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Éves munkaterv 2019/2020. 

Bevezetés:  

A munkatervben kitűzött célok a partnerközpontú működés elérését, a frissen módosított peda-

gógiai program (továbbiakban: NEÓ PP és tagóvodánkénti mellékletei) minél hatékonyabb 

megvalósítását szolgálják. 

A munkaterv elkészítésekor figyelembe vettük az előző évben elvégzett szakmai munka ellen-

őrzésének és értékelésének eredményeit, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói elvárásokat, a 

külső ellenőrzések megállapításait, a NEÓ PP és az óvodaigazgatói pályázatban megfogalma-

zott célokat, feladatokat. 
 

A munkatervben leírtak teljesülését a Napraforgó Egyesített Óvoda (továbbiakban NEÓ) ve-

zetősége <óvodaigazgató, óvodaigazgató-helyettesek, és tagóvoda-vezetők> ellenőrzi. 

I. Helyzetelemzés 

I./1. Személyi feltételek 
 

* Az engedélyezett álláshelyek száma: 272,5 

- Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében tör-

ténik, rájuk a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.  

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója.  

- Az egyesített óvodában alkalmazható munkakörök: 

 

 
 

- Az egyesített óvoda létszáma 2019. szeptember 1-től megváltozott. Ennek oka, hogy a Szi-

várvány tagóvoda véglegesen megszűnt 2019. augusztus 1-től a gyermeklétszám csökkenése 

miatt. Elvonásra került 1 fő tagóvoda-vezetői, 2 fő pedagógusi, és 1,5 dajka, összesen 4,5 

állás. 

vezetőség 

1+3+12 fő

óvodapedagógus 122 fő

felzárkóztató ped. 13+1+3 fő

pedagógiai 

asszisztens 

24,5 fő

dajka 65 fő

óvodatitkár 13 fő

ügyviteli dolgozók 5 fő

ált. munkások 10

Személyi feltételek
1. vezetőség 1+3+12

2. óvodapedagógus

3. felzárkóztató ped.

4. ped.asszisztens

5. dajka

6. óvodatitkár

8. általános munkások
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- Ugyanakkor a Csodasziget tagóvoda területén kialakításra került egy 4. csoportszoba, mely 

szeptember elsejétől üzemel. 

*  Az egyesített óvoda vezetőségének tagjai: az óvodaigazgató, az óvodaigazgató-helyettesek, 

és a tagóvoda-vezetők. Az óvoda vezetősége együttműködik a szülői szervezet (NEÓ-SZSZ) 

választmányával, és a tagóvoda szintű, helyi szülői szervezetekkel. 

Az igazgató-helyetteseket és a tagóvodák vezetőit az óvodaigazgató nevezi ki. 

* Az intézmény igazgatóságának tagjai: az óvodaigazgató, az óvodaigazgató-helyettesek, 

mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkeznek. 

* Az intézmény módosított szervezeti felépítése 2019.08.01 után az alábbiak szerint alakult: 

 

 

NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA (NEÓ) 

 

Szakmai 

óv. ig. helyettes  

a székhelyen (1fő) 
 

Általános  

óvodaigazgató- 

helyettes (1fő) 

 

Személyi és tanügy-

igazgatási óvodaigaz-

gató-helyettes (1fő) 

 

12 tagintézmény – tagóvoda-vezetői (12 fő)  
Csodasziget, Gyerek-Virág, Hétszínvirág, Katica, Kincskereső,  

Mesepalota, Napsugár, Pitypang, Százszorszép, TÁ-TI-KA,  

Virágkoszorú, Várunk-Rád. 

 

Nevelést-oktatást segítő (NOKS) 

Dajkák (65)  

Felzárkóztató pedagógus (13), 

gyógypedagógus (3),  

és logopédus (1) 

Óvodapedagógusok  

(122 fő) 61 x 2  

(NOKS) 

Óvodatitkárok  

 (13 fő) 
Nevelést-oktatást segítő (NOKS) 

  Pedagógiai asszisztensek 

(24,5 fő)  

Ügyviteli dolgozók: bér- 

és munkaügyi, pénzügyi 

előadók, informatikus, ta-

karító-kézbesítő (5 fő) 

Óvodaigazgató  
A költségvetési szerv vezetője 

(1 fő) 

Műszaki koordinátor 

(1fő) 

Általános munkások 
(9 fő) 

Szakmai 

munkaközös-

ségek (10) 
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* Betöltetlen álláshelyek száma:  

- óvodapedagógus 19 fő  - az egyéb munkakörben nincs tartósan betöltetlen státusz  
 

A kilenc óvodapedagógus állás betöltése folyamatos, az álláshirdetést minden hónapban meg-

jelentetjük.  

- Ideiglenesen, nyugdíjas óvodapedagógusokat alkalmazunk a gyermekek zökkenőmentes ellá-

tása érdekében. 

- A nyelvvizsga megszerzésében anyagilag is támogatjuk az abszolvált gyakornokokat. 

- Három fő pedagógiai asszisztens jelenleg végzi az óvónőképző főiskolát. Tanulmányukat tá-

mogatjuk, annak reményében, hogy csökkenteni fogják a krónikus óvónő hiányt. 

Az óvodapedagógus hiány nem helyi jellegű, országosan jellemző a probléma, annak ellenére, 

hogy a pedagógus bérek rendezésre kerültek. 

A vezetőség részéről óvodáinkban továbbra is a legfontosabb feladat az üres pedagógus állás-

helyek feltöltése, a megfelelő munkaerő közös felkutatása.  

I./2. A gyermeklétszám alakulása az utóbbi években kerületi szinten:  

 

 
2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20.  

felvehető gyermekek száma: 1 654 1 654 1 654 1 633 1 583 1 529  

felvett gyermekek száma: 1 235 1 408 1 372 1 392 1 396 1 280  

kihasználtság 1 239 1 320 1 212 1 223 1 227 1 135 
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- A fenti adatokból látható, hogy: 

o alapvetően a felvehető gyermekek száma mindig magasabb, mint a felvett gyermekek száma.  

o a felvehető gyermeklétszám: 2019/2020-as nevelési évben az egyesített intézmény 

2019.08.01.-jével hatályba lépő Alapító okiratának megfelelően 1 529 fő.  

o Szeptember elsején 1 229 gyermek (az október 1.-ei statisztikáig még naponta változik) ke-

rül elhelyezésre óvodáinkban. A számított létszám: 1 280 fő, a kettő, illetve három fővel 

számolható SNI gyermekek miatt. 

2.1. Óvodai csoportok száma tagóvodánként 

csoport: intézmény neve: csoport sz.: 
össze-

sen: 

4 

NEÓ székhely óv. 4,   Csodasziget tgó. 4,     

Gyerek-Virág tgó. 4,   Hétszínvirág tgó. 4,  

Napsugár tgó. 4,   Virágkoszorú tgó. 4,    

Várunk Rád tgó. 4. 

 28  
61 (-1)* 

= 

60 

 
* = ideig-

lenesen 

szünetel        
5, vagy 6 

Kincskereső tgó. 5 (-1)*,    Mesepalota 5,  

TÁ-TI-KA tgó. 5,    Százszorszép tgó.6, 

 Katica tgó.6,     Pitypang tgó.6, 

15 + 18 = 33 

(-1)* = 32 

 

2.2. Intézményekre bontva a felvehető gyermekek száma összesen: 1 529 fő  

2.3. 2019. szeptember elsején, intézményekre bontva a felvett gyermekek száma összesen:  

        1 1 229 fő + (33 *1 SNI1) + (9*2 SNI2) = 1 280 a számított létszám 

                                                           
1 SNI = Sajátos Nevelési Igényű gyermek 2 főnek számító 
2 SNI = Sajátos Nevelési Igényű gyermek 3 főnek számító 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ) 120 

Csodasziget Tagóvodája 72 Kincskereső Tagóvodája 129 Százszorszép Tagóvodája 144 

Gyerek-Virág Tagóvodája  100 Mesepalota Tagóvodája 128 TÁ-TI-KA Tagóvodája 126 

Hétszínvirág Tagóvodája 87 Napsugár Tagóvodája 88 Virágkoszorú Tagóvodája 100 

Katica Tagóvodája 144 Pitypang Tagóvodája 180 Várunk Rád Tagóvodája 111 

Napraforgó Egyesített Óvoda (N EÓ)  89 

Csodasziget Tagóvodája 73 Kincskereső Tagóvodája 92 Százszorszép Tagóvodája 142 

Gyerek-Virág Tagóvodája  84 Mesepalota Tagóvodája 119 TÁ-TI-KA Tagóvodája 109 

Hétszínvirág Tagóvodája 67 Napsugár Tagóvodája 84 Várunk Rád Tagóvodája 88 

Katica Tagóvodája 133 Pitypang Tagóvodája 120 Virágkoszorú Tagóvodája 80 
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2.4. A gyermekek száma csoportbontásban, 2019. szeptember elsején: 

 Az óvoda neve: 1. csop.  2. csop. 3. csop. 4. csop. 5. csop. 6. csop. összesen: miö.: 

1. 
Napraforgó 

székhely óvoda 
20 19 24 22     85 

89 
 számított létszám:  2 1 1     4 

2. Csodasziget 19 19 19 15     72 
73 

 számított létszám 1        1 

3. Gyerek-Virág 21 22 21 20     84 
84 

 számított létszám         0 

4. Hétszínvirág 15 15 21 14     65 
67 

 számított létszám    2   2 

5. Katica 21 20 21 21 21 22 126 
133 

 számított létszám  1 2 2 2  7 

6. Kincskereső 17 21 19 20 /  77 
92 

 számított létszám 4 3 4 4   15 

7. Mesepalota 24 24 24 22 24  118 
119 

 számított létszám    1   1 

8. Napsugár 22 20 17 18   77 
84 

 számított létszám 3  3 1   7 

9. Pitypang 17 25 18 19 20 19 118 
120 

 számított létszám      2 2 

10. Százszorszép 25 23 20 25 21 25 139 
142 

 számított létszám 1     2 3 

11. TÁ-TI-KA 24 24 20 20 17   105 
109 

 számított létszám  1 1  2   4 

12. Várunk Rád 24 21 18 23    86 
88 

 számított létszám    2    2 

13. Virágkoszorú 15 23 18 21    77 
80 

 számított létszám 2 1      3 

  275 283 269 275 108 70 1 229+51 1 280 
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A fentieknek megfelelően a gyermeklétszám jelenleg 1 229 fő, a számított létszám + 51 = 1 280 

SNI-vel = (33 + 9*2 = 51), továbbá 1 fő cukorbeteg gyermek a TÁ-TI-KA tagóvodában. 

1 400 
2.5. SNI gyermekek létszáma székhely, illetve tagóvodánként 

- számított létszámhoz (statisztika szerint 2 főt érő SNI gyermek) összesen: 33 gyermek 

- számított létszámhoz (statisztika szerint 3 főt érő SNI gyermek) összesen: 9 * 2 gyermek 

Számított létszámhoz mindösszesen: + 51 fő 

A szakértői bizottság szakértői véleménye, határozata alapján, és az alapító okiratok szerint 

látjuk el a sajátos nevelést, kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket (SNI) az alábbi, székhely, 

illetve tagóvodánkénti felosztásban.  

2.6. Ingyenesen étkező gyermekek száma összesen: 1 031 fő (83 %)  

- A Gyermekvédelmi törvény 21/B.§ (1) pontja, 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása 

szerint, valamennyi szülő számára biztosítjuk, hogy nyilatkozhasson az ingyenes étkeztetés 

igényléséről, amennyiben arra jogosult. A jogosultság szabályait a Házirendben rögzítettük. 

Automatikusan jogosult továbbá az a család, ahol 2 gyermeknél többet nevelnek, tartósan beteg 

gyermek van a családban, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményt (RGYK) kapnak, illetve 

az adott gyermeket nevelésbe vették. 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ) 4 
(2) fő   

4 

Csodasziget tgó. 1  
(2) fő 1 Kincskereső tgó. 1 + 7  

(2, 3) fő 15 Százszorszép tgó. 3  
(2) fő 3 

Gyerek-Virág tgó.  0 0 Mesepalota tgó. 1 
(2) fő   1 TÁ-TI-KA tgó. 2+1  

(2, 3) fő 4 

Hétszínvirág tgó. 2 
(2) fő 2 Napsugár tgó. 5 + 1  

(2, 3) fő 7 Várunk Rád tgó. 0 0 

Katica tgó. 7  
(2) fő 7 Pitypang tgó. 2 

(2 fő)   2 Virágkoszorú tgó. 3 
(2) fő 3 

(SNI) különleges bánásmódot 

 igénylő gyermek: 
Az intézmény neve: Egyéb: 

E
g

y
éb

 p
sz

ic
h

és
 f

ej
lő

d
és

i 
za

v
a
rr

a
l 

k
ü

zd
ő
  

(s
ú

ly
o

s 
ta

n
u

lá
si

, 
fi

g
y

el
em

, 
v
ag

y
 m

ag
at

ar
tá

s 
za

v
ar

) 
 mozgásszervi  

fogyatékos 

Virágkoszorú tagóvoda,  

TÁ-TI-KA tagóvoda + cukorbeteg 

Értelmi fogyatékos,  

+ halmozottan  

fogyatékos: 

(értelmi + beszéd) 

Napsugár,  

Csodasziget tgó. 

beszédfogyatékosok 

ellátása 

Napraforgó Egyesített Óvoda, 

Csodasziget, Katica,  

Napsugár, Mesepalota,  

Várunk Rád tgó.  

