet: 

 

A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészülés szükséges szempontjai a 

következők: 
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 az intézmény alapdokumentumainak – pedagógiai program, szervezeti és működési 

szabályzat, házirend – áttekintése az alábbi szempontok alapján: 

o a dokumentumok frissessége, dátuma, aláírása, körbélyegzővel történő ellátása, 

aláírása, 

o ellenőrizzük, hogy valóban a hatályban lévő (legfrissebb) dokumentumot bocsátjuk-e 

a tanfelügyelők rendelkezésére, 

o ellenőrizni kell, hogy a KIR rendszerben az alapdokumentumok legfrissebb változata 

van-e feltöltve, illetve rendben föl van-e töltve, 

o át kell tekinteni, hogy az intézmény honlapján elérhető-e az alapdokumentumok 

szóban forgó példánya – akár aláírások nélkül is elegendő, 

o ellenőrizni kell, hogy az Oktatási Hivatal informatikai rendszerének intézményi 

felületén a dokumentumfeltöltő menüben a megfelelő alapdokumentumok fel vannak-

e töltve. 

 a legfontosabb érdemi tanfelügyeleti támpontot talán az intézmény legutóbbi két lezárt 

tanévének munkatervei és beszámoló jelentik, ezért erre kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk: 

o ellenőriznünk kell, hogy a legutóbbi két lezárt tanév munkatervi és beszámolói 

nyomtatott és aláírt példányban – a tantestületi jegyzőkönyvekkel egyetemben – 

rendelkezésünkre állnak-e, 

o ellenőrizzük, hogy a négy dokumentum föl van-e töltve az Oktatási Hivatal 

informatikai támogató rendszerének dokumentumfeltöltő alrendszerében, 

o szakmailag alaposan át kell tekintenünk, hogy a munkatervek pontosan határozzák-e 

meg az intézmény legfontosabb feladatait, a beszámolók valóban kitérnek-e ezekre a 

feladatokra, 

o át kell tekintenünk, hogy az első év beszámolójában problematikusnak megjelölt 

területekre tartalmaz-e újabb feladatokat a második év munkaterve, illetve ezekről 

milyen reflexiókat tartalmaz a második év beszámolója, 

 gondoljuk át – szükség esetén jegyezzük le – azt, hogy milyen rövid és középtávú 

vezetői feladatokat tűzünk ki magunk elé, 

 írjuk le legalább egy-két oldalban azt, hogy hogyan értékeljük az általunk vezetett 

intézmény helyzetét, milyen sikereket és gondokat jelölhetünk meg, 

 Tekintsük át az utóbbi két szempont figyelembe vételével az intézményi önértékelés 

személyünkre és intézményünkre vonatkozó anyagát, 

 gondoljuk át, hogy a ránk váró vezetői tanfelügyeleti eljárást megelőző intézményi 

önértékelési folyamatban az előírt rendben részt vettünk-e, az önfejlesztési terv 

feltöltésével a tanfelügyelet rendelkezésére állnak-e a szükséges önértékelési 

dokumentumok, 

 a vezető tanfelügyelő kezdeményezésére vagy szükség esetén a vezető tanfelügyelővel 

való kapcsolatfelvétel. 

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés: 

Az informatikai rendszerbe föl kell töltenünk még a kötelező dokumentumokat, és  

 az önértékeléssel kapcsolatos dokumentumokat, 

 a feladatterv alapján az önfejlesztési csoport munkájának dokumentumait, 

 és az önfejlesztési tervet. 

 

 

 

Óvári Zsoltné 

óvodavezető 
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3.sz mell.:  

Intézkedési terv az óvodai tálalókonyha működésének javítására 

 
Hiányosság Feladat Határidő, 

(felelős, éritett 

személy/ek) 

1. A NÉBIH nyilvántartási 

rendszerében a minősített 

intézmény rendelkezik FELIR 

azonosítóval, azonban a 

tevékenységi hely nem rögzített. 

A tevékenységi hely nyilvántartásba 

vételét fogjuk kérni a NÉBIH-től a 

http://portal.nebi.gov.hu/felugyeleti-

dij weboldalon. 

Fenntartónk közreműködését kérjük 

a feladat megoldásában. 

 

 

2022.09.15. 

(Óvodavezető, 

fenntartó) 

2. Jól működő konyhai mérleggel 

nem rendelkezünk. 

Az ételek adagolásához beszerzünk 

az áruátvétel és az ételminta 

méréséhez, digitális konyhai 

mérleget. 

 

2022.09.15. 

(Óvodavezető) 

3. A fogyasztói edénymosogató 

helyiségben a mosogató medence 

alatt a padozaton a mindennapi 

tevékenységek során nem használt 

eszközöket tartottunk.  

A tálaótérben használaton kívüli 

fagyasztóládát tartunk. 

A hűtőberendezések tetején 

dokumentációs papírokat tartunk 

nagy mennyiségben.  

A szárazáru raktár helyiségében 

nagy tételben ritkán használt és 

selejtezett eszközöket tárolunk. 

A szállítóládát műanyag terítővel 

takarjuk le, a székeken plédet 

tartunk.  

 

A tálalókonyhát és a hozzá tartozó 

helyiségeket rendben fogjuk tartani. 

Az élelmiszerek előállításához 

feltétlen szükséges mennyiségű és 

darabszámú eszköz és berendezés 

lesz az üzemi helyiségben.  

A munkavégzéshez nem szükséges 

eszközöket és berendezéseket 

eltávolítjuk. 

A dolgozót a rendtartás szabályaira 

vonatkozó oktatásban részesítjük. 

2022.09.15. 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

4. A tálalókonyhai tevékenyégekre 

adaptált, takarítási, fertőtlenítési 

utasítással nem rendelkeztünk. 

Elkészítjük a takarítási, a tisztítási 

és fertőtlenítési utasítást. 