érzékszervi (HALLÁSI) 

fogyatékosok, nagyot-

hallók ellátása 

Százszorszép tagóvoda 

Pitypang tagóvoda 
Érzékszervi értelmi  

beszéd  

fogyatékos: 

Csodasziget tgó.  
érzékszervi (LÁTÁSI) 

fogyatékosok, (gyengén 

látók, vakok ellátása) 

Hétszínvirág tagóvoda 

Csodasziget tagóvoda  

autizmus spektrumza-

varral küzdők ellátása 
Kincskereső Tagóvoda 
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I./3. A működés tárgyi feltételei: 

Óvodáink épület és játszóudvar szempontjából kerületünkben nagyon vegyes, és színes képet 

mutatnak. Vannak olyan tagóvodák, melyek az 1800-as évek végén épültek (Várunk Rád, Hét-

színvirág), sok tagóvoda a demográfiai hullám emelkedése miatt az 1950-es években lakások-

ból, iskolákból, apácalakból lett kialakítva (Napsugár, Hétszínvirág, Várunk Rád, Kincskereső, 

Mesepalota tagóvodák).  

Ez után 1972-től már kifejezetten óvodának tervezett épületeket adtak át (Gyerek-Virág, Cso-

dasziget, TÁ-TI-KA, Katica, Virágkoszorú, Százszorszép, Pitypang, és a Napraforgó Egyesített 

Óvoda).  

* Pensió valamennyi tálalókonyhát 2018-ban felújította, korszerűsítette. 

* A székhely óvoda, és valamennyi tagóvoda a NEÓ költségvetési keretéből csoportlétszám, 

vagy gyermeklétszám arányosan rendelkezik dologi (szakmai, és üzemeltetési anyag), és be-

ruházási (éven túl felhasználható, leltárba kerülő, nem fogyóeszköz) eszközök beszerzéséhez 

szükséges, az igazgatóság által felosztott, és meghatározott pénzösszeggel. Túlköltésre nincs 

lehetőség! 

A beszerzések során figyelembe vesszük a kötelező eszköznorma 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet előírásait.  

- A kötelező eszköznorma teljesítése érdekében 2019.09.01.-től az önkormányzat valamennyi 

gyermek számára továbbra is biztosítja a délutáni pihenéshez szükséges ágyneműgarnitúrát, a 

napi gyümölcsöt, és a tisztasági csomagot. A textíliák mosását az új szárítóval is ellátott mosó-

gépekkel látjuk el. 

- A fentieken túl további beszerzésekre lesz szükség, annak érdekében, hogy a különböző in-

tézmények közel azonos körülmények között, és feltételekkel működhessenek. 

- Erre a nevelési évre valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott dolgozó számára 

biztosítani tudjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaruhát, illetve védőruhát, csúszás-

mentes papucsot, és cipőt. Lehetőségünk van a gyermekek levegőztetésekor szükséges, az ud-

varon használható munkaruha vásárlására is (szabadidő ruha, edző cipő, stb.) 

* Annak ellenére, hogy az előző nevelési évben nagymértékű felújítások történtek (pl. a Nap-

raforgó, és a Katica tagóvoda udvarának felújítása, tisztasági festések - mázolások, vizes blok-

kok felújítása, parkettacsiszolás, stb.), a 2019/2020.-as nevelési évben is további munkálatok 

elvégzésére lesz szükség, a NEÓ központ és a JGK Zrt. közreműködésével.  

* Folytatódik 

 az udvarokon az ütéscsillapító gumitéglák, illetve műfűre való cseréje. Az udvari mászó-

kák, fajátékok 5-6 év alatti tönkremenetele, elkorhadása miatt, az EU.-s szabványnak meg-

felelő kültéri eszközök, mászókák cseréje, felújítása. 

 az udvarok UV sugárzás elleni árnyékolása, védelme. A gyermekek nyáron 11 órától 15-

ig nem tudnak kinn tartózkodni a szabad levegőn.  

 a nyári nagy melegekre való tekintettel szükséges nagyobb teljesítményű párakapuk be-

szerzése, működtetése. 

 az elkorhadt, kivágott fákat, bokrokat az ősz folyamán, a játszóudvarokon pótolni kell. 

 a Kincskereső tagóvoda 2017 óta elmaradt nyílászáróinak cseréje, homlokzatának felújí-

tása. 

 a világító testek korszerűsítését, LED-es megoldásra való cseréjét. 
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II. Működési munkaterv 

Óvodáink működését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban 

Nkt.), valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban a 2012. évi I. törvényt, a Munka törvénykönyvét 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, valamint annak végrehaj-

tási rendeletét, a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletet alkalmazzuk, továbbá számos egyéb 

törvény és rendelet befolyásolja intézményi tevékenységünket.  

II./1. A nevelési év rendje: 

A nevelési év:   2019. szeptember 1.-től 2020. augusztus 31.-ig tart. 

Az oktatási év:  2019. szeptember 30.-tól 2020. június 12.-ig tart. 

1.1. A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020.-as tanév rendjéről alapján: 

A következő tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik és 2019. június 15-én, hétfőn 

ér véget. A tényleges oktatási napok száma 181 nap. Az első félév 2020. január 24.-ig tart.  

- az őszi szünet - 2019. október 28-tól 2019. november 1-ig tart (5 nap). A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. 

(hétfő), ez hétvégékkel együtt összesen 9 pihenő nap. 

- a téli szünet - 2019. december 23-tól 2019. január 3-ig tart (10 nap). A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő), 

ez hétvégékkel együtt összesen 16 pihenő nap. 

- a tavaszi szünet - 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart (4 nap). A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda), 

ez hétvégékkel együtt összesen 6 pihenő nap. 

A fenti szünetek ideje alatt, szükség esetén – gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 

A felügyelet megszervezéséről több óvoda közösen is gondoskodhat. Ebben a 2019/2020-as 

nevelési évben 3 alkalommal dolgozunk szombaton. 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az Nkt. 30. § 

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

Minta a 2019/20-as mulasztási naplóhoz / 1 = dolgozós szombat  ü = ünnep 
 

 

2019. szept. 21

okt. ü 22

nov. ü 20

dec. 1 1 20

2020. jan. ü 22

febr. 20

márc. ü 22
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   ÜNNEPEK 2019/2020.-as nevelési évben: 
            

2019. október 23. szerda, az 1956-os forradalom évfordulója  
 

2019. november 1. péntek, Mindenszentek (hosszú hétvége) 
     

2019. december 24. kedd, Szenteste, pihenőnap  
      

dolgozós szombat dec. 07.  

2019. december 25. szerda, Karácsony 
          

dolgozós szombat dec. 14.  

2019. december 26. csütörtök, Karácsony másnapja 

2019. december 27. péntek, pihenőnap  

          

                     

2020. január 1. szerda, Új Év első napja (hosszú hétvége) 
       

2020. március 15. vasárnap, Nemzeti Ünnep  
          

2020. április 10. péntek, Nagypéntek 
            

2020. április 13. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége) 
            

2020. május 1. péntek, Munka Ünnepe (hosszú hétvége) 
            

2020. június 1. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége) 
            

2020. augusztus 20. csütörtök, Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége) 
   

dolgozós szombat aug. 29. 

2020. október 23. péntek, 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú h.) 
        

2020. november 1. vasárnap Mindenszentek napja 
          

2020. december 24.- pihenőnap, 25-26. péntek, szombat Karácsony  
      dolgozós szombat dec.12. 

2021. január 1. péntek, Új Év első napja  
          

 

1.3. A NEÓ és valamennyi tagóvodája hétfőtől péntekig tart nyitva, napi 12 órás időtartamban,  

Nyitva tartás:   6.6 00 – 18 00 óráig .  Szombat és vasárnap szünnap. 

Délután annak érdekében, hogy az óvoda 18 órakor kitakarítva bezárható legyen, a szülőket 

arra kérjük, hogy előtte 10 - 15 perccel érkezzenek meg gyermekükért.  

Ügyeleti rend:   6.6 00 – 17 50 óráig . 

A gyermekek fogadása, és hazavitele a szülői igényekhez igazítva intézményenként változó 

lehet. A nyitva tartás teljes időtartama alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését. 

Az ügyeletes csoportban óvónői felügyelettel a gyermeklétszám maximum 20 fő lehet. 
 

* Oktatás nélküli napok: az őszi, a tavaszi szünet ideje alatt, nyáron 2020.06.15.-től 08.31.-ig 
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* Nevelés nélküli napok, amikor az óvoda zárva van:  

- a téli szünet ideje alatt /5 munkanap/ december 23., 30., 31., január 2., 3.-ig az óvodák bezár-

nak, az ügyeletes tagóvoda 2019-ben a Napsugár tagóvoda lesz.  

- a nyári szünet ideje alatt, különböző időpontokban (a konkrét időpont meghatározása 2020. 

január 15.-ig), 5 hét erejéig az intézmények nagytakarítása, karbantartása, felújítási munkála-

tai miatt bezárnak. A zárva tartás alatt, egy másik tagóvoda biztosítja az ügyeletet szülői kérés 

esetén.  

- a Kincskereső tagóvoda teljes körű felújítása esetén az intézmény június 15-től nem fog üze-

melni augusztus 24.-ig. Ebben az esetben nyári ügyeletet sem biztosít másik óvoda részére.   

A nyári szünet ideje az alábbi táblázatban:  

a) az óvodák párosítva    

p
ár

o
k

: hetek száma: 25. hét 
26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 
30. hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 
Mettől 

med-

dig? 2020. 
06.15.-

19. 

06.22.-

26. 

06.29.-

07.03. 

07.06.-

10. 

07.13.-

17. 

07.20.-

24. 

07.27.-

07.31. 

08.03.-

07. 

08.10.-

14. 

08.17.-

21. 

1. 

Virágko-

szorú 
Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

07.20.-

08.21. 

Gyerek-Vi-

rág 
Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

06.15.-

07.17. 

2. 

Csodasziget Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
07.20.-

08.21. 

Várunk Rád Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
06.15.-

07.17. 

3. 

Napraforgó Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
07.20.-

08.21. 

Hétszínvirág Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
06.15.-

07.17. 

4. 

Százszorszép Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
07.20.-

08.21. 

Napsugár Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
06.15.-

07.17. 

5. 

Kincskereső Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
07.20.-

08.21. 

Katica Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
06.15.-

07.17. 

6. 

Pitypang Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
06.17.-

07.21. 

Katica Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
07.22.-

08.25. 

7. 

TÁ-TI-KA Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 
07.20.-

08.21. 

Mesepalota Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 
06.15.-

07.17. 

  nyitva: 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6   
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b) időrendben 

hetek száma: 
25. 

hét 

26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét Mettől 

med-

dig? 2020. 
06.15.-

19. 

06.22.-

26. 

06.29.-

07.03. 

07.06.-

10. 

07.13.-

17. 

07.20.-

24. 

07.27.-

07.31. 

08.03.

-07. 

08.10.-

14. 

08.17.-

21. 

Virágkoszorú Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Nyitva: 

  

06.15.-

07.17. 

 

 

Zárva: 

 

 07.20.-

08.21. 

 

Csodasziget Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Napraforgó Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Százszorszép Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Kincskereső Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Pitypang Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

TÁ-TI-KA Nyitva  Ny Ny Ny Ny Zárva Z Z Z Z 

Gyerek-Virág Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

Zárva: 

  

06.15.-

07.17. 

 

 

Nyitva: 

 

 07.20.-

08.21. 

 

Hétszínvirág Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

Várunk Rád Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

Napsugár Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

Katica Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

Mesepalota Zárva Z Z Z Z Nyitva  Ny Ny Ny Ny 

nyitva: 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 6 6 6 6 6   

 

- amennyiben a Kincskereső tagóvodát felújítják, akkor júni. 15-től átköltöznek a zárva tartó 

Katica tagóvoda épületébe, az érintett óvoda dolgozóival együtt.  

- évente 5 alakalommal szervezhető nevelés nélküli szakmai nap az óvodapedagógusok szá-

mára. Ez lehet nevelői értekezlet, kerületi szakmai nap, csoportos továbbképzés, stb. Tagintéz-

ményenként, a csatolmányukban előre meghatározott három időpontokban. Ezen alkalmakkor 

az adott tagóvoda köteles ügyeletes csoportot működtetni a saját intézményén belül. 

- a kerületi szakmai nappal összekötött nevelői értekezlet, illetve az Óvodák napjának várható 

időpontja: 2020. március 26. csütörtök, és 2020. június 11. csütörtök. 

- erdei óvoda, táboroztatási lehetőség az intézmények számára Magyarkúton, és a Balaton mel-

lett, Káptalanfüreden   hétfőtől péntekig:  2020. június 15. – július 24.-ig 

Igény esetén, nevelési év közben is lehet 1-2 napos kirándulást szervezni az üdülő területére. 
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II./2. A dolgozók munkarendje: 

1. NEÓ óvodaigazgató:   - dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

Az intézményben tartózkodásának rendje: 

 Heti munkaideje: 40 óra.    

 Heti kötelező óraszáma: 6 óra   Nkt. alapján 

 Az Nkt. 69. § (5) bekezdése értelmében a vezető munkaideje felhasználását és beosztását az 

5. mellékletben foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult 

meghatározni. 

 Heti kötelező óraszámának letöltése: a TÁ-TI-KA tagóvodában történik.            

- Tevékenysége: felzárkóztatás, vagy szükség esetén hiányzó pedagógus helyettesítése.  

Ideje: hétfő, és csütörtök 900 – 1200-ig. 

- Ettől eltérő lehet: bármely tagóvodában a szakmai ellenőrzés keretén belüli csoportlá-

togatás, vagy óvodapedagógus minősítése során bizottsági tagként való közreműködés.  

A fennmaradó 34 órát óvodaigazgatói feladatok ellátásával tölti. 

 Az óvodaigazgató helyettesítésének rendje: 

 Távolléte idején az SZMSZ-ben szabályozottak szerint az óvodaigazgató-helyettesek 

helyettesítik. Első sorban az általános helyettes. 

 A tagóvodákban az óvodaigazgató személyes jelenlétének hiányában a tagóvoda-veze-

tők, mint a Vezetőség tagjai folyamatosan helyettesítik. 

 Amikor a Vezetőség egyik tagja sem tartózkodik az intézményben, óvodánként a leg-

magasabb iskolai végzettséggel és legtöbb szolgálati idővel rendelkező pedagógus végzi 

el az ideiglenes helyettesítést, ügyvivői minőségében. 

 Távollétében az óvodaigazgató-helyettesek, illetve a tagóvoda-vezetők / tagóvoda, teljes 

körű felelősséggel helyettesítik. 

 Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 9-14 óra (előzetes bejelentkezés nélkül). Ettől el-

térő időpont is lehetséges, előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

2. NEÓ általános óvodaigazgató-helyettes: - Matisz Lászlóné 

 Heti munkaideje: 40 óra.    

 Heti kötelező óraszáma: 14 óra   (önkormányzati határozat alapján) 

- Letöltése a Csodasziget tagóvodákban történik.  

- Tevékenysége: felzárkóztatás, vagy szükség esetén hiányzó pedagógus helyettesítése. 

- Ettől eltérő lehet: bármely tagóvodában a szakmai ellenőrzés keretén belüli csoportlá-

togatás, rendezvényen való részvétel, vagy óvodapedagógus minősítése során bizottsági 

tagként való közreműködés. 

A fennmaradó 26 órát óvodaigazgató-helyettesi feladatok ellátásával tölti. 

 Szakértői munkáját keddi napokon látja el, ilyenkor nem tartózkodik benn az intézményben. 

 Fogadóórája: minden hónap második hétfőjén 9-14 óra (előzetes bejelentkezés nélkül). Ettől 

eltérő időpont is lehetséges, előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
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3. NEÓ személyügyi igazgató-helyettes: - Csabainé Lampert Ágnes 

 Heti munkaideje: 40 óra.     

 Heti kötelező óraszáma: 14 óra    (önkormányzati határozat alapján) 

- Letöltése a Százszorszép tagóvodában történik.  

- Tevékenysége: felzárkóztatás, vagy szükség esetén hiányzó pedagógus helyettesítése. 

- Ettől eltérő lehet: bármely tagóvodában a szakmai ellenőrzés keretén belüli csoportlá-

togatás, rendezvényen való részvétel, vagy óvodapedagógus minősítése során bizottsági 

tagként való közreműködés. 

A fennmaradó heti 26 órát az óvodaigazgató-helyettesi feladatok ellátásával tölti. 

4. NEÓ szakmai igazgató-helyettes:   - Bukva Lajosné 

 Heti munkaideje: 40 óra.    

 Heti kötelező óraszáma: 14 óra   (önkormányzati határozat alapján) 

- Letöltése: a Napraforgó Egyesített Óvodában történik.  

- Tevékenysége: felzárkóztatás, vagy szükség esetén hiányzó pedagógus helyettesítése.  

- Ettől eltérő lehet: bármely tagóvodában a szakmai ellenőrzés keretén belüli csoportláto-

gatás, vagy óvodapedagógus minősítése során bizottsági tagként való közreműködés 

A fennmaradó heti 26 órát óvodaigazgató-helyettesi, és a székhelyóvoda szakmai feladatainak 

ellátásával tölti. 

 

5. Az óvodaigazgató és a két helyettes munkamegosztása alapján 13 óvoda felosztása 3 

részre, melynek célja a vezetőséggel való közvetlen kapcsolat kialakítása, a tagintézményekben 

folyó munka globális áttekintése. 

Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Napraforgó Egyesített Óvoda  

Hétszínvirág Tagóvodája 

Kincskereső Tagóvodája 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 

Virágkoszorú Tagóvodája 

dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

óvodaigazgató 

Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Gyerek-Virág Tagóvodája  

Napsugár Tagóvodája 

Pitypang Tagóvodája 

Százszorszép Tagóvodája 

Csabainé Lampert Ágnes 

óvodaigazgató helyettes 

Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Katica Tagóvodája 

Csodasziget Tagóvodája 

Mesepalota Tagóvodája 

Várunk-Rád Tagóvodája 

Matisz Lászlóné  

óvodaigazgató helyettes 
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6. Tagóvoda-vezetők:   

 Heti munkaidejük: 40 óra.    

 Heti kötelező óraszámuk:  14 óra / 5-6 csoport   15 óra / 3-4 csoport  

(önkormányzati határozat alapján) 

- Letöltése a saját tagóvodájukban történik, 4 hetes periódusokban írásban is dokumentálva. 

- Tevékenységük: gyermek felzárkóztatása, csoportlátogatás, gyermekcsoport kísérése, 

vagy szükség esetén hiányzó pedagógus helyettesítése.  

A fennmaradó heti 26, illetve 25 órát az tagóvoda-vezetői feladatok ellátásával töltik (a peda-

gógiai munka irányítása, tanügy-igazgatási feladatok - gyermek felvétel, adatszolgáltatás, 

stb.). 

 Az óvodaigazgatót távollétében a tagóvoda-vezetők saját intézményükben, teljes körű fele-

lősséggel helyettesítik. 

7. Óvodapedagógusok, logopédus, gyógypedagógusok és a felzárkóztató pedagógusok: 

 Heti munkaidejük: 40 óra. 

 Az óvodapedagógusok kötött munkaideje (gyermekek között eltöltendő kötelező óra-

száma): heti 32 óra (ez a heti teljes munkaidő 80%-a). 

 A logopédus, és a gyógypedagógus kötött munkaideje 24 óra.  

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (8) bekezdése alapján:  

 Az óvodában a kötött munkaidőt (32, 24 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvo-

dai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani. 

 Az óvodapedagógusnak a munkaidő fennmaradó részében (20 %) – a kötött munkaidőn 

felül – legfeljebb heti négy órában rendelhető el a nevelést előkészítő, azzal összefüggő 

egyéb pedagógiai feladat, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés. 

 A pedagógus feladata, hogy a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi 

pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, pontosan és aktívan ve-

gyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon és az óvodai rendezvényeken.  

 Munkarendjük: 

A pedagógusok váltott műszakban dolgoznak (esetenként a felzárkóztató pedagógus is), tag-

óvodánkénti szabályozás szerint. Alapvetően a kötött munkaidőt az óvodapedagógusok hét-

főtől csütörtökig 6 és ½ órában, pénteken 6 órában dolgozzák le, ez egyenlő heti 32 órával.  

 délelőttös műszak 700-tól 1330-ig, illetve ügyelet esetén 600-tól 1230-ig  

 délutános műszak 1100-tól 1730-ig, illetve ügyelet esetén 1130-tól 1800-ig 

Ettől eltérő eset lehet (pl.: reggeli, vagy délutáni ügyelet miatt), amikor 2 hetes ciklusban 

kell a 64 órát teljesíteni. Több hetes csúsztatásra nincs lehetőség. Ennek nyomon követését 

szolgálja a jelenléti ív 4 heti / hó bontásban történő vezetése. 

Az ügyeletes óvodapedagógusok létszámát mindig a gyermekek létszáma (20 gyermek / 

óvodapedagógus) szabja meg, így ebben változás lehet év közben is. 

A képzésben résztvevő óvodapedagógus munkarendje a képzési naphoz, és a képzéssel 

szemben támasztott elváráshoz igazodik, a váltótársaknak is ehhez kell alkalmazkodniuk.   



17 

Éves munkaterv 2019/2020. 

Fontos! Attól kezdve, hogy gyermek tartózkodik az intézményben, illetve az utolsó 

gyermek hazameneteléig óvodapedagógus jelenléte kötelező! 

Feladatukat a Munkaköri leírásuknak megfelelően, annak szigorú betartása mellett látják el. 

8. A Nevelő Oktató munkát Közvetlenül Segítő munkatársak (NOKS-os munkatársak) 

8.1. Pedagógiai asszisztensek: 

 Munkaidő:  heti 40 óra, vagy 20 óra   

 Munkarend:  800 – 1600 óráig (+ ebédidő), vagy 800 – 1200 óráig.     

600 – 1400 óráig (+ ebédidő) 

Váltott műszak esetén a délutános munkarend 1000 – 1800 (+ ebédidő) 
    

Munkájukkal és magatartásukkal hozzájárulnak a színvonalas pedagógiai munka és a jó mun-

kahelyi légkör kialakításához. Elvégzik az óvónő alkalmi megbízásait. Hiányzó felnőtt esetén 

a kijelölt csoportban segítenek, helyettesítenek a szakmai helyettes, illetve a tagóvoda-vezetők 

utasításai szerint. 

Aktívan, és közvetlenül részt vegyenek a gyermekcsoportok napi életében. Ennek megvalósu-

lását mindig az óvodapedagógusok tapintatos irányítása biztosítja - gondozási feladatok (tisz-

tálkodás, öltözködés tanítása, segítése), étkeztetés lebonyolítása, sétákon a csoportok kísérése. 

Feladatukat a Munkaköri leírásuknak megfelelően, annak szigorú betartása mellett látják el. 

8.2. Óvodatitkárok: 

 Munkaideje: heti 40 óra.  Munkarendje: 800 – 1600 óráig (+ ebédidő) 

Munkájuk az összevonásból adódóan, a munkáltatói feladatok elvonása, és a gyermekek étkez-

tetéséhez szükséges befizetések jelentős csökkenése miatt megváltozott. A napi nyolc óra mun-

kával való kitöltése érdekében a szakmai helyettes, illetve a tagóvoda-vezetők az egyéb NOKS-

os munkatársak munkájának segítését, kiegészítését, akár napi rendszerességgel is elrendelhető.   

Feladatuk az adminisztrációs teendők racionalizálása, átgondolása, átszervezése, pontosítása, 

az eddigi nyomtatványok egységesítése (jelenléti ív, szabadság nyilvántartás, kérelem, stb.). 

Hetente egy napon (szerdán 9 órától 13 órái bezárólag), a postázás lebonyolítása a NEÓ és a 

tagóvodák között. Rendkívüli postázást, csak a NEÓ központ dolgozói rendelhetnek el. 

Feladatukat a Munkaköri leírásuknak megfelelően, annak szigorú betartása mellett látják el. 

 8.3. Dajkák: 

 Munkaidejük: heti 40 óra. Munkarendjük (tagóvodánként változó): 

 délelőttös műszak: 600 – 1400 óráig (+ ebédidő) 

 köztes műszak: 800 – 1600 óráig (+ ebédidő) / a köztes műszak nem kötelező 

 délutános műszak: 1000 – 1800 óráig (+ ebédidő). 

Feladatuk a pedagógiai munkát segítő dolgozók munkakörének meghatározása során fontos 

szempont, hogy a nevelési feladatok elvégzéséhez a feltételek minél optimálisabbak legyenek, 

ennek érdekében szükséges, hogy aktívan, közvetlenül is részt vegyenek a gyermekcsoportok 

napi életében. Ennek megvalósulását mindig az óvodapedagógusok tapintatos irányítása bizto-

sítja - gondozási feladatok (tisztálkodás, öltözködés tanítása, segítése), étkeztetés lebonyolítása, 

utcai sétákon a csoportok kísérése.  
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- A dadusokkal szembeni követelmény a megfelelő munkamorál betartása, és a gyermekekkel 

való türelmes, szakszerű és következetes bánásmód.  

- Munkamegosztásuk legyen megfelelő, egymást segítve oldják meg a feladatokat, és a hiány-

zók alkalmankénti helyettesítését.  

- A konyhai HACCP-hez kapcsolódó feladatok ellátása, az előírások maradéktalan betartása. 

Feladatukat a Munkaköri leírásuknak megfelelően, annak szigorú betartása mellett látják el. 

8.4. Óvodaigazgatósági dolgozók  (NOS-os munkatársak) 

 Munkaidejük: heti 40 óra. Munkarendjük:   

hétfőtől - csütörtökig:  730 – 1600 óráig  (ebédidővel együtt)   

   pénteken: 800 – 1400 óráig      

Feladatuk: 

- segíteni az óvodaigazgatóság, és vezetőség munkáját, adminisztrációjuk bonyolítását. Külö-

nösen az iratok kezelésében, a munkáltatói, és a gazdálkodási témákban,   

- a ki, és belépések rögzítése, felvezetése a KIRÁ-ba a tagóvoda-vezetők által beküldött doku-

mentumok, iratok alapján, 

- az analitikus nyilvántartások vezetése: tartósbér, átmeneti bérmegtakarítás, szakmai anyagok, 

kisértékű tárgyi eszközök keretének felhasználása, stb., 

- a közalkalmazotti nyilvántartás naprakész karbantartása, 

- a postázás koordinálása a JGK, a JSZSZGYK, a NEÓ, és a tagóvodák között, 

- kapcsolattartás a JGK, a JSZSZGYK illetékes munkatartásai között, munkaszervezés és adat-

egyeztetés céljából, 

- a túlmunka elrendelések, távolmaradások, szabadságolások nyomon követése, a Cafetéria fel-

használásának rögzítése, az Szépkártyák megrendelése, kiadása. 

8.5. Informatikus 

 Munkaideje: heti 40 óra. Munkarendje:   

hétfő - csütörtökig:  730 – 1600 óráig (ebédidővel együtt)   

 péntek: 800 – 1400 óráig 

    
Feladata: A 14 épületben elhelyezett székhely, illetve tagóvoda informatikai eszközeinek kar-

bantartása, programjainak beállítása. Az IKT eszközök alkalmazásának segítése, az arra rászo-

ruló kollegák oktatása. A honlap frissítése, aktualizálása. Árajánlatok kérésének, beszerzések 

bonyolításának segítése,  

8.6. Általános munkások (udvaros, karbantartó) 

  Munkaideje: heti 40 óra, illetve 20 óra   

 Munkarendje: hétfő - péntekig:  600 – 1400 óráig   

600 – 1000 óráig   

Feladatuk az óvodák játszóudvarának tisztán, és rendben tartása, kertészkedés, a balesetve-

szélyes eszközök jelentése. Az épülettel kapcsolatos kisebb javítások, karbantartás. Alkalman-

ként másik tagóvodában folyó nagyobb munkálat segítése. 
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II./3. Munkáltatói feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Munkaerőhiány esetén az állás meghirdetése, és a 

megfelelő dolgozó kiválasztása. 