/Az utasítás az aktuálisan használt 

szereket tartalmazza, azok 

felsorolásával a felhasználás 

módjának feltüntetésével. / 

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

2022.09.30. 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

5. A mosogatószert az eredeti tároló 

edényből átöntöttük, a betöltött 

edényre nem írtuk rá a vegyszer 

nevét, lejárati idejét. 

A fogyasztói edénymosogató 

helyiségben a padozaton nagy 

mennyiségű vegyszert tároltak.   

A vegyszert az eredeti 

csomagolásban tároljuk vagy 

rávezetjük a tároló edényre az 

azonosító adatokat.  

A vegyszereket a rendelkezésre álló 

vegyszertároló szekrényben tartjuk, 

a napi tevékenységsorán felhasznált 

mennyiséget tartunk a felhasználási 

területen.  

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 
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6. A felületek fertőtlenítéséhez 

használt Hypo fertőtlenítőszer 

felhasználhatósági ideje lejárt.  

Eltávolítjuk a lejárt fertőtlenítő 

szereket. 

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

7. A takarításhoz és a mosogatáshoz 

használt textil törlőkendők 

tisztítása, fertőtlenítése nem 

szabályozott.  

A fogyasztói edénymosogató 

helyiségben, a mosogató medence 

alatt egy tálban szennyezett 

textiltörlőkendőket tartottunk. 

A takarítási utasításban 

szabályozzuk a konyhai textíliák 

tisztításának, fertőtlenítésének 

gyakorlatát.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

2022.09.30 

 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

8. A mosogatómedencében a 

felhasználni kívánt víz mennyisége 

nem volt meghatározható, a 

dolgozó a vegyszereket nem a 

gyártói előírásoknak megfelelően 

mérte ki.  

A medence falán megjelöljük a 

felhasználandó víz mennyiségét, a 

vegyszerek kiméréséhez 

mérőedényt biztosítunk.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

 

9. A dolgozó a szemle során a 

különböző szennyeződéssel járó 

tevékenységekhez nem cserélt 

ruhát, munkavégzés során ékszert 

(nyakláncot, fülbevalót) viselt.  

A különböző tisztasági fokú 

munkafolyamatokhoz védőruhát 

kell használni. Munkavégzés 

közben ékszereket nem viselhet a 

dolgozó.   

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

10. A dolgozó az egészségügyi 

könyvét nem tudta bemutatni. 

Jelenleg az üzemorvosunknál van 

az egészségügyi könyve a 

dolgozónak, gondoskodunk arról, 

hogy az mindig az intézményben 

legyen! 

 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

üzemorvos) 

11. Az étkezőhely nem biztosított, a 

dolgozó a tálalótérben étkezik.  

A konyhatérben és a technológiai 

területeken enni, inni nem szabad! 

A dolgozó részére étkező helyet kell 

biztosítanunk. 

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

 

12. A dolgozó még nem részesült 

élelmiszerbiztonsági és 

élelmiszerhigiéniai oktatásban, 

tudásismerete hiányos. 

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

2022.10.31.  

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő, 

oktatásban 

közreműködő 

élelmezésvezető) 

13. Rágcsáló és rovarirtási 

szerződést és az elvégzett irtásról 

munkalapot nem tudtunk bemutatni.  

A rágcsáló és rovarirtási szerződést 

és az elvégzett irtásról munkalapot 

az intézményben kell tartanunk! 

(A kihelyezett rovarcsapdákról 

térképet készítünk.) 

2022.10.31. 

(Óvodavezető, 

önkormányzat) 
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14. Az ételek allergén tartalmát 

menüre összesítve adjuk meg az 

étlapon, a felsorolásban több 

helytelenül feltüntetett információ 

is volt.  

Az étlapon minden étel allergén 

összetevőit külön-külön adjuk meg.  

Ezt a feladatot főzőkonyhával 

egyeztetve oldjuk meg. 

2022.10.31. 

(Óvodavezető, 

főzőkonyha 

vezető) 

15. A főzőkonyha nem mellékelt 

szállítójegyet a kiszállított 

élelmiszerek és a készételek mellé.  

A szállítólevél adattartalma nem 

volt megfelelő, a konyha címe, a 

kiszállított ételek összes 

mennyisége, és az egy főre jutó 

adatmennyiség nem volt rögzítve. 

A készenléti hőmérsékletet 60 C 

fokban határozták meg.  

A nyomon követhetőség biztosítása 

érdekében az ételekről (tízórairól és 

az uzsonnáról is) ételkísérő jegyet 

szükséges kapnunk a 

főzőkonyháról. Kérjük, hogy a 

szállítólevélen minden szükséges 

adatot rögzítsenek. 

Ezt a feladatot főzőkonyhával 

egyeztetve oldjuk meg. 

2022.10.31. 

(Óvodavezető, 

főzőkonyha 

vezető) 

16. Adagolási útmutatóval nem 

rendelkezünk.  

Adagolási útmutatót készítünk, az 

étkeztetés helyén kifüggesztjük. 

 

2022.10.31. 

(Óvodavezető) 

17. Az élelmiszerek átvételének, 

tárolásának és kezelésének 

körülményei nem támogatják a jó 

minőséget. A szárazáru raktárban 

több kg tégelyes margarint 

tároltunk, a tálalószekrényben 

penészes kenyér is volt, a 

tejtermékeket tároló 

hűtőszekrényben a mért 

hőmérséklet +12 c fok volt. 

 

A tárolás során biztosítanunk kell az 

élelmiszerek állagának, érzékszervi 

jellemzőinek, minőségének, a 

fogyaszthatósághoz szükséges, a 

jogszabályban, ill. a forgalmazó 

által előírt tárolási 

követelményeket, gondoskodni kell 

a fertőzés, szennyeződés és romlás 

elleni védelemről.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

 

18. A főzőkonyha a melegen 

fogyasztható ételeket 8 és 9 óra 

között szállítja ki. Felszolgálás előtt 

mikrohullámú berendezésben 

történt a melegítés közvetlenül a 

tálalás előtt.  