óvodaigazgató,  

 és az érintett  

tagóvoda-vezetők 

munka- 

vállalók 
folyamatos 

A képesítési követelmények figyelembe vételével 

az óvodák dolgozóinak alkalmazása. A szemé-

lyes adatainak begyűjtése. Közalkalmazotti erköl-

csi bizonyítvány, és Eü. kiskönyv bekérése. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők, 

és a munkaügyi  

előadók 

munka- 

vállalók 

legkésőbb a mun-

kába állás napja 

A munkaköri leírások átnézése, egységes for-

mába öntése, amennyiben szükséges, újra fogal-

mazása munkakörönként. 

óvodaigazgató,  

 tagóvoda-vezetők 

munka- 

vállalók 

szept. 30., majd 

legkésőbb a mun-

kába álláskor 

A közalkalmazottak besorolása, előmeneteli 

rendszerének figyelemmel kísérése. A technikai 

dolgozó bérének változtatása, javaslattétel. 

óvodaigazgató,  

 és a munkaügyi  

előadók 

munka- 

vállalók 

folyamatos, októ-

ber vége 

Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása. A telje-

sítmény alapú differenciált bérezés működtetése.  

óvodaigazgató,  

 és az illetéke tag-

óvoda-vezetők 

munka- 

vállalók 
folyamatos 

A közalkalmazottak személyi anyagának rende-

zése, folyamatos kezelése. 

óvodaigazgató,  

 és a munkaügyi  

előadók 

munka- 

vállalók 

szeptember 16.-tól 

folyamatos 

A Köznevelési információs rendszerben (KIR-

ben) a pedagógusok szakmai gyakorlati idejének 

módosítása, adatainak ellenőrzése. 

helyettesek, az il-

letékes tagóvoda-

vezetők, és az 

óvodatitkárok 

pedagógusok szeptember 15. 

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rend-

szerének (dari.oktatas.hu, oktatas.hu, KIR) figye-

lemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos intézkedé-

sek megtétele. 

óvodaigazgató,  

helyettesek, és a 

tagóvoda-vezetők 

pedagógusok folyamatos 

A műszakrend elkészítése. A jelenléti ívek szer-

kesztése, naprakész vezetése. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda–vezetők, 

munkaügyi ea. 

munka- 

vállalók 

10 nappal a mű-

szakrend életbe 

lépése előtt 

A munkarend meghatározása, a munkafegyelem 

betartatása, ellenőrzése. 
tagóvoda–vezetők 

munka- 

vállalók 
folyamatos 

Szabadságolás jóváhagyása, nyilvántartása, és 

megküldése a MÁK-nak. 

óvodaigazgató,  

és az illetékes tag-

óvoda-vezetők 

munka- 

vállalók 
folyamatos 

A távolmaradás nyilvántartása, túlmunka elrende-

lése, szabadság kiadása, a kiadás nyilvántartása. 

óvodaigazgató,  

 és az illetékes 

tagóvoda-vezetők 

munka- 

vállalók 
folyamatos 

A dolgozók munka-, baleset- és tűzvédelmi okta-

tásának megszervezése. 
tagóvoda–vezetők 

munka- 

vállalók 

a nevelési év nyi-

tóértekezlete 

A munkafegyelemmel kapcsolatos a szabályok 

ismertetése (telefon használat, munkakezdés, ci-

garettázás, stb.). 

óvodaigazgató,  

 helyettesek, tag-

óvoda–vezetők 

munka- 

vállalók 

a nevelési év nyi-

tóértekezlete 

A pedagógus etika előírásainak betartása. 
tagóvoda–vezetők, 

pedagógusok 

munka- 

vállalók 
folyamatos 
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II./4. Tanügy-igazgatási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

felvételi előjegyzési napló megnyitása,  

hitelesítése. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

szeptember 1. 

október 1. 

A gyermekek felvétele, átvétele, a felvétel eluta-

sítása, a gyermekcsoportok kialakítása. 

A szülők tájékoztatása az új óvodalátogatás aluli 

felmentés szabályokról (4 éves korig). 

óvodaigazgató,  

 tagóvoda–vezetők 

gyermekek,  

szülők,  

óvodapedagó-

gusok 

beiratkozás má-

jusban, ill. fo-

lyamatos 

A háromévesek óvodába járásának figyelemmel 

kísérése, igazolatlan hiányzás esetén a szükséges 

intézkedések megtétele. 

óvodaigazgató h. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 

óvodakötele-

sek, szülők 
folyamatos 

A gyermekek adatainak nyilvántartása. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 

szülők,  

gyermekek 
folyamatos 

Tanügyi dokumentumok vezetése,  

tanügy-igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 

tagóvoda- 

vezetők 
folyamatos 

A nevelési év statisztikájának elkészítése,  

az adatok továbbítása. 

óvodaigazgató-  

helyettesek,  

tagóvoda–vezetők,  

az óvoda dol-

gozói, a gyer-

mekek 

a megadott ha-

táridő (okt. 15.) 

Javaslattétel az óvoda nyitva tartására, zárva tar-

tás (napi, szünidei) engedélyeztetése. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda–vezetők 

szülők, alkal-

mazotti kö-

zösség 

a zárva tartás 

kiírása február 

15-ig kötelező 

A tanköteles korú gyermekek létszámának és sze-

mélyének megállapítása. 

A szülők tájékoztatása az új felmentési szabá-

lyokról (4 éve korig). 

tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok 
gyermekek 

január 10-től 

március 20-ig. 

A szülők tájékoztatása a tankötelesség teljesítésé-

vel kapcsolatos új szabályokról, a kérelmek be-

adásának határidejéről az engedélyező szervhez. 

tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok 

gyermekek, 

szülők 
január 15. ig 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megál-

lapítása. Szükség esetén egyéb szakemberek be-

vonásával. 

óvodapedagógusok, 

felzárkóztató peda-

gógusok 

gyermekek, 

szülők 

január 15-től az 

óvodai szakvé-

lemény kiad.-ig 

Az általános iskolai beíratással kapcsolatos óvo-

dai feladatok, szülői értekezletek megszervezése. 

A tanköteles gyermekekről az óvodai szakvéle-

mény kiadása. 

tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok  

gyermekek, 

szülők, iskola 

február 25-ig, 

március 25-ig  

A gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
tagóvoda–vezetők 

szociális segítők 

gyermekek, 

szülők 
folyamatos 

Jegyző értesítése igazolatlan hiányzásról, szüne-

teltetésről külföldön tartózkodás miatt. 

óvodaig. helyettes,  

tagóvoda–vezetők 

gyermekek, 

szülők 
folyamatos 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

felvételi előjegyzési napló kiadása, vezetése, el-

lenőrzése, lezárása. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

folyamatos, 

minden hó 4.-

én, és augusztus 

31.  

Tanügyi dokumentumok vezetése,  

tanügy-igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása. 

óvodaigazgató he-

lyettesek,  

tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 

tagóvoda- 

vezetők 
folyamatos 
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II./5. Gazdálkodási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, 

felhasználásának irányítása. 

óvodaigazgató,  

és óvodaigazgató  

helyettesek,  

tagóvoda-vezetők 

fenntartó, az 

óvoda  

alkalmazottai 

a tervezet le-

adása: a fenn-

tartói igény 

szerint 

Az étkezési térítési díjak kiszámítása, beszedése, 

adminisztrálása. Az RGYK-s Határozatok lejártá-

nak ellenőrzése. Az ingyenességről szóló nyilat-

kozatok kiadása, összegyűjtése.  

tagóvoda-vezetők,  

és az  

óvodatitkárok 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatos 

Az adagok megrendelése, lemondása a MultiS-

cool-ban. Kapcsolattartás a konyhával, és a 

JSzSzGyK-val. 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 
gyermekek,  

szülők 
folyamatos 

A kedvezményes étkeztetésről nyilvántartás  

vezetése /6-os sz. melléklet/, adatszolgáltatás a 

JSzSzGyK és az Pü. felé. 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatos 

Az intézmény szükségletének megfelelően, a ren-

delkezésre álló keretből a szakmai anyagok, és az 

egyéb tárgyi eszközök beszerzése. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők 

fenntartó, az 

óvoda  

alkalmazottai 

folyamatos 

Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és fel-

újításával kapcsolatos munkák megszervezése. 

Tisztítószerek, irodaszerek beszerzése. 

JGK, JSZSZGYK 

óvodaigazgató,  

igazgató helyettes,  

tagóvoda-vezetők 

JSZSZGYK, JGK 

Zrt., szülők,  

gyermekek 

folyamatos 

megtervezése, 

szervezése 

májusban 

A meghibásodott eszközök javíttatása, a baleset-

veszélyes tárgyak kivonása, leselejtezése. 

óvodaigazgató,  

ig. helyettesek,  

tagóvoda-vezetők 

gyermekek,  

és az óvoda  

alkalmazottai 

folyamatos 

A kötelező eszköznorma szempontjából az  

intézmények átvizsgálása, javaslattétel  

a hiánypótlásra. 

óvodaigazgató,  

ig. helyettesek, 

tagóvoda-vezetők 

gyermekek,  

szülők 
folyamatos 

Bérgazdálkodás, a tartós, illetve az átmeneti bér 

nyomon követése, analitikus nyilvántartás  

vezetése. 

óvodaigazgató,  

és a munkaügyi 

előadók  

munkavállalók 
folyamatos, 

október vége 

A 2 %-os jutalomkeret szétosztása intézményen-

ként, tagóvoda-vezetők javaslatai alapján,  

meghatározott szempontsor figyelembe  

vételével. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők 
munkavállalók pedagógus nap 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek  

biztosítása. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Az ingó és ingatlan vagyon védelme. 
óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Fogyóeszköz nyilvántartás naprakész vezetése. 

Selejtezés elrendelése szükség szerint,  

leltározás (2 évente). 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők, 

óvodatitkárok 

fenntartó,  

JSzSzGyK,  

óvodatitkár 

folyamatos,  

a fenntartó  

rendelkezése  

szerint 

A takarékosság, és az ésszerű gazdálkodás  

elvének betartás. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők, 

óvodatitkárok 

fenntartó, JGK, 

JSzSzGyK, 

 óvodatitkár 

a fenntartó  

rendelkezése  

szerint 
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II./6. Pedagógiai feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Az egyesített óvoda pedagógiai programjának 

módosítása NEÓ PP-4, megvalósítása, össze-

hangolása az Országos alapprogrammal és az 

éves munkatervvel.  

Az óvoda éves munkatervének elkészítése. 

óvodaigazgató,  

helyettesek, tag-

óvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

szakmai munkakö-

zösségek 

óvodaigazgató,  

helyettesek, 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

szakmai munka-

közösség 

2019.  

szeptember 

11. 

A többször módosított Nkt., és az Óvodai neve-

lés országos alapprogramjában megfogalmazott 

alapelvek érvényesítése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület,  

szakmai  

munkaközösségek 

alkalmazotti  

közösség 
folyamatos 

A világnézeti semlegesség biztosítása. 
tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület,  

alkalmazotti  

közösség 
folyamatos 

Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás,  

a gyakornokok mentorálása. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

szakmai segítő 

alkalmazotti  

közösség 
folyamatos 

A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek elő-

készítése, lebonyolítása 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti  

közösség 
folyamatos 

A szakmai munkaközösségek (kerületi szintű) 

segítése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

óvodapedagógu-

sok 
folyamatos 

Az önképzések és továbbképzések megterve-

zése, ösztönzése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

óvodapedagógu-

sok 
folyamatos 

A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése. 
tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

szülők és óvodai 

alkalmazottak 
folyamatos 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni 

fejlesztés figyelemmel kísérése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

gyermekek,  

szülők 
folyamatos 

Pályázatokon való részvétel ösztönzése. 

óvodaigazgató,  

helyettesek, tag-

óvoda-vezetők, 

szakmai munkakö-

zösség vezetők 

gyermekek,  

óvodapedagógu-

sok 

folyamatos 

Az óvoda információs rendszerének működte-

tése. (KIR). A honlap folyamatos frissítése - 
www. egyesitettovoda08.hu 

óvodaigazgató,  

informatikus, és 

tagóvoda-vezetők 

alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, mérése, 

az önértékelési rendszer működtetése. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-vezetők 

óvodapedagógu-

sok 
folyamatos 

Beszámoló készítése a fenntartó felé. 
óvodaigazgató, 

tagóvoda-vezetők 
fenntartó 

a fenntartó  

előírása szerint 
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III.  S Z A K M A I  MUNKATERV 
 

Az óvoda minden egyes dolgozójának, kivétel nélkül, kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeit szolgálni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, valamint a komplex prevenciós program 

tág eszköztárával minél több pozitív élményt, tapasztalatot és fejlesztést nyújtani óvodások számára. 

 

Elsődleges cél:  

 A gyermekek érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör bizto-

sítása. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

 

További célok: 

 Az óvodai dokumentumokban megfogalmazottak szerinti működés (NEÓ-PP, SZMSZ és 

mellékletei, Házirend, Munkaköri leírás, stb.). 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.  

 A csoportok nevelő, tervező, gyakorlati munkájának folyamatos nyomon követése, értékelés, 

elemzés.  

 Intézményeink SNI gyermekeinek sikeres fejlesztő tevékenységek szervezése, a szakembe-

rekkel történő folyamatos kommunikáció mellett. 

 Sikeres minősítő vizsgák, minősítő eljárások lebonyolítása. A munkatársak felkészítése, tá-

mogatása.  

 Sikeres intézményi tanfelügyeleti eljárás lebonyolítása.  

 Felkészítés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, 

ha szükséges, a tevékenységlátogatási dokumentum, az ellenőrzési gyakorlat megújítása.  

 A pedagógusok a nevelési tevékenység és a foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, 

valamint a dokumentumok ellenőrzése során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészült-

ségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, mivel az egész intéz-

ményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.  

 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása, hogy milyen 

módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:  
 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramban, és az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítása. 

III.1. Az aktuális jogszabályok tanulmányozása, értelmezése 

A jogszabály-módosításból az óvodák számára a következő intézményi szintű feladatok adód-

nak a 2019/2020. nevelési évre: 

- Az új jogszabályok ismertetése, értelmezése a nevelőközösség (óvodapedagógusok + pe-

dagógiai asszisztensek) felé. 