Kérjük a főzőkonyhát, hogy később 

készítse és szállítsa ki a melegen 

fogyasztható ételeket. Az ételeket 3 

órán belül kiadjuk. Amennyiben 

nem tudjuk melegen tartani, a 

melegen fogyasztható ételeket 

kiszolgálás előtt biztonságos 

hőkezelésnek kell alávetni. 

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

2022.09.15. 

(Óvodavezető, 

főzőkonyha 

vezető, konyhai 

kisegítő) 

 

19. A dolgozó átvételkor csak a 

mennyiséget ellenőrzi le a kóstolás 

megtörténtét nem dokumentálta. 

Az ételek minőségét tálalás előtt 

minden esetben ellenőrizni kell, ill. 

dokumentálni a tálalás ellenőrző 

lapon.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

 

20. A kitálalt ételeket a tálalás előtt 

nem fedtük le, úgy toltuk be a 

csoportba. 

A fogyasztásra kész ételek 

utószennyeződésétől való védelmét 

és jellegének megfelelő tárolását 

biztosítjuk, az ételeket 

felszolgálásig letakarjuk. 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 
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A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

 

21. A mintavételhez kis üveget 

használunk. A dolgozó nem mérte 

meg a minta mennyiségét. 

Ételmintát valamennyi 

ételféleségből legalább 100 g-ot kell 

venni, 0 és 5 C fok közötti 

hőmérsékleten, 72 órán át 

megőrizzük.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

azonnali 

hatállyal 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

 

22. A szemlén bemutatott HACCP 

önellenőrző, élelmiszerbiztonsági 

kézikönyv 2018-ban készült, 

felülvizsgálatát nem végeztük el.  

A tálalókonyhán végzett 

tevékenységre adaptált, HACCP 

önellenőrző, élelmiszerbiztonsági 

kézikönyvet (2 évente) 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. 

2022.10.31. 

(Óvodavezető) 

 

Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések: 

1. A fogyasztói edénymosogató 

helyiségben a tárolópolc széle 

hiányos, réses. 

A sérült felületű berendezések 

javítása.  

 

2022.12.31. 

(Óvodavezető, 

önkormányzat) 

2. A dolgozó számára kialakított 

öltözőhelyiség nem megfelelő, az 

öltözőszekrény közvetlenül a 

gazdasági bejáratnál van 

elhelyezve. A dolgozó a kétrekeszes 

szekrény egyik rekeszében az utcai 

ruhájával együtt tárolta a 

munkaruházatát. 

A dolgozó részére megfelelő 

ruhaváltási lehetőséget biztosítunk. 

Az öltözőszekrényben elkülönítve 

kell a munkaruháját az utcai 

ruházattól tartani.  

A dolgozót oktatásban kell 

részesíteni! 

2022.12.31. 

(Óvodavezető, 

konyhai 

kisegítő) 

2. A kézmosó kialakítása nem 

megfelelő. A kézmosási lehetőség a 

hidegvízzel ellátott falikútnál van. 

A falikútba vezetjük a bojlerből 

túlfolyó kondenzvizet is. 

Elérhetőtávolságban biztosítanunk 

kell hideg-meleg kézmosó 

berendezést.  

Fenntartó önkormányzatunk 

közreműködését kérjük a feladat 

megoldásában. 

2023.01.31. 

(Óvodavezető, 

önkormányzat) 

 

 

 

 
Óvári Zsoltné 

óvodavezető 
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4. sz. mell. 

Gyermekvédelem 

 
Felelős pedagógus: Némethné Galler Valéria 

 

Célunk: 

 A HH-s, illetve HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség 

szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a 

különböző intézményekkel / Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Esély 

Gyermekjóléti Szolgálat stb. /, szakemberekkel. 

 

Feladatok: 

 Esélyegyenlőség biztosítása, 

 HH-s, HHH-s gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

 

Feladatok havi lebontásban: 

Szeptember: 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek számbavétele 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapításában közreműködés 

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése 

 a családgondozóval való kapcsolat kialakítása 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben  

 

Október: 

 szükség szerint családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

 megbeszélés, időpont egyeztetés az, védőnőjével 

 kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval 

 

November: 

1. aktuális feladatok ellátása 

2. felmerülő problémák megoldása 

 

December: 

 családok bevonása közös programunkba / Adventi, családi barkács délután  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése 

 

Január: 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok 

feltérképezése 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok 

végzése 

 

Február: 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról 
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Március: 

 szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról 

 

Április: 

 aktuális feladatok ellátása 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése / szükség esetén 

/a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása 

 

Május: 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése 

 éves beszámoló elkészítése 

 tájékoztatás nyújtása a nyári táborokról 

 

 

 

Némethné Galler Valéria 
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5. sz. melléklet 
 
 

Tánc - gyermektánc és népi játékok 
- óvodai tehetséggondozó program - 

 

MUNKATERV 

                                                  -heti lebontásban- 

 

Gyermektánc-oktató: Partiné Kocsis Tünde 

 

Fogl. Népszokás Énekes népi játék Mondókák, mozgásos 

játékok 

Szabad tánc 

1  Kukorica-

fosztás 

Mit játszunk 

lányok… 

Elvesztettem 

zsebkendőmet…új 

Húzz, húzz 

engemet… 

Elmentem én a 

szőlőbe…új 

 

Egyszerű motívumok 

egyenletes járás, hullám, 

csigavonal 

2 Kukorica-

fosztás 

Ki játszik körbe… 

Méz, méz, méz… 

Tányérica, 

babica… új 

Csipp, csipp 

csibőricke… 

Elmentem én a 

szőlőbe…ism. 

Húzz rá cigány...-

csujogató 

Járás irányváltoztatással, 

egyszerű lépések 

gyakorlása 

3 Szüret Mit játszunk 

lányok…ism. 

Méz, méz 

méz…ism. 

Lipem-lopom…új 

Hónapmondókák 

Tüzet vizet 

hordozok…új 

Húzz rá cigány… 

ism. 

 

Lassú, gyorsuló tempó 

ütemtartással 

Sarokemelkedés, 

szökdelés 

4 Szüret Tányérica, 

babica…ism 

Kiszáradt a 

diófa…új 

 

Hónapmondókák…-

ism. 

Csipp, csipp 

csibőricke… 

Ism. 

Egyenletes lüktetés 

tapssal, combütéssel, 

járással 

5 Szüret Kör, kör ki 

játszik… 

Tüzet  

viszek, lángot 

viszek…új 

 

Egyedem, begyedem 

pitypalára…új 

Elmentem én a 

szőlőbe…ism. 

Egyenletes lüktetés 

kiszámoló mozdulattal 

Lassú höcögő 

6 Szüret Mit játszunk 

lányok…új 

változat 

Kiszáradt a 

diófa…ism 

Hónapmondókák  

ism. 

Egyedem, begyedem 

…ism 

 

Pároslábú szökdelés 

Sarokemelgetés 

7 Márton 

nap 

Mit játszunk 

lányok 

…ism 

Méz, méz, 

Kicsi csupor, kis 

kancsó.. új 

Tüzet vizet 

hordozok…ism. 

Eddig tanultak 

gyakorlása 
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méz..ism 

 

 

8 Márton 

nap 

Hej, poléna, 

poléna…új 

Jár a papucs, jár… 

új 

 

Hónapmondókák 

Névcsúfolók 

Csipp, csipp 

csibőricke…ism 

Kör szűkítése, tágítása.. 

Kézlengetés 

 

9 Katalin 

nap 

Antan titijon…új 

Hej, poléna, 

poléna…ism. 

Hónapmondókák 

Kicsi csupor…ism. 

Oldalirányú szökdelés 

párban 

Lengető  

 

10 Advent Mit játszunk 

lányok… új vált. 

Antan titijon…ism. 

Jár a papucs, 

jár…ism 

Tüzet, vizet 

hordozok…ism. 

Húzd rá cigány.. ism 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

Forgás 

Guggolás  

Szökdelés karlengetéssel 

11 Miklós 

nap 

Mit játszunk 

lányok… ism 

Méz, méz, 

méz..ism 

 

Hónapmondókák 

Névnapok 

Itt van a szép 

karácsony… 

Csapásolás előkészítés 

Lassú höcögő 

12 Luca nap 

Kará-

csony 

Karácsonynak 

éjszakáján…új 

Ti csak esztek, 

isztok…új 

Hónapmondókák 

Szita, szita, sűrű 

szita…új  

Egyes csárdás 

Ism. eddig tanultakat 

13 Újév A hajnali 

harangszónak… új 

Csivirintem, 

csavarintom…új 

Csön-csön gyűrű… 

új 

Hónapmondókák 

Szita, szita, sűrű 

szita…ism. 

Tüzet, vizet 

hordozok…ism. 

Az új 

esztendőben…új 

 

Egyes csárdás 

Kör szűkítés, tágítás 

Csigavonalban tekeredés 

egyenletes járással zenére 

Sarokkoppantás 

14 Három-

király- 

járás 

Antan tijon… ism 

Csön-csön 

gyűrű…ism 

Hej, poléna, 

poléna…ism. 

Január jégen jár… új 

Madarak voltunk.. új 

 

Térdütögetés 

Csapásolás 

 

15 Három-

király- 

járás 

Erzsébet 

asszony…új 

Csivirintem, 

csavarintom… ism 

Ez a lábom… új 

Hónapmondókák 

Az új 

esztendőben…ism 

Egyes csárdás párban 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

16 Farsang Kis kacsa 

fűrdik…új 

Kő, kő tánc… új 

Hónapmondókák 

Madarak voltunk.. 

ism. 

Egyes csárdás 

vállfogással párban 

Sarokemelgetés 

17 Farsang Erzsébet 

asszony…ism. 

Kis kacsa 

fűrdik…ism. 

Hogy a kakas… új 

Elmúlt farsang…új 

Járás hullámvonalban 

ütemtartással 

Körszűkítés tágítás 
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18 Balázso-

lás 

Kácsa, kácsa… új 

Kő, kő tánc… ism. 

Hónapmondókák  ism 

Hogy a kakas… ism. 

 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

Járás hullámvonalban 

ütemtartással 

19 Balázso-

lás 

Mély kútba 

tekintek… új 

Kis kacsa fűrdik… 

ism 

Csír-csár 

kolompári… új 

Tüzet, vizet 

hordozok… ism. 

Eddig tanult motívumok 

gyakorlása körben 

kézfogás nélkül 

20 Gergely-

járás 

Kör, kör 

kijátszik… 

Bújj, bújj zöld 

ág…új 

Antan-titijon..új 

 

Hónapmondókák  

Kő kút, körül út… új 

Héjja, héjja 

vaslapát…új 

 

Csapásolás előkészítő 

gyakorlatok 

Ismert motívumok 

gyakorlása 

Egyes csárdás 

Rugózás, sarokkoppantás 

21 Nagyböjt Gyertek haza 

libuskáim… új 

Bújj, bújj zöld 

ág…ism 

Erdő mellett 

cinege…ism. 

 

Hónapmondókák 

Névcsúfolók 

Két kis kakas 

összemén… új 

 

 

Lassú, gyors járás 

irányváltással, 

tempótartással 

Csapásolások 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

22 Húsvét Gólya, gólya 

gilice… új 

Mit játszunk 

lányok… ism 

Ess eső, ess… új 

 

Két kis kakas 

összeveszett…ism 

Csipp, csipp 

csibőricke… ism 

Egyenletes taps és 

combütés  

Csapásolás 

23 Húsvét Gólyát látok… új 

Gólya, gólya 

gilice…ism. 