- Az intézmény (NEÓ) SZMSZ-ének, helyi pedagógiai programjának, és a házirendjének 

módosítása az alábbiak miatt: 

 1.1. Kilencedik pedagógus kompetenciát bevezetése a 2018. július 1-től hatályos 326/2013 

Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésének új g) pontja szerint:  

(Megtalálható a 22/2018 (VII.10) kormányrendeletben / Mk. 108/2018.) 
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„a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képvise-

lete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” 

Az új kompetencia a jelenleg zajló, 2019-es eljárásokban még nem szerepel, nem jelenik meg 

sem a portfólió, sem a látogatott órák értékelése során. 

A 2020-as eljárásokhoz most készülő portfóliókban azonban már be kell mutatni ezt a kompe-

tenciát is. Ez lett a 7. számú kompetencia, a korábbi 7-8. pedig a 8-9.  

Az Útmutató legújabb, 6. kiadása szerint négy indikátor tartozik hozzá: 

7.1 Segíti a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 

7.2 Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai le-

hetőségeit. 

7.3 Lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak 

a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

7.4 Segíti a gyermeket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

Várhatóan megjelenik majd a tanfelügyelet és az önértékelés felületén is, így ott majd ennek 

megfelelően kell aktualizálni az intézményi elvárásokat, értelemszerűen csak 2020-tól. 

 1.2. A szociális segítők óvodákban történő tevékenységének, meghatározása  Útmutató 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az ÓVODÁBAN 

(EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 KÓDSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT) 

Az útmutató létrehozásának célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézményeket az új fel-

adat gyakorlatának kialakításában és befogadásában. További cél, hogy – közvetve – segítse az 

óvodai szociális segítők támogatását, valamint eligazodásukat a nevelési- oktatási intézmé-

nyekben. 

„Az óvodai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, va-

lamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát, 

ezért elengedhetetlen köznevelési intézményi támogatása, a kölcsönös kapcsolattartás kiala-

kítása és a szoros együttműködés kiépítése a szakemberek között.” 

A segítő konkrét tevékenységét meghatározzák az adott nevelési-oktatási intézményben felme-

rülő szükségletek, valamint a nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére álló segítő szakem-

berek csoportjának összetétele, kapacitásai, továbbá, hogy a szociális segítő az alapvégzettsé-

gén kívül milyen egyéb készségekkel rendelkezik. Ugyanakkor a szociális segítő nevelő-oktató 

tevékenységet nem végez, pedagógiai, pszichológiai kérdésekben nem foglal állást és nem ad 

tanácsokat. Mindezek értelmében az Útmutató segítséget nyújt az alapdokumentumok szöveg-

ének módosításhoz is.  

 1.3. Módosult 2019. évi LXX. törvény szerint 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) jelentős módosítása miatt az 

alapdokumentumokat át kell dolgozni:       2019. évi LXX. törvény „A közneveléssel össze-

függő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről” Megjelent MK. 126/2019. (07.18.-án) 

Fontosabb változások felsorolása: 

 Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az adott paragrafus a 

következő (2a)-(2e) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 
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– tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a Kormány rendeletében, 2020. január elsejétől kijelölt szerv (a továbbiakban: felmen-

tést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő ren-

delhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakor-

lásáról. 

Eddig: <a szülőnek a gyermek ötödik életévéig volt lehetősége kérvényezni a felmentést,  

<ezt az év során bármikor kérhette, 

<az óvoda intézte, és küldte a jegyzőnek (a továbbiakban a szülő és az engedélyező szerv)  

<az óvodavezető, és a védőnő véleménye alapján adott ki határozatot a felmentésről az 

illetékes jegyző. 

 Nkt. 8. § „(2a) A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet 

megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg! 

A módosítás indoklása: Társadalmi érdek és cél, hogy a 3., illetve 6. életév betöltésével a gyer-

mekek minél nagyobb része kezdje meg az óvodai nevelésben, illetve az iskolai oktatásban való 

részvételét. A jegyzők számára biztosított eljárási lehetőség nem működött kellő hatékonyság-

gal, hiszen számos esetben nem az adott település, kerület intézményében kerül sor a kötele-

zettség teljesítésére. Az említett jelenségek kezelése érdekében a törvény állami szervhez (fel-

mentést engedélyező szerv) telepíti a kötelezettség teljesítésének felügyeletét. 

 Az Nkt. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai szo-

ciális segítő a gyermekkel közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megva-

lósításának ideje alatt a gyermek felügyeletéről maga gondoskodik, óvónő jelenléte nem szük-

séges. 

A módosítás indoklása: Ezzel a kiegészítéssel kívánják szabályozni a gyermekvédelmi ágazatba 

tartozó szociális segítő által a nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás biz-

tosításának körülményeit és feltételeit. Ezt a Házirendben is le kell szabályozni (a szociális 

segítő benntartózkodásának idejét, és körülményeit). 

 Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. 

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és 

a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.  

Ha a szakértői bizottság <a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt> a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem be-

nyújtására nincs szükség.  

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedé-

lyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését.  
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Ezzel a módosítással megszűnik az az opció 2020 januárjától, hogy a szülő és az óvoda, óvo-

davezetői hatáskörben, közös megegyezéssel felmenthesse a gyermeket még egy évre a tankö-

telességének megkezdése kérdésben. Szigorították a rugalmas iskolakezdés lehetőségét. 
 

 Az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos hely-

zete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szem-

pontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend 

kérelmezhető.  

A szülő a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező 

szervhez (Az első osztályosoknál még az óvodai időszak alatt!). Ezen időpontot követően csak 

abban az esetben nyújtható be – tanévenként egy alkalommal – kérelem, ha a tankötelezettség 

iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Törvényben megha-

tározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.” 

A fentiek szerint megszűnik a magántanulói jogviszony, helyébe az engedélyező szerv által 

engedélyezett egyéni munkarendet léptetik.  

 Az Nkt. 45. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(8) A hivatal gondoskodik (már nem a jegyző) az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek 

és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes köte-

lező felvételt biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hi-

vatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség 

és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. 

(9) A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési fel-

adatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mu-

lasztása esetén törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.” 

A módosítás célja: Az egységes, országos hatáskörű szervre telepített nyilvántartási feladatok-

kal átláthatóvá, egyben kezelhetővé válik a gyermekek intézményes nevelésben-oktatásban 

való részvétele. A nyilvántartást vezető szerv minden egyes esetben megteszi a szükséges lé-

péseket, kezdeményezve a megfelelő eljárást azon gyermekek érdekében, akik óvodai elhelye-

zése nem valósul meg. 
 

 Az Nkt. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátos-

ságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit, továbbá a munka-

végzés sajátos körülményeire tekintettel az e törvényben meghatározott felső határnál 

magasabb mértékű pótlékot határozhat meg.” 
 

A módosítás célja: Az intézményvezetői pálya vonzóbbá tétele, a többletfeladatok elisme-

rése érdekében a Kormány számára ad felhatalmazást további pótlék és ösztönzési kereset-

kiegészítés megállapítására. A célfeladat és céljuttatás lehetőségét a pedagógusok esetében is 

indokolt biztosítani az alábbiak szerint, mivel esetükben is életszerűen előfordulhat az e körbe 

tartozó pluszmunka végzése. 
 

 Az Nkt. 65. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) A Kormány rendeletben az intézmény vezetői részére 

a) az intézmény méretétől függően további bérpótlékot és 

b) a nyújtott munkateljesítménytől függően ösztönzési kereset-kiegészítést állapíthat meg. 
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 (5b) A munkáltató – ide nem értve a helyettesítést – a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, 

célhoz köthető feladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a mun-

kakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: cél-

feladat). A célfeladat eredményes végrehajtásáért – a pedagógus illetményén felül, írásban, 

a célfeladat teljesítésének igazolásakor – céljuttatás jár.” 
 

 Az Nkt. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pe-

dagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb felté-

telnek megfelelő személynek adható.” 
 

 Az Nkt. 99. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel 

nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként 

alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betölté-

séhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesí-

tette.  

Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány 

megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem 

szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. 

 „Nkt. 67. § (1): Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú vég-

zettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatáro-

zott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.” 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, amelyben 2019. szeptember 1-jei hatálybalépéssel szere-

pelnek az intézményvezetői megbízás feltételei az alábbiak szerint: 

21/A. § (1)  … 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább négy év (eddig 5 év volt) pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy fog-

lalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

valamint … 

21/B.  § Ha az  intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett ered-

ményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett in-

tézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbí-

zás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfe-

lel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézmény-

vezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül to-

vábbi három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását kö-

vetően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte. 

 Lényeges mértékben változtak meg az intézményvezetői pályázat véleményezési lehe-

tőségei 

A jogalkotó 2019. július 26-i hatállyal törölte a köznevelési törvény 83. § (3e) bekezdését, 

amely a fenntartó számára kötelezővé tette, hogy az intézmény vezetőjének megbízásával és a 

megbízás visszavonásával kapcsolatos döntése előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti 

közösségének, az óvodaszéknek, a szülői közösségnek véleményét. Ennek alapján a vezetői 
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megbízáskor vagy a megbízás visszavonásakor a felsorolt szervezetek véleményét már nem kell 

beszereznie a fenntartónak.  

Természetesen a fenntartónak a továbbiakban is van lehetősége arra, hogy a vezetői pályáza-

tokkal kapcsolatos vezetési programról vagy akár a pályázó támogatásáról megkérdezze a ne-

velőtestület és a partnerszervezetek véleményét, ezt azonban a törvény már nem teszi köte-

lezővé.  

Az érintett szervezetek véleményezési jogának kötelező beszerzésével kapcsolatos kötelezett-

ségek törlésével párhuzamosan módosult a köznevelési törvény 68. § (1) bekezdése is, amely-

ben már nem szerepel vezetői megbízást megelőző véleményezési kötelezettségre utaló sza-

kasz. 

 Egyebek: 

- Első minősítésen nem a két év elteltével leteendő minősítő vizsgát, hanem a Pedagógus II. 

fokozatba való besorolást megelőző első minősítési eljárást kell érteni. Ekkor kell vizsgálni a 

továbbképzésen való részvételt a minősítésre való jelentkezés feltételeként is. 

- A pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatottak számára is lehetővé teszi – kére-

lemre - a pedagógusigazolvány kiállítását. 

- Az óvónői szakképesítésre való utalás a középfokú pedagógus szakképesítés fogalmának egy-

értelművé tétele érdekében szükséges. 

- Az alkotmánybírósági határozattal összefüggő, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai foglalkozásával kapcsolatos szövegpontosításo-

kat. 

- Azáltal, hogy az Oktatási Hivatalhoz kerülnek az óvodába járni köteles gyermekek nyilván-

tartásával kapcsolatos feladatok, szükségessé válik, hogy minden 3 éves korú gyermekről le-

gyen adata a Hivatalnak, azokról is, akik nem kapnak azonosító számot, éppen azért, hogy a 

köznevelés rendszeréből esetleg kimaradó gyermekek elhelyezése is megoldódjon. 

 Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása 
 

(1) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3. 

§-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv minden év január 15-éig adatot 

szolgáltat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv számára az adott évben a harma-

dik életévüket betöltő gyermekek, továbbá folyamatosan a Magyarország területére érkező óvo-

dába járni köteles vagy tanköteles gyermekek 2. § a)-h) pontja szerinti adatai vonatkozásában.” 
 

Az Onytv. 5. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az 

oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,)  

„aki a tárgyévben betölti a harmadik életévét, továbbá aki óvodai jogviszonyban áll,” 
 

 Az Onytv. 1. melléklete a következő XIV. alcímmel egészül ki: 

„XIV. Óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása 

Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tar-

talmazza:  a) oktatási azonosító számát, 

  b) az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának OM 

azonosító számát, nevét, címét, fenntartóját, 

  c) a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját. 



29 

Éves munkaterv 2019/2020. 

III./2. Külsős ellenőrzés a 2019/20-as nevelési évben   

2.1.      Fenntartói tanügy-igazgatási ellenőrzés:  

2.2.    Oktatási Hivatal ellenőrzések: 

o 2019. január 2. és 2019. március 29. között az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés keretében 

megvizsgálja az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását - a 

2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-a alapján,  

o Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés  

A 2019/20.-as nevelési évben az alábbi vezetők, illetve pedagógusok kerültek be az Oktatási 

Hivatal ellenőrzési és minősítési tervébe.  

 Intézményvezetői, illetve intézményi ellenőrzésen vesz részt 2019.-ben: 

Ssz. A vezető pedagógus neve: Az eljárás megnevezése: 

1. Bukovicsné Nagy Judit, Lauter Péterné, 

Hadházi-Borsos Réka 

tagóvoda-vezetői, és tagin-

tézményi ellenőrzés  

Pedagógiai-szakmai ellenőrzésben vesz részt a 2019. nevelési évben: 

Ssz. A pedagógus neve: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. Liszkai Enikő, Tóth Valéria 
2019. évi Pedagógus I. minő-

sítési eljárás 

Pedagógus II.  

elérése  
 

 Intézményvezetői, illetve intézményi ellenőrzésen vesz részt 2020.-ban: 

Ssz. A vezető pedagógus neve: Az eljárás megnevezése: 

1. Magyari Krisztina, Lauter Péterné 
tagóvoda-vezetői, és tagin-

tézményi ellenőrzés  

Pedagógiai-szakmai ellenőrzésben vesz részt a 2020. nevelési évben: 

Ssz. A pedagógus neve: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 

Sándor Krisztina, Teleki Viktória,  

Pócsik Zsanett, Krasznei Katalin, 

Kuczmog Erzsébet, Szombati Virág,  

Zátrok Vivien, Csiszár Bernadett,  

Balázs Kitti 

2020. évi kötelező minősítési 

eljárás gyakornokoknak 

Pedagógus I. 

elérése 

2. 
Mócsy Ágnes, Lehneré Máté Erika,  

Rákosiné Szűcs Ildikó,  

Huber Viktória, Lukácsné Szabó  

Melinda, Seres-Majsai Anikó 

2020. évi Pedagógus I. minő-

sítési eljárás 

Pedagógus II. 

elérése 

3. Kocsisné Juhász Éva 
2020. évi Pedagógus II. mi-

nősítési eljárás 
Mesterpedagógus 

 

Az ősz során feladatunk a megfelelő dokumentumok feltöltése az OH informatikai rendszerébe. 
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III./3. Szakmai munkaközösségek  

A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközössé-

get. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség alakítható ki 

állami támogatással. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szak-

mai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véle-

ménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. Munkásságával segíti a veze-

tés koordináló, fejlesztő tevékenységét. 