Ki-be bárány… új 

Hónapmondókák 

Árok szélén, 

gödörbe… új 

Névcsúfolók 

Egyenletes járás irány- 

változtatással 

Kör szűkítés, tágítás 

24 Pünkösdö-

lés  

Kácsa, 

kácsa…ism. 

A pünkösdi 

rózsa…új 

Ecem-pecem 

pitypalára… ism. 

Hónapmondókák 

Pünkösdi kikiáltók 

Szabad tánc, az eddig 

tanultak gyakorlása 

25 Pünkösdö-

lés 

Új a csizmám… új 

A pünkösdi 

rózsa…ism. 

Hónapmondókák ism 

Pünkösdi kikiáltók 

Aki nem tud 

táncolni… új 

Azért varrták a 

csizmát… új 

Egyes csárdás 

Körben és párban 

táncolás, tekeredés, 

hullámvonalban és 

csigavonalban 
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„Toppantó” munkaközösség 

munkaterve 

 
Munkaközösség vezető: Partiné Kocsis Tünde 

Munkaközösség helye: Háromhárs Óvoda 

Munkaközösség formája: Saját  

 

Munkaközösség célja:  

A munkaközösségi foglalkozásokon megismert és eljátszott játékokat minél több 

gyermekhez juttassuk el. Minél több gyermekhez juttassuk el az ünneplés élményét 

úgy, hogy átéljük és tovább hordozzuk ezt a gyönyörű világot. Egy olyan világot, ahol 

helyet kap a varázslat és az örömteli játék.  

 

Munkaközösség feladata: 

Az „Így tedd rá!” játékainak, dalainak, mondókáinak, társainak megismerése.  

Együtt, közösen tegyünk a gyermekek játékában, dalban, táncban gazdag világért!  

 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése:  

Időpontja: 1. foglalkozás 2022. október 04.  

Témája: A „Népi játék napja” (október 9.) játékainak megismerése és eljátszása.  

Népi játék napja: Szóljon egy nap a játékról, pedagógiáról, értékről és legfőképp a 

gyerekekről.  

Javasolt játékok:  

- Fonákul van a kendőm  

- Reszelt tészta reszelő  

- Húzz, húzz katica  

- Jertek lányok játszani  

- Kinn a bárány  

- Hej, tulipán  

- Sudridom (mezőföldi tánc)  

- Sej liliom….(kendős tánc) 

 

Időpontja: 2. foglalkozás 2022. november 07.  

Témája: „Így tedd rá!” Ünnepek a néphagyományokban. Kulturális örökségeink 

felelevenítése, átélése megfelelő dalokkal, játékokkal, mondókákkal.  

- Márton nap  

- Luca nap  

- Betlehemezés  

 

Időpontja: 3. foglalkozás 2023. január 30.  

Témája: 1. Rábaközi játékok és táncok megismerése és eljátszása (Forrás: Balatoni 

Katalin: Fordulj vígan koszorú)  

Javasolt játékok:  

- Ess, eső ess… 

- Süss fel nap…  

- Fordulj vígan koszorú…  

- Ispiláng, ispiláng…  

- Méz, méz, méz…  

- Kocsit, kocsit komámasszony…  

- Daniéknál a legények… (Rábaközi ugróstánc)  
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- Fordulj vígan! (Rábaközi dalok, zenék) 

 

Időpontja: 4. foglalkozás 2023. március 20.  

Témája: Húsvét ünnepkör népi játékaival történő megismerkedés. A játékok eljátszása. 

Útmutatás a húsvéti játszóházhoz és az évzárókhoz, Anyák napján való 

felhasználáshoz.  

Javasolt játékok:  

- Kőrösi, kerepesi körtéfa  

- Fehér liliomszál  

- Szántsunk, vessünk  

- Hej tulipán (Így tedd rá!) 

 magyar népzene a játékban, táncban és dalban gazdag mindennapokhoz 

- Sej, lili, liliom  

 
 

 

(Partiné Kocsis Tünde 

Gyermektánc-oktató óvónő) 
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6. sz. melléklet 

 
Kézműves műhely  

éves tematikus terv 

 

Dátum Tevékenység tartalma Célja, feladata Eszközök 

2022. 

10. 

1. hét 

Süthető só-liszt gyurma 

 „Megy ez már nekünk!”  

Gömbölyítés, lapítás, 

sodrás, kicsípés, mélyítés 

technikájának gyakorlása 

A technika elsajátítása után 

formaalakítás kipróbálása, 

gyakorlása 

Szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

 Süthető só-liszt 

gyurma, 

magvak, termések 

10… 

2. hét 

Agyagozás 

Állatok készítése levegőn 

száradó gyurmából 

 

Forma-belelátása egy tömbbe, 

kicsípéssel alakítás 

Levegőn száradó 

gyurma, magvak, 

termések 

10… 

3. hét 

Üvegmatrica-festés 

Ablakdísz festése fóliára 

Gyakorlás, pontos, eszköz-, 

anyaghasználat, 

finommozgások, térérzékelés 

fejlesztése 

Üvegmatrica-

festékek, kontúrok 

több színben, 

ecsetek, nylon fólia 

10. 

4. hét 

Üvegfestés 

Üvegkép festése 

Pl: angyal, téli kép, 

karácsonyfa… 

Nylon fóliára való festés, 

üvegkép létrehozása saját 

tervrajz alapján, fantázia, 

kreativitás fejlesztése 

Önálló munkavégzésre 

törekvés, elmélyült figyelem, 

kitartó feladatvégzés 

Üvegmatrica-

festékek, kontúrok 

több színben, 

ecsetek, 

nylon fólia, ceruza, 

papír a tervezéshez 

11. 

1. hét 

Viaszfestés – Waxolás 

Viaszkarc készítése 

A viaszréteg felvitele a papírra 

speciális vasalóval, viaszkréta 

olvasztással 

Az eszközök balesetmentes 

használatának elsajátítása. 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

viaszíró toll, betétek  

11. 

2. hét 

Viaszfestés – Waxolás 

Viaszképek készítése 

A vasaló használatának 

megismerése, gyakorlása, a 

viaszkréta adagolásának, a 

papíron való eloszlatásának 

technikája, mintázatok, 

formaalakítás vasalóval a 

papíron, fantázia, kreativitás 

fejlesztése, fokozott 

biztonságra törekvés 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

viaszíró toll, betétek, 

papírszalvéta 

11. 

3. hét 

Viaszfestés – Waxolás 

Nonfiguratív 

megoldások, mandala 

készítése 

A vasalóhasználat gyakorlása, 

kiegészítő talpak használata, 

változatos szín és formaképzés 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

kiegészítő talpak, 

viaszíró toll, betétek, 

papírszalvéta 

11. 

4. hét 

Vesszőfonás 

„Játék a formákkal”- 

függődíszek, ablakdíszek  

A technika elmélyítése, 

variálás a formákkal, 

formaalakítás, kreatív ötletek 

u.a. 
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12. 

1. hét 

Fenyődíszek levegőn 

száradó gyurmából. 

Lapítás, hengerítés, 

formakiszúrás 

Levegőn száradó 

gyurma, henger, 

tábla, kiszúró formák 

12. 

2. hét 

Levegőn száradó 

gyurmaformák festése 

Festés, díszítés agyagformákra Festék, ecset, 

agyagformák, 

hurkapálcák 

2023.  

01. 

1. hét 

Festés, rajzolás 

- viaszkép készítése, 

„kontrasztok” 

Fantázia, kreativitás fejlesztése 

Az ismert technika fejlesztése 

gyertyaviasz, tustinta 

01. 

2. hét 

Festés, rajzolás – 3D-ben 

„Vár minket az iskola”  

önarckép, könyvet tartó 

kéz 

Változatos festő technikák 

bevezetése 

Az ismert technika gyakorlása 

Festékek, 

rajzeszközök, 

papírok 

01. 

3. hét 

Textilfestés, nyomdázás, 

minta alakítása a 

textilanyagon (terítő, 

kép, tarisznya) 

 

A díszítés, mintázás 

textilanyagra, színismeret, 

színek használata, keverése, 

esztétikai érzék, arányérzék 

fejlesztése, ritmusképzés 

gyakorlása 

Textilanyagok, textil 

festékek, glitter 

festékek, 

nyomódúcok 

krumpliból, dekor 

gumiból, ecsetek 

különböző méretben.   

01. 

4. hét 

Textilfestés, selyemfestés 

Egyszerű báb készítése 

A selyemfestése batikolással, 

ecsettel, festékfelvitel vizes 

alapra. Egyszerű báb 

kialakítása. A technika 

gyakorlása, elmélyítése. 

Képzelet, kreativitás fejlesztése 

Selyemanyag, 

selyemfesték – 

textilfesték, ecsetek, 

ecsettálak, fagolyók, 

damil, botok. 

02. 

1. hét 

Agyagozás másképpen 

Marionett báb készítése 

Anyag felhasználása, 

gömbölyítés, sodrás, mélyítés, 

szobor-szerű forma alakítás 

technikáinak megvalósítása a 

gyermekek fantáziája szerint 

Modellező massza, 

gyúrólap, formázó 

szerszámok, damil, 

vékony zsineg, színes 

tollak, gyöngyök 

02. 

2. hét 

Vizuális technikák 

„Játék a papírral” 

Fantáziakép készítése, 

kollázs technika  

Vágás, ragasztás, 

összeillesztés, kollázs 

technikájának megismerése, 

fantázia fejlesztése 

Színes papírok, 

képek, ollók, 

ragasztó, kartonlapok 

02. 

3. hét 

Levegőn száradó 

gyurmával 

Sodrás technikájának 

gyakorlása, hurkaedény 

készítése 

Ismerkedés az anyaggal, 

eszközökkel, az 

eszközhasználat biztonságos 

elsajátítása 

Levegőn száradó 

gyurma, 

megmunkáló 

faeszközök, 

munkatábla 

02. 

4. hét 

Barkácsolás – Álarc, 

maszk készítése 

„Szalmaember, bohóc, 

busó” 

Anyag, technika megismerése, 

olló- ragasztó használat, 

fantázia, kreativitás fejlesztése, 

vágás, ragasztás technikája 

Kartonok több 

színben, ragasztó, 

olló, natúr zacskó. 

Kreatív kiegészítők: 

pom-pom, toll… 

03. 

1. hét 

Vesszőfonás 

A peddignád, mint 

vessző megismerése, 

tulajdonságai 

Ismerkedés a vesszővel: 

áztatás, rugalmasság, 

hajlékonyság, a technika 

bevezetése, gyakorlás 

Peddignád, műanyag 

edény vízzel, 

nádfonó alap 

03. Vesszőfonás természetes A megismert technika Fűzfavessző, áztató 
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2. hét vesszőből (fűzfavessző) 

Formára alakítás, 

(koszorúk, csörgők 

készítése) 

 

gyakorlása, pontos 

ritmuskövetés, figyelem, 

koncentráció fejlesztése 

edények 

03. 

3. hét 

Fonás A fonás technikájának 

(hármas-fonás) felelevenítése, 

majd a körmön-fonás 

technikájának megismerése, 

gyakorlása Finommozgások, 

kézügyesség fejlesztése, írás-

előkészítés 

Vastag, színes 

gyapjúfonalak, több 

színben 

03.  