  

A munkaközösségek célja: 

 a kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése, 

 az eddigi nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában, 

 beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának ja-

vítása, szakmai tudásuk bővítése (lehetőség szerint előadó meghívásával is), 

 a vezetők munkájának támogatása, segítségnyújtás az intézmények menedzselésében, a 

jogszabályok közös értelmezésében és a szakmai munkában, 

 együttműködés a NEÓ és a tagóvodák jó társadalmi megítélése érdekében, 

 segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése egymás és munkatársaink részére, 

 az óvodapedagógusok kerületi szinten is ismerjék meg egymás munkáját. 

A munkaközösségek feladata: 

 a jó és új gyakorlatok elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati munkába, 

NEÓ megújuló munkaközösségei: 

A munkaközösség neve: Elnöke: Célja: 

1. Átmenetek elősegítése 

(bölcsőde – óvoda - iskola) 

mk. 

Bukovicsné 

Nagy Judit 

Az átmenetek kérdései, buktatói, és az új szabá-

lyok értelmezése, alkalmazása a gyakorlatban. 

2. Az intézményi önértékelés 

mk. 
Juhász Andrea 

A tagóvodák segítése, a jogszabályok értelmezése 

az önértékelés gyakorlása.  

1. A Blum program megis-

merése, bevezetése mk. 

Kocsisné Juhász 

Éva 

A program megismerése, terjesztése, bevezetése a 

gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. 

Esélyteremtés a művészetek eszközével. 

4. Gyermekvédelmi mk. 
Lehnerné Máté 

Erika 

A HH-s, és a HHH-s gyermekek védelme, és az 

arra rászoruló családok, gyerekek segítése. 

Együttműködés az óvodai szociális segítővel 

(JSzSzGyK) 

5. Felzárkóztató pedagógu-

sok mk. 
Bukva Lajosné 

A felzárkóztató pedagógusok munkájának koordi-

nálása. 

6. A modern IKT eszközök 

használata a gyakorlatban  

Lukácsné Varga  

Katalin 

Korszerű pedagógiai módszerek, és eszközök is-

mertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása.  

7. Gyakornokok mk. 
Tarbáné Kerekes  

Ágnes 

A gyakornokok, pályakezdők munkájának segí-

tése, felkészítésük a minősítési eljárásra. 
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8. Mentorok mk. 
Kissné Bagi Mag-

dolna 

A mentori munka pontosítása, fontosságának, fe-

lelősségének tisztázása. 

  9. Környezettudatos neve-

lés, az új, 7. kompetencia  

kidolgozása 

Csabainé Lampert 

Ágnes 

Az óvónő környezeti nevelésben mutatott jártas-

sága, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles kép-

viselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó 

attitűdök átadásának módja. 

10. Anyanyelvi nevelés logo-

pédiai mk. 
Barnáné Negyela 

Edit 

A gyermekek anyanyelvi fejlődésének segítése, az 

SNI-s gyermekek fejlesztése.  

 

III./4. A felzárkóztató pedagógus feladatai: 

s. Feladatok: Határidő: 

1. 

A felzárkóztató pedagógus munkájának megszervezése, beillesztése az óvoda 

napi munkájába. A nevelési év elején a gyermekek felmérése, szűrése az óvoda-

pedagógusokkal közösen, majd a fejlesztő foglalkozások időpontjának kijelö-

lése, figyelembe véve a csoportok saját napirendjét, tematikáját. 

2019.09.30. 

2. 
A gyermekek egyéni képességeit az óvodapedagógus és a felzárkóztató pedagó-

gus megvitatja: testi, értelmi, érzelmi szempontokból. 
2019.09.30. 

3. 
A dyszlexia, logopédiai szűrést a NEÓ-ba, és a tagóvodákba kilátogató logopé-

dusok végzik el. 
2019.10.30. 

4. 
A szülőket tapintatosan, de a valóságnak megfelelően, folyamatosan informálja 

a gyermekek képességéről, a fejlesztési teendőkről. 
folyamatos 

5. 
Óvodásainkkal differenciáltan, egyénre szabott feladatadással, a gyermek saját 

fejlődési tempójának, életkori sajátosságainak figyelembe vételével foglalkozik. 
folyamatos 

6. 
A korosztályától elmaradó, vagy lassabban fejlődő gyermekek esetében felhívja 

a figyelmét a tagóvoda-vezetőnek, amennyiben szükséges, tájékoztatja a szak-

szolgálatot (nevelési tanácsadót). 

folyamatos 

7. 
A kiemelkedően tehetséges gyermekek felismerése. Egyéni foglalkozások során 

képességeiknek megfelelő szinten tehetséggondozásuk. 
folyamatos 

Felelős: a csoportos óvónő, és a felzárkóztató pedagógus 

III./5. A nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek korai fejlesztése: 

s. Feladatok: Határidő: 

1. 

A NEÓ PP-ben megfogalmazottak alapján a csoportos óvodapedagógusok és a 

felzárkóztató pedagógus az esélyegyenlőség érdekében a gyermekeket egyéni-

leg, illetve kisebb csoportokban fejlesztik, és a szocializációjukat segítik elő. 

Multikulturális nevelés. 

2019.09.30. 

folyamatos 

2. 

Egyéni bánásmód során az óvodapedagógusok feltárják a hiányosságokat, an-

nak érdekében, hogy az adott területen minél előbb az életkoruknak, és önma-

gukhoz képest megfelelő szintre jussanak. A nem magyar anyanyelvű gyerme-

kek segítése a magyar nyelv elsajátításában. 

2019.09.30. 

Felelős: a csoportos óvónő, és a felzárkóztató pedagógus 
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III./6.  A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok: 

s. Feladatok: Felelős: Határidő: 

1. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse szoros kapcsolatot 

tart a vezetőséggel, a helyi szülői szervezettel, valamint 

szükség esetén a JSzSzGyK által delegált óvodai segí-

tővel, illetve a Józsefvárosi Gyámhivatal illetékes mun-

katársaival. Az esetleges bejelentéseket megvizsgálja, s 

a segítés módját a tagóvoda-vezetővel közösen felku-

tatja.           

gyermekvé-

delmi, és a tag-

óvoda-vezető 
folyamatos 

2. 
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a HH-s, és a HHH-

s gyermekekről pontos kimutatást, rövid, írásos esetta-

nulmányt vezet. Egyeztet az óvodai segítővel. 

gyermekvé-

delmi, és a tag-

óvoda-vezető 
folyamatos 

3. 

A szülőknek az ingyenes étkeztetést kérő nyilatkozatok 

átadása. A minimálbér összegének változása után a nyi-

latkozat ismételt aláírattatása. Az RGYK-s határozatok 

összegyűjtése, érvényességüket ellenőrzése.  

óvodatitkár, és a 

tagóvoda-vezető  

Első alkalommal 

szeptemberben, 

majd minden év 

január 10.-éig 

Felelős: a tagóvoda-vezető, csoportos óvónő, és a gyermekvédelmi felelős 

III./7.  Erdei óvoda - gyermeküdültetés 

s. Feladatok: Határidő: 

1. 

Az erdei óvoda jellegénél fogva a gyermekek naponta rövid, a természetben 

lebonyolított foglalkozásokon vesznek rész, melyekre előre felkészülnek az 

óvodapedagógusok (erdő, mező, rét növényei, állatai – erdei, mezei társulások, 

telepítvény fogalma, stb.). 

az üdültetés 

alatt folya-

matos 

2. 

Cél, hogy azok a tagóvodák, akik eddig nem vették igénybe a kerület üdülőit 

legyenek nyitottabbak, és kapcsolódjanak be a gyermekek nyaraltatásába. Kü-

lönös tekintettel arra, hogy sok olyan hátrányos helyzetű gyermek van az óvo-

dáinkban, akit a szülei nem tudnak elvinni vidékre. 

2020.  

február 12. 

Felelős: a tagóvoda-vezető, és a csoportos óvónő 

III./8. Az óvoda, és a tankötelezettség betartásával kapcsolatos feladatok: 

s. Feladatok: Határidő: 

1. 
Az óvodát nem látogató, harmadik életévüket 2019. szeptember 1.-ig betöltött 

gyermekek számbavétele. 
folyamatos 

2. 

Az óvodába beiratkozó, de az óvodát rendszertelenül látogató szülők (igazo-

latlan hiányzások) felkeresése, meggyőzése. Eredménytelenség esetén a tar-

tózkodási hely szerint illetékes gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, és sza-

bálysértési hatóság értesítése. 

folyamatos 

3. 
A tankötelezettséget figyelmen kívül hagyó, az iskolai beiratkozást elmulaszt 

szülők értesítése, figyelmeztetése a törvényben előírt kötelességükre.   

2019. 

május 

Felelős: az általános óvodaigazgató helyettes, az illetékes tagóvoda-vezető, és az érintett szü-

lők.  
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III./9. Az óvodai szociális segítő munkájával kapcsolatos feladatok: 

s. Feladatok: Határidő: 

1. 

Az óvodai szociális segítő tevékenységének megismerése, alapvető feltétele a 

két ágazat szakembereinek széles körű együttműködése. Az együttműködés 

előmozdítása, a kooperatív eljárások segítése. Az Együttműködési megálla-

podásban, és ennek mellékletében megfogalmazottak ismerete, betar-

tása. 

folyamatos 

2. 
Az óvodai szociális segítő munkájához a tárgyi feltételek biztosítása (szoba, 

íróasztal, szék, stb.) 
folyamatos 

 

IV. A 2019/2020-as NEVELÉSI ÉV KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATAI 

„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk 

ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, 

a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.”    

    Rudolf Steiner 

IV.1. Valamennyi intézményünkre vonatkozóan: 

1.1. Környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés aktuális feladatai 

Napjainkban a nemzetközi szakmai közösségek abban hisznek, hogy a nevelésen és az oktatá-

son keresztül kell a fenntartható jövőre nézve fontosnak ítélt értékeket kialakítani, magatartási 

formákat és életstílust ösztönözni.  

A nevelésről és az oktatásról alkotott új felfogás hangsúlyozza egy holisztikus3, több tudo-

mányt, szakterületet érintő megközelítés szükségességét a fenntartható jövő felépítéséhez. 

Az óvodai külső világ tevékeny megismerése magába foglalja a környezeti nevelést, mely is-

meretek átadásával biztosítja a szükséges tudást és a készségek fejlesztését a gyermekek szá-

mára. A környezettudatosság ennél tágabb a fogalom. Személyiségfejlesztés kapcsán szemlé-

letformálás, magatartásalakítás, melynek során nagy hangsúlyt kell fektetni az érték béli, ma-

gatartás béli és életstílus béli változásokra.  

A környezettudatosság egy életviteli sajátosság, melynek során az emberek jobban odafi-

gyelnek mindennapos szokásaikra, úgy, mint az energia vagy vízfogyasztásra, a hulladékkeze-

lésre. Általánosságban az élő természettel való kapcsolatukra, a növény- és állatvilággal, a kör-

nyezettel kapcsolatos tájékozottságot, érzékenységet és felelősségvállalást jelent. 

„A környezeti nevelés már régen felismerte, hogy a környezeti problémák okainak és megol-

dásának összetettsége miatt az ökológiai4 kérdéseken túlmutatóan tudatosítani kell azok társa-

dalmi, gazdasági rendszerrel való összefüggéseit. Ma már tudjuk, hogy a természeti környezet 

rohamos romlását csak úgy tudjuk elkerülni, ha kialakítjuk a környezeti terhelést, károkat csök-

kentő környezet-harmonikus magatartási és életviteli mintákat.”    
 

                                                           
3 Holisztikus szó jelentése: a teljességre, az egészre törekvő; pl.: az a gyógyítási mód, melynél figye-

lembe veszik a beteg értelmi, fizikai és szociális állapotát is. 
 

4 Az ökológia a tudományoknak azon ága, amely az élettereket, az élőlényeknek egymáshoz és a kör-

nyezethez való viszonyát vizsgálja. 
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Az óvodák és az iskolák oktató-nevelő tevékenységének minősége meghatározó szerepet ját-

szik a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés kérdésében a felnövekvő generá-

ciók fejlődése szempontjából. 

A szülőknek, a pedagógusoknak kiemelkedő felelőssége van abban, hogy a gyermekek nevelése 

közben történő környezettudatos szemléleti neveléshez maguk is elég felkészültek legyenek, 

megfelelő modellként, személyes példaadással. 

A környezettudatos magatartás nem csak ismeret, és információ tömeget jelent, hanem elköte-

lezettséget, ökológiai látásmódot, az ember felelősségét középpontba állító gondolkodásmódot, 

s cselekvési készséget, valamint cselekvésre alkalmassá tevő képességeket.  

A környezeti attitűdökbe az emberek beleszületnek, majd folyamatosan átveszik az egyes szo-

kásokat szüleiktől, barátaiktól, nevelőiktől, szociális környezetükből, de akár a filmekből vagy 

reklámokból is.  

Ha a gyermek azt látja otthon, vagy a környezetében, hogy a fogyasztásra inkább a pa-

zarlás, a meggondolatlanság a jellemző, akkor nagyon valószínű, hogy ennek a gyermek-

nek nem a legszerencsésebb irányba alakul a környezeti attitűdje5. 