4. hét 

Szövés A szövés technika 

megismerése. 

Szem-kéz koordináció 

fejlesztése  

Vastag, színes 

gyapjúfonalak, több 

színben 

Egyszerű 

szövőkeretek, rámák 

04. 

1. hét 

Szövés természetes 

anyagokkal 

Virágkép az erdő mező 

növényeiből 

A technika továbbfejlesztése, 

minták, formák alakítása. 

Szem-kéz koordináció, 

kreativitás fejlesztése 

Fadarabok, vékony 

madzag, termések, 

virágok, erdő-mező 

növényei 

04. 

2. hét 

Festés, rajzolás 

-„Virágzó rét” 

-„Meseváros” 

Festés zenére 

Az ismert technika 

továbbfejlesztése 

ua. 

04. 

3. hét 

Festés, rajzolás Festés a szabadban Az ismert 

technika továbbfejlesztése 

ua. 

04. 

4. hét 

Nemezelés 

Ismerkedés a gyapjúval, 

bevezetés a vizes 

nemezelés rejtelmeibe 

(Labda) 

Nemezelés technikájának 

megismertetése, elsajátíttatása, 

figyelem, koncentráció 

fejlesztése 

Gyapjú, natúr és 

színes gyapjú, 

szappan, filcesedést 

elősegítő folyadék 

05.  

1. hét 

Nemezelés 

A technika gyakorlása, 

kis terítő, minta 

kialakítása  

A technika ismeretének 

elmélyítése, kitartó figyelem és 

kitartó munkára nevelés 

u.a. 

05. 

2. hét 

Vizuális technikák 

„Kedvenceink” 

- filcrajz, festés 

szívószállal 

 

Az eddig megismert vizuális 

technikák kiválasztása 

szabadon, az „igazi” alkotás 

kipróbálása, anyag, eszköz, 

technika használatának 

tetszőleges kiválasztása, aktív 

figyelem, koncentráció, 

munkamegosztás, társas 

kapcsolatok fejlesztése, közös 

alkotás 

Az eddigi vizuális 

technikák eszközei és 

anyagai a szabad 

témaválasztás alapján 

 

 

(Felelős: Tóthné Tóth Gabriella) 
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7. sz. melléklet 
 

 

 

 

Ovigaléria kiállításainak terve 

 

 

Ősz „Az óvoda története” 

-  fotókiállítás a 140 éves óvoda születésnapja alkalmából 

Tél „Elmúlt idők játékai” 

- játékkiállítás 

Tavasz „Gyűjtemények” 

- szülői közreműködéssel 

Nyár „Miből lesz a cserebogár!” 

- A kézműves műhely gyermekmunkáiból 

szervezett kiállítás 

 

 

 

(Felelős: Tóthné Tóth Gabriella) 
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8. sz. melléklet 

Fejlesztőpedagógus éves munkaterve 

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 
 

A játék neve Fejleszteni kívánt terület 

 Bogyó és Babóca: Évszakok 

társasjáték 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

logikus gondolkodás, színek, számolás, 

beszédkészség 

 Játszva megismerjük az évszakokat 

társasjáték 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, memória, 

környezetismeret, formák és társas kapcsolatok 

fejlesztése 

 Utazás a naptár körül társasjáták Érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet, 

személyiségfejlesztés, környezetismeret, 

matematikai fejlesztés: számlálás, beszédkészség, 

szociális érzék 

 Találd meg az utat! játék Érzékelés, megfigyelés, figyelem, kombinációs- és 

koncentrációs képesség fejlesztése 

 Natúr fa figura ügyességi játék 
 

Érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás, 

finommozgás, kézügyesség 

 

 ParkoLogika következtetős játék Érzékelés, észlelés, megfigyelés, figyelem, 

emlékezet, logikus gondolkodás, finommotorika 

 Topológia: térbeli szimmetria játék Érzékelés-, észlelés-, megfigyelés-, koncentrációs 

képesség, matematikai fejlesztés 

 Differix játék Érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség fejlesztése 

 Dobble kártyajáték Érzékelés, észlelés, figyelem, koncentrációs 

képesség és gyorsaság 

 Ellentétek és érzelmek fejlesztő 

játék iskolába készülőknek 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, kommunikáció- és beszédkészség 

 Most légy okos! játék Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás,számlálás, kommunikációs- és 

beszédkészség 

 

 Agymenők kérdés és válasz kártyák Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, kommunikációs- és beszédkészség 

 

  Story kocka Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás, kommunikációs- és beszédkészség 
 

(Készítette: Kocsis Zsuzsa fejl. ped. óvónő) 
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9. sz. melléklet 

 

Önértékelési és önfejlesztési munkaközösség  

 

Munkaközösség vezető: Tóthné Tóth Gabriella 

Tagok: 

 Kocsis Zsuzsa 

 Partiné Kocsis Tünde 

 Óvári Zsoltné 

 

Feladataink: 

 A kidolgozott önértékelési rendszer alkalmazása, továbbfejlesztése.  

 Az eredményekről a szülők rendszeres, egyéni tájékoztatása.  

 Az intézményi önértékelési program eljárásrendjeinek és folyamatainak szakszerű, 

összehangolt működtetése az audit tervben meghatározottak alapján, összekapcsolva a 

pedagógus-, az intézményvezető- és az intézményi önértékeléssel.  

 A pedagógus önértékelés lebonyolításában a háromtagú értékelési csoportok 

vezetésében szerepvállalás.  

 Az intézmény Önértékelési Programja folyamatos aktualizálásában való aktív 

közreműködés. 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése.  

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ 

és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon 

követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele.  

 A pedagógusok portfóliójának elkészítéséhez és védéséhez - igény szerinti 

segítségnyújtás.  

 A munkacsoport feladata az önértékelés során, hogy közreműködik:  

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti 

aktualizálásában;  

 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) 

kiegészítésében, összeállításában;  

 a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében;  

 az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában;  

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  

 az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében. 