Például: élelmiszer túlvásárlás miatt a megromlott ételeket kidobjuk, séta vagy tömegközleke-

dés helyett rövid távolságokra is autót használunk, fogmosás közben feleslegesen folyatjuk a 

vizet fogmosó pohár használata helyett, értékes ivóvízzel öblítjük le a WC-t, vagy nem vigyázunk 

megfelelően az élettér6 tisztaságára (műanyag szemét – pet palack), stb. 

Feladatunk, hogy a gyermekek szemléletmódját a kezdetektől olyan irányba tereljük, mely 

gondolkodásukban és megnyilvánuló cselekedeteikben is a fenntarthatóságot szolgálják. 

A fenntarthatóság kérdése globális kérdés, melyet minden nemzet és egyén saját problémaként 

kell, hogy kezeljen. 

 Tudatosítanunk kell a gyermekekben, hogy a fennálló környezeti válság oka abban kere-

sendő, hogy az emberiség olyan életmódot folytat, amellyel feléli saját tartalékait, szeny-

nyezi környezetét. A fenntarthatóság fogalmába tartozik minden olyan törekvés, amely az em-

beriség életmódjából, termelési és fogyasztási szokásaiból fakadó negatív következmények 

csökkentését célozza meg. 

A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, amely a szociális 

igazságosságon, az életminőség folytonos javítására való törekvésen, a természetes erőforrások 

fenntartó használatán, a környezetminőség megőrzésén alapszik. 

 Fel kell hívnunk a gyermekek figyelmét a környezetvédelem fontosságára.  

Ártalmas anyagok hatása az emberi és egyéb élőlények szervezetésre. Beleértve az elektro-

szmogot is. Szakszerű állat és növénytartás, gondozás; helyi védett állat, és növény fajok isme-

rete; szelektív szemét gyűjtés, újrahasznosítás fogalma; a természetes anyagokból (lebomló) 

készült eszközök használata a műanyag helyett (szívószál, pohár, evőeszköz, zacskó, stb.). 

Az óvodáskorú gyermekek lehetőleg közvetlen tapasztalatokon keresztül, kinn a természet-

ben tartott foglalkozások, kirándulások, Füvészkerti, Állatkerti látogatások során tanuljanak. 

Beszélgessünk velük a klímaváltozás okairól, az emberi tevékenység negatív hatását kiemelve. 

Legyen téma az egészséget károsító szokások (helytelen táplálkozás, emberi fogyasztásra nem 

alkalmas élelmiszerek, alkohol, cigaretta,) kialakulása, veszélye, felkészülés az elutasításukra. 

                                                           
5 Attitűd szó jelentése: 1. Magatartás, viselkedés, modor, szellemi beállítottság, szerep.  

2. Hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez. 
6 Levegő, víz, föld 
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1.2. A Blum programban rejlő lehetőségek az óvodapedagógiában 

A Blum7 program, az eddig „Gondolkodj Egészségesen! Program” néven 

megismert mozgalom kibővítése, amely összművészeti eszközök, módsze-

rek alkalmazásával a gyermeki személyiség egészének fejlődésére, testi-lelki egészségére, a 

gyermeki kreativitás kibontakoztatására mutat újszerű lehetőségeket.  

A program az egészségnevelésből indult, s fokozatosan épült be a prevenciós szemlélet, a mű-

vészeti és drámapedagógiai eszközök alkalmazása, melynek módszertanát Bácskai Mihály ál-

lította össze, majd kidolgozásra került a teljes személyiséget, és óvodai életet érintő kiegészítés. 

2015 óta a gyermekeket, a szülőket és az óvodapedagógusokat egyedülálló és átfogó megelő-

zési programjával célozza meg, amiben arra ösztönzi őket, hogy tudatosítsák az egészségük 

fontosságát, és azt, hogy valóban felelősek az életükért. 

A Blum program célja, hogy minden gyermek önmaga lehessen, saját közegében, otthon 

és az óvodában. 

Az óvodai nevelés feladatai közül az egyik legfontosabb az esélyteremtés. A nevelés folyama-

tában a „más” gyermeknek, a hazai rendszer kategóriáiban, a kiemelt figyelmet igénylő gyere-

kekként jelennek meg. A Blum program szerint minden gyermek más, és mindenkinek önma-

gához illeszkedve kell fejlődnie az óvodai környezetben, közösségben, szokások, szabályok, 

alapértékek mentén. Ezért meg kell találni azokat az eljárásokat, amelyek az esélyteremtést 

közösségen belül segítik. A differenciálásnak nagyon sok változata, módszertana van. Az egyik 

a művészetek gyakorlása. 

A művészeti cselekvések (drámapedagógia, zeneterápia, vizuális művészetek és 

mozgás) spontán módon jelennek meg, szinte úgy, mint a szabad játék, ami az 

óvodás gyermek alaptevékenysége. A Blum program abból indul ki, hogy a mű-

vészeteknek terápiás hatásuk van. Az óvodapedagógus nem terapeuta, de mun-

kájával el tud érni terápiás hatást is. A differenciálás és a közösség egyszerre 

történő nevelése folyamatában ennek különösen nagy szerepe van.  

A Blum program az a program, melynek minden eleme minden óvodában a helyi sajátosságok-

nak megfelelően működik. 

A Blum programban rejlő lehetőségek az óvodapedagógia számára  

Ahhoz, hogy tisztában legyünk az alkalmazhatóságával, nézzük meg, 

hogyan illeszkedik a jelenlegi oktatáspolitikai célkitűzésekhez, az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjához. 

ONOAP Blum program 

Egészsége életmód megalapozása 
Az egészségnevelésben a prevencióra, a testi-lelki 

egészségre helyezi a hangsúlyt 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi 

nevelés,  

 kedvező érzelmi hatások,  

 kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jelle-

mezze;   

 erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,  

 
 

 a művészetekhez kapcsolódó tevékenységek az ér-

zelmek kifejezésének hatékony eszközei 

 

 

                                                           
7 Bácskai Mihály középiskolai igazgató, az ország első drámapedagógusának eredeti neve Blum Mihály 

volt. Jelenleg unokája, Bácskai Márta nevéhez kötődik a program. A blum szó jelentése „virág”, mely 

jól szimbolizálja a gyermeki személyiség kibontakozását.  
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 közös élményeken alapuló tevékenységek gyakor-

lása,  

 éntudatának alakulását,  

 engedjen teret önkifejező törekvéseinek;  

 annak elfogadására, megértésére, hogy az embe-

rek különböznek egymástól  

 

 a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pél-

dául: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlen-

ség, a figyelmesség)  

 és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfe-

gyelmének, kitartásának, feladattudatának, sza-

bálytudatának),  

 szokás- és normarendszerének megalapozása,   

 gyermek nyitottságára,  

megismerje szűkebb és tágabb környezetét,  

 nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális ér-

tékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz 

való kötődés 

 a drámapedagógiai elemek, az együttes élmény és az 

együttműködési lehetőségek hangsúlyozottak a 

programban 
 

 az összművészeti tevékenységekben az egyéni meg-

oldások, az önkifejezés, egyaránt teret ad az éntudat 

fejlődésének, és a különbözőségek megtapasztalásá-

nak, elfogadásának  

 

 a drámajátékok, mesék feldolgozása, bábozás, zenei 

élmény- és fejlesztő játékok közös tevékenységek-

ben valósulnak meg, melyeknek célja e tulajdonsá-

gokat igénylő tapasztalatok megélése, és a hozzájuk 

kapcsolódó pozitív érték- és normarendszer belsővé 

válása 
 

 az újszerű, változatos élmények újszerű és változa-

tos feldolgozása épít a gyermeki személyiség nyi-

tottságára 

 A program eszköztára a csoport, az egyes gyerme-

kek igényeihez, valamint az aktuális tapasztalatszer-

zési tartalmakhoz igazítható 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósí-

tása. 

 anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció külön-

böző formáinak alakítása 

 anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés  

 a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs 

kedvének fenntartására, ösztönzésére 

 a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani 

 a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - 

mint életkori sajátosságra -, valamint a meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire épít 

 biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, 

amelyeken keresztül további élményeket, tapasz-

talatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről 

 a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasz-

talatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben 

való gyakorlása 

 az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlé-

kezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóké-

pesség – fejlesztése 

 valamennyi értelmi képesség, különösen a képze-

let és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző 

környezet biztosítása 

Az óvodai szociális segítő 

 

 A tevékenységek a gyermekek természetes érdek-

lődésére alapoznak, fejlesztik és építenek mind a 

verbális, mind a nonverbális kifejezés eszközeire, 

azok használatára ösztönzik őket 

 

 

 

 

 

 a teljes személyiség kibontakoztatása a cél, ezért az 

összművészeti eszköztár, a drámajátékok, a zene, 

az irodalom – ezen 

belül a mese –, az ábrázolás, bármilyen kézműves-

ség, a bábjáték, a színház, a mozgás, a tánc, a digi-

tális világ a kognitív szféra minden területének in-

tegrációjára változatos tapasztalatszerzési lehetősé-

get biztosít, melyek a gyermekcsoport és az egyes 

gyermekek igényeihez, fejlettségéhez és az aktuális 

tartalmakhoz igazíthatók.  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

 

Ösztönzi az egyéni produktumokat, alkotásokat, az 

önkifejezés lehetőségének megteremtését, melyben 

nincs jó, vagy rossz megoldás, csak egyéni, a gyer-

mekre jellemző megoldás van, és amely a csoportéba 

illeszkedik, annak szerves része. Ez sikerélményt biz-

tosít gyermekek számára is. 

A programról bővebben: a honlapjukról (blumprogram.hu) és a facebook oldalukról 
(https://www.facebook.com/search/top/?q=blum%20program&epa=SERP_TAB 

https://www.facebook.com/search/top/?q=blum%20program&epa=SERP_TAB
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IV.2. Székhely, illetve tagóvoda szintű kiemelt pedagógiai feladatok  

Az intézmény neve, 

és szakmai vezetője: 
Az év kiemelt pedagógiai feladat:  

Napraforgó Egyesített 

Óvoda 

 

 

 

 

 Csodasziget  

Tagóvodája 
 

Gyerek-Virág  

Tagóvodája 
 

Hétszínvirág  

Tagóvodája 
 

Katica  

Tagóvodája 
 

Kincskereső  

Tagóvodája 
 

Mesepalota  

Tagóvodája. 
 

Napsugár  

Tagóvodája 
 

Pitypang  

Tagóvodája 
 

Százszorszép  

Tagóvodája 
 

TÁ-TI-KA  

Tagóvodája 
 

Virágkoszorú  

Tagóvodája. 
 

Várunk Rád  

Tagóvoda 
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Napraforgó Egyesített Óvoda saját kiemelt pedagógiai feladata  

V. A 2019./2020.-as nevelési év esemény naptára 

V./1. A nevelőtestületi - munkatársi értekezletek 

1. 1.  Tanévnyitó nevelői és munkatársi értekezlet 

Téma: 

1. A tanév elindulásával kapcsolatos feladatok. 

2. Aktuális, és az új jogszabályok értelmezése, megbeszélése. 

3. Munkaterv megbeszélése, elfogadása. 

4. A kiemelt pedagógiai feladat elfogadása. 

      Határidő: 2019. szeptember 17.  Felelős: tagóvoda-vezető  

1. 2.   Nevelői értekezlet  

Téma: 

A kiemelt pedagógiai feladat feldolgozása (kiselőadásokkal):  

1. A gyermekek és a csoportok neveltségi szintjének emelése, és az értékorientált kö-

zösségi nevelés 

2. Szerepjáték fontossága az óvodában 

Az első félév értékelése, tapasztalatok megbeszélése 

A II. félév feladatai 

Határidő: 2020. február 20.   Felelős: tagóvoda-vezető 

 1. 3.     Tanévzáró munkatársi értekezlet   

Téma:    

1. A nevelési év értékelése. 

2. A kiemelt pedagógiai feladat értékelése 

3. Gyakornok, mentor, kollektíva együttműködése 

4. A következő nevelési év feladatainak meghatározása. 

     Határidő: 2020. június 17   Felelős: tagóvoda-vezető 

1. 4.    Havi, rövid megbeszélések:   

Téma: Az adott hónap teendőinek egyeztetése, az esetleges problémák megbeszélése, a tovább-

képzéseken hallottak elmondása. 

  Ideje: minden hónap elején   Felelős: tagóvoda-vezető 

V./2. A szülők informálása az óvodai munkáról – nyitott óvoda 

2.1. Kapcsolattartás a szülőkkel       

- a fogadóórák kijelölése, az esetleges családlátogatások ütemezése, 

- a faliújságra kitett hirdetmények, gyermekmunkák folyamatos cseréje, 
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- a játszódélutánok (december, április) megszervezése, lebonyolítása, 

- a szülőkkel közösen szervezett óvodai ünnepélyek megszervezése, 

- a nagycsoportos szülők és az új gyermekek szülei részére nyíltnap szervezése, 

- a szülői értekezletek megtartása. 

 

 2. 2.  A szülői értekezleteink rendje a 2019./2020.-as nevelési évben: 

1. Tanévnyitó szülői értekezlet az új gyermekek szülei részére. 

Téma:  

Az óvoda bemutatása, a Házirend rövid ismertetése. Tanácsok az óvodába lépés meg-

könnyítése érdekében. Rövid megbeszélés a saját, csoportos óvónőkkel. 

  Ideje: 2019. szeptember 26.  Felelős: tagóvoda-vezető 

 

2. Őszi csoportos szülői értekezletek. 

Téma: 

A beszoktatás és a visszaszoktatás tapasztalatai. 

A gyermekek neveltségi szintjével kapcsolatos problémák megbeszélése. 

Az I. félév feladatai, programok, rendezvények ismertetése. 

A szerepjáték fejlesztő hatása, életkori sajátosságai 

Ideje: 2019. szeptember vége Felelős: tagóvoda-vezető, és  

   valamennyi óvónő 

 

3. Februári csoportos szülői értekezletek. 

Téma:  

A II. félév feladatai, programok, rendezvények ismertetése. 

A kerületi iskolák bemutatkozása (csak az iskolába menők részére).  