 

 

FELADATTERV – INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

 

Önértékelés időszaka: 2017. szeptember 1-től 2022. május 31-ig                                 

Értékelési dokumentumok elkészítésének határideje: 2022. október 31. 

 

Önértékelésre 

kijelölt vezető 

Önértékelési 

kiscsoporttag 1 

Önértékelési 

kiscsoporttag 2 

Önértékelési 

kiscsoporttag 3 

Tóthné Tóth 

Gabriella 

Partiné Kocsis Tünde Kocsis Zsuzsa Óvári Zsoltné 

 

 



 41 

Lépések/ feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtarta

m 

(óra, 

nap, 

hét) 

Határi

dő 

Felelős Teljesülés 

PRODUKTUM 

Részletek 

egyeztetése a 

vezetővel, az 

értékelésbe 

bevonandó további 

partnerek körétnek 

meghatározása  

Az értékelésbe 

bevonandó 

tájékoztatja 

 

Önértékelő 

csoport 

Vezető 

Pedagógus

ok 

Szülők 

3 nap 2022. 

ápr. 15. 

Tóthné Tóth 

Gabriella 

Óvári Zsoltné 

Minden érintett 

ismeri a 

részleteket az 

önértékeléssel 

kapcsolatban. 

Jegyzőkönyv 

Dokumentumok 

elemzése: 

- PP 

- SZMSZ 

Mterv + Eves 

beszámoló (2 év) 
- Továbbképzés

i program – 
beiskolázási 

terv  

- Mérési 

eredmények 
adatai  

- pedagógus-

önértékelés 
eredményeine

k  

- Előző 

intézményelle
nőrzés + 

intézményi 

önértékelés 
értékelő lapjai, 

+ a 

kapcsolódó 
intézkedési 

tervek  

- A pedagógiai 

munka 

infrastruktúrá

ja 

Dokumentum 

elemzés adatainak 

beépítése a 

jegyzőkönyvbe. 

 

Vezető 2 hét 2022. 

máj. 15. 

Partiné 

Kocsis Tünde 

Dokumentumele

mzés 

jegyzőkönyve 
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Lépések/ feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtarta

m 

(óra, 

nap, 

hét) 

Határi

dő 

Felelős Teljesülés 

PRODUKTUM 

Elégedettségmérés:   

A vezető 

önértékelésekor a 

szülők és 

pedagógusok 

körében használt 

kérdőív kiosztása és 

elemzése, ill. 

eredményeinek 

vizsgálata, beépítése 

a jegyzőkönyvbe (5. 

és 6. számú 

kérdőívek). 

Szülők 

Pedagógus

ok 

2 hét 2022. 

május 

31. 

Kocsis Zsuzsa Kitöltött 

kérdőívek, azok 

elemzését 

tartalmazó 

dokumentum 

(jegyzőkönyv) 

A javasolt 

interjúkérdések és a 
dokumentumelemzés 

eredménye alapján  

interjúterv 

készítése. 

Interjúk 

lefolytatása, az 

interjúkérdéseket és 

a válaszok 

kivonatának 

rögzítése a 

jegyzőkönyvben. 
A jegyzőkönyv 

véglegesítése, 

feltöltése az 
informatikai 

rendszerbe, amely azt 

elérhetővé teszi a 

vezető részére.  

Vezető 

Pedagógus

ok 

Szülők 

3 nap 2022. 

szept. 

30. 

Tóthné Tóth 

Gabriella 

(interjú a 

vezetővel) 

Kocsis Zsuzsa 

(interjú a 

szülőkkel) 

Partiné 

Kocsis Tünde 

(interjú a 

pedagógusokk

al) 

Interjúkról készült 

jegyzőkönyvek. 

Minden elvárás 

esetében az 

informatikai 

rendszerben az 

elvárás teljesülésének 

értékelése, megjelölve 
az értékelés forrásául 

szolgáló, a 

jegyzőkönyvben 
korábban rögzített 

tapasztalatokat.  

Értékelési 

területenként a 

fejleszthető és a 

Önértékelé

si és 

önfejleszté

si csoport 

Vezető 

5 nap 2022. 

október 

15. 

Tóthné Tóth 

Gabriella 

Kitöltött értékelő 

dokumentum, a 

kiemelkedő és a 

fejleszthető 

területek 

megjelölésével 
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Lépések/ feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtarta

m 

(óra, 

nap, 

hét) 

Határi

dő 

Felelős Teljesülés 

PRODUKTUM 

kiemelkedő terület 

meghatározása 
(amennyiben van 

ilyen). Az értékelés az 
informatikai 

rendszerben történik, 

amely az eredményt 
elérhetővé teszi a 

vezető, az Oktatási 

Hivatal és a külső 

szakértők, 
szaktanácsadók 

számára.  

Az önértékelés 

eredményére épülő 

intézkedési terv 

elkészítése → 

feltöltése az 

informatikai 

rendszerbe. Az 

intézkedési tervet 

értékelési 

területenként, az 

általános elvárásokat 

és az értékelést 

tartalmazó táblázatba 

kell feltölteni, a 

tervet a rendszer 

elérhetővé teszi az 

Oktatási Hivatal és a 

külső szakértők, 

szaktanácsadók 

számára. 

Önértékelé

si és 

önfejleszté

si csoport 

Vezető 

1 nap 2022. 

október 

30. 

Óvári Zsoltné Az Intézkedési 

terv elkészült. 

Az intézkedési terv 

megosztása a 

fenntartóval → a terv  

támogatása érdekében 
a megjegyzéseket 

fűzhet a tervhez. 

Vezető 

Fenntartó 

1 n 2022. 

dec. 15. 

Óvári Zsoltné  

 

 

Tóthné Tóth Gabriella 

 