Aktuális (vagy szülők által igényelt) téma: a differenciált fejlesztés fontossága 

Ideje: 2020. február vége  Felelős: tagóvoda-vezető, és  

  valamennyi óvónő 

3. Szülői munkaközösségi értekezlet (helyi + központi) 

      Téma:   

A szülői munkaközösség éves munkatervének megbeszélése. 

A Szülői Szervezet intézményi képviselőjének megválasztása. 

Aktualitások 

  Ideje: 2019. november 15.      Felelős: óvodaigazgató, tagóvoda-vezető 
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V./3. Az óvodai rendezvények, ünnepélyek felsorolása 2018/2020.-as nevelési évben: 

Ebben a nevelési évben is az óvodai ünnepségeket zárt, illetve nyílt körű 

ünnepélyek formájában tartjuk meg.  

Szülőkkel közös:                 Zártkörű: 

Karácsonyi ünnepvárás December 19. Mikulás December 5. 

Sport nap Április 26. Farsang  Február 15. 

Anyák napja Május 3. Március 15.-e * Március 14.  

Évzárók Május 31-ig Húsvét Április 19. 

Ballagás Június 1. Gyermeknap Május 24. 

Nemzeti összetartozás 

napja * 
Június 4. Hősök napja * Május 31.  

 

A * jelölt ünnepek alkalmával a nemzeti zászlót ki kell helyezni! 

 

V./4. Kirándulások, kulturális programok:   

Őszi természetjárás: Téli programok: Tavaszi természetjárás: 

Margitsziget Advent Füvészkert 

Normafa Múzeumlátogatások Margitsziget 

Budakeszi Vadaspark  Normafa 

Séta a kerület parkjaiban  Budakeszi Vadaspark 

Kalendárium 

1. A béke világnapja Szept. 18. 9. A költészet napja Ápr. 11. 

2. A magyar népmesék napja Szept. 30. 10. A Föld napja Ápr. 22. 

3. Zenei világnap Okt.1. 11. A könyv napja Ápr. 23. 

4. Az állatok világnapja Okt. 4. 12. A táncművészet napja Ápr. 29. 

5. A magyar kultúra napja Jan. 22. 13. Esélyegyenlőség napja Máj. 5. 

6. Valentin nap Fer.14. 14. Madarak és fák napja Máj. 10. 

7. Nőnap Márc. 8. 15. Környezetvédelmi világnap Jún. 5. 

8. A víz világnapja Márc. 22. 16. A kenyér ünnepe Aug. 20. 

 

V./5. Nevelés nélküli munkanapok:  

ssz. Dátum: TÉMA: 

1. 2019. 10. Továbbképzés 
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2. 2019. 12. Felnőtt karácsony 

3. 2020. 03. Kerületi szakmai továbbképzés, nevelői ért. 

4. 2020. 05. Továbbképzés 

5. 2020. 06. Óvodák napja, csapatépítő rendezvény. 

 

 

VI. Az intézmény ellenőrzési terve 

 

Az ellenőrzés célja a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkájának meg-

ismerése, a nevelőmunka minőségének növelése, az egységes elvárás-rendszer kialakítása, fo-

lyamatos visszajelzés biztosítása. 

1. A nevelőmunka ellenőrzése 

Cél: a nevelőmunka támogatása, minőségének javítása, visszajelzés 

Szempontjai (megegyeznek a tanfelügyeleti értékelési területekkel és szempontokkal): 

Területek Szempontok 

1. Pedagógiai módszertani fel-

készültség. 

Milyen a módszertani felkészültsége? 

Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki te-

vékenységekben? Alkalmaz-e a gyermekközösségnek, különleges bá-

násmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? 

Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja 

fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott 

módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési terüle-

tekhez? 

2. A gyermek személyiségé-

nek fejlesztése, az egyéni bá-

násmód érvényesülése, a hát-

rányos helyzetű, sajátos neve-

lési igényű vagy beilleszke-

dési, tanulási, magatartási ne-

hézséggel küzdő gyermek, a 

többi gyermekkel, együtt tör-

ténő sikeres neveléséhez, fej-

lesztéséhez szükséges megfe-

lelő módszertani felkészültség. 

Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi álla-

potát? Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? 

Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a terve-

zésben és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fej-

lődési ütem, szociokulturális háttér)? 

Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gya-

korlatát? 

Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges gyerme-

kekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-

kekkel? 

3. A gyermek csoportok, kö-

zösségek alakulásának segí-

tése, fejlesztése, esélyterem-

tés, nyitottság a különböző tár-

sadalmi-kulturális sokféle-

ségre, integrációs tevékeny-

ség, csoportirányító tevékeny-

ség. 

Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájá-

nak feltárására? 

Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet ki-

alakítani, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kultu-

rális közegből, a különböző társadalmi rétegekből érkezett társaikat, a 

különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű gyermekeket? 
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Területek Szempontok 

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül 

szervezett tevékenységeiben)? 

Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, 

amelyeket sikeresen alkalmaz? 

4. Pedagógiai folyamatok, te-

vékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcso-

lódó önreflexiók. 

Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, terve-

zési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? 

A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alap-

program nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fej-

lesztendő kompetenciákat? 

Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt in-

tézményi céloknak? 

Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi 

szintjére, tudására és a gyermekcsoport jellemzőire? 

5. Az ismeretszerzés, a tanulás 

támogatása. 

Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően vá-

lasztja meg és alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat? 

Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdek-

lődését, és hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődé-

sét? 

Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és 

együttműködési képességét? 

Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környe-

zetet hoz létre az ismeretszerzési, tanulási folyamatra? 

6. Pedagógiai folyamatok és a 

gyermekek személyiségfejlő-

désének folyamatos értéke-

lése, elemzése. 

Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folya-

matban a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat? 

Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-

e a gyermekek önértékelésének fejlődését? 

7. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, probléma-

megoldás. 

Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak 

megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? 

Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai 

munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagó-

gusaival? 

Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, 

jó gyakorlat stb.)? 

Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? 

Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e ön-

fejlesztésre? 

Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljai-

val, az intézmény pedagógiai hitvallásával? 
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Területek Szempontok 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért. 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, 

fejlődés, továbblépés igényét? 

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmá-

jában megjelenő változásokat? 

Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősségvállalása a 

munkájában? Mennyire pontos, megbízható? 

 

2. Az ellenőrzés megtervezése:  

Az ellenőrzés menete: Az ellenőrzés minden csoportban 800 - 1030 között zajlik. Az ellenőrzés 

időpontja előtt 3 munkanappal a pedagógus átadja a szakmai vezetőnek a tervezetét, mely min-

den egyes tevékenység tervét tartalmazza az ellenőrzés időintervallumát illetően.  

Az ellenőrzést követően megbeszélést tartunk, melynek során a pedagógus reflektál a látottakra. 

A reflexiót írásban is leadja az ellenőrzést követő 3. munkanapig. Az ellenőrzésről jegyző-

könyv készül. Amennyiben az ellenőrzés során javítandó területeket állapít meg az ellenőrző 

személy, abban az esetben az ellenőrzést megismételjük. 

Módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, beszélgetés, elemzés, ellenőrzés, értékelés. 

Eszközök: foglalkozás-/tevékenységi terv, csoportnapló, NEÓ PP, önreflexió. 

Az ellenőrzés időkeretének megtervezése: 

s. csoport neve: időpont: az óvodapedagógus neve: 
gyakorlati éve-

inek száma: 

1. Katica csoport 2019.10. Szabó Beatrix 31 év 

2. Süni csoport 2019.11. Várhegyi Andrea 1 év 

3. Maci csoport 2020.02. 
Mészárosné Herceg  

Ildikó  
1 év 

4. Maci csoport 2020.02. Pócsik Zsanett 0 év 

5. Cica csoport 2020.03. Árvai Judit 32 év 

6. Cica csoport 2020.04. Krasznai Katalin 12 év 

 

3. A beszámolók készítésének rendje 

Azoknak a pedagógusoknak, akik külön feladatért pótlékban vagy kereset-kiegészítésben ré-

szesülnek (óvodaigazgató, intézményvezető-helyettesek, tagóvoda-vezetők, és szakmai mun-

kaközösség-vezetők, multikulturális nevelést folytatók), beszámolási kötelezettségük van.  

A beszámolót az óvodaigazgatónak kell átadni a megjelölt határidőre. Az intézményvezető fel-

adata a beszámoló ismertetése a vezetőséggel. A nevelési első értekezletén a nevelőtestületek 

döntenek arról, hogy elfogadják-e a beszámolókat, és egyetértenek-e az érintettek további meg-

bízásával.      

Leadási határidő: 2020. június 15.  

Jóváhagyja: a nevelőtestület a nevelési év záró értekezletén. 
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4. BELSŐ KONTROLLRENDSZER  

4.1.  A belső ellenőrzés az alábbi részre osztható fel:    

1. A belső kontrollrendszer működtetése, értékelése, és  

    a vezetőre vonatkozó továbbképzési kötelezettség. 

2. A belső ellenőrzés működtetése az Áht. szerint.  

3. A pedagógiai munka szakmai ellenőrzése. 

4. Külső ellenőrzések rendszere, és nyilvántartása. 

4.2.   A belső kontrollrendszer akkor működik jól, ha 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban van a szabálysze-

rűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményes-

ség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során nem tapasztalható pazarlás, visz-

szaélés, rendeltetésellenes felhasználás, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk állnak rendelkezésre a költségvetési szerv 

működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabá-

lyok végrehajtásra kerülnek a módszertani útmutatók figyelembevételével.  

Csatolmány 1. (14 db):  A gyermekcsoportok, és a munkatársak beosztása az adott 

intézmény tekintetében 

Csatolmány 2. (14 db):  A tagóvoda konkrét munkarendje dolgozókra bontva 

Melléklet     1. (14 db):  A óvodapedagógusok és a Szülői Szervezet helyi képvise-

lőjének egyetértő aláírása intézményenként 

Melléklet     2. (1 db):   Szülői Szervezet (SZSZ) munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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                  LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 
1. Óvodaigazgató: 

                                           P.H. 
 

 

 

   _______________________________ 
dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

 
 

2. Óvodaigazgató helyettes: 
 

                                              P.H. 

 
 

 

   _______________________________ 
Bukva Lajosné  

 
Dátum: Budapest, 2019. 09.10. 
 

 

2. A 2019./2020.-as nevelési év Munka-

tervét a Szülői Szervezet tagjaként tanul-

mányoztuk, megvitattuk, és a benne fog-

laltakkal egyetértünk. 

  

 

 
A NEÓ SZSZ elnökének aláírása: 

 

 

 
 

__________________________ 
Kaszab Mária 

 
Dátum: Budapest, 2018. 09.10. 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános 
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Éves munkaterv 2019/2020. 

3. A nevelőtestület egyetértő nyilatkozata:  

A munkatervben foglaltakat közösen megfogalmaztuk, nevelőtestületi értekezleten megvi-

tattuk, annak tartalmát elfogadtuk, és mindezt az alábbi aláírásunkkal igazoljuk, az adott 

nevelőtestületi közösség nevében: 

Igazgatóság: 

     - Matisz Lászlóné óvodaigazgató helyettes:                             ………………………………………….……………. 

     - Csabainé Lampert Ágnes óvodaigazgató helyettes:               .………………….…………………..…….…………. 

Vezetőség: 

Napraforgó Egyesített Óvoda – Bukva Lajosné óv.ig.h.:           …………………….…………………………..……. 

  1. Csodasziget Tagóvoda - Lauter Péterné tgó-vez..:                   ………………….…………………………………… 

  2. Gyerek-Virág Tagóv. – Pappné Antal Katalin tgó-vez.:             ...……………….…………………………………… 

  3. Hétszínvirág Tagóv. - Hadházi-Borsos Réka tgó-vez..:              ..………………….…………………………………                                      

  4. Katica Tagóv. - Magyari Krisztina tgó-vez.:                               ………………….………………………………….… 

  5. Kincskereső Tagóv. – Pajor Attiláné tgó-vez.:                        ………………….…………………………………… 

  6. Mesepalota Tagóv. - Tarbáné Kerekes Ágnes tgó-vez.:           ………………….…………………………………… 

  7. Napsugár Tagóv. - Kocsisné Juhász Éva tgó-vez.:                    ………………….…………………………………… 

  8. Pitypang Tagóv. – Nagy Judit tgó-vez.:                                     ………………….…………………………………… 

  9. Százszorszép Tagóv. – Király Istvánné tgó-vez.:                                 ………………….……………………..…………… 

10. TÁ-TI-KA Tagóv. - Kissné Bagi Magdolna tgó-vez.:               ………………….…………………………………… 

11. Virágkoszorú Tagóv. - Bukovicsné Nagy Judit tgó-vez.:            ………………….……………………………………   

12. Várunk Rád Tagóv. - Juhász Andrea tgó-vez.:                        ………………….……………………………………                                  

 

                 
                                Dátum: Budapest, 2019.09.10. 

 

   

  5. Kincskereső Tagóv. - Tavaszi Józsefné tgóvez.:                       ………………….…………………………………… 

  6. Mesepalota Tagóv. - Tarbáné Kerekes Ágnes tgóvez,:             ………………….…………………………………… 

  7. Napsugár Tagóv. - Kocsisné Juhász Éva tgóvez.:                     ………………….…………………………………… 

  8. Pitypang Tagóv. - Váradiné Orosz Ágnes tgóvez.:                    ………………….…………………………………… 

  9. Százszorszép Tagóv. - Csabainé Lampert Ágnes tgóvez.:        ………………….…………………………………… 

10. Szivárvány Tagóv. - Lauter Péterné tgóvez.:                            ………………….…………………………………… 

11. TÁ-TI-KA Tagóv. - Kissné Bagi Magdolna tgóvez.:               ………………….…………………………………… 

12. Virágkoszorú Tagóv. - Bukovicsné Nagy Judit tgóvez.:            ………………….……………………………………   

13. Várunk Rád Tagóv. - Juhász Andrea tgóvez.:                        ………………….……………………………………                                  

 


