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Kedves Kollégák, és Szülők!
A 2020-2021-es nevelési év munkatervének elkészítését két tényező határozta meg:



a gyermekek mindenekfelett álló érdeke

a vezetői pályázatomban vállalt szervezeti változásoknak megfeleltetett működés.

Bízva abban, hogy: „Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagydolgot szülhet. Mindenki megőrzi
másságát — de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén. (Müller Péter: Ji King)
Hiszem, hogy a 2020-2021-es nevelési évben a Napraforgó Egyesített Óvoda (továbbiakban NEÓ) új
dolgozói és minden alkalmazottja tudása legjavát adva arra fog törekedni, hogy az intézményünk felé
megfogalmazott elvárások,- intézményi, tagóvoda-vezetői, pedagógus szinten -, illetve a fenntartó, és
szülők részéről is, teljesüljenek.
Kívánom, hogy ennek szellemében végezzük munkánkat, melynek sikerességéhez továbbra is igényeljük a
Szülők és a Fenntartó támogatását.
Ebben a nevelési évben az alábbi hosszú távú célt tűztük ki:
Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fokozottabb érvényesítése tagóvodáink nevelőmunkájában,
figyelembe véve az esélyegyenlőségi törvény, a köznevelési törvény, és a munka törvénykönyvének
vonatkozó részeit, valamint feladatmegosztás az EU-s pályázat elindulása kapcsán az önkormányzat, civil
szervezetek, helyi közösségek, maguk az érintett csoportok, valamint családok és egyének között.

Aissou Erzsébet
intézményvezető
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1.

AZ

INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. Az intézmény működési területe: Józsefváros közigazgatási területe
Az intézmény neve, címe: Napraforgó Egyesített Óvoda /NEÓ/ 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9.. Telefon:
+36 1 210 0086E-mail cím: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Elérhetőség: www.08egyesitettovoda.hu
Intézményvezető: Aissou Erzsébet
Fogadóórája: Minden szerda 9-15 óráig előzetes bejelentkezés alapján
Igazgató helyettesek:
Kozmáné Szabó Edina neoedina08@gmail.com +36 20 535 3558
Honti Anna neohontianna@gmail.com +36 260 6836
Csabainé Lampert Ágnes neoagi08@gmail.com +36 20 667 0413
Ügyintézők:
munkaügyi ügyintéző: Vassné Diószegi Enikő neomunkaugy@gmail.com
+36 20 263 2393
munkaügyi ügyintéző: Csegöldi Bernadett neober79@gmail.com
gazdasági ügyintéző: dr Varga Imréné (Andrea) neougyintezes@gmail.com
gazdasági ügyintéző: Vörösné Merics Erzsébet neovorosne@gmail.com
műszaki ügyintéző: Tóth Dániel neo.toth.daniel@gmail.com
+36 20 612 5372
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1.2.

Alapító okiratból adódó feladataink:

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. augusztus 1.

Utolsó módosítás: 2020.08. 01/A/5
A köznevelési intézmény.
típusa: óvoda
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

1.2.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1 851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

1.2.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 8. § (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a
gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évben az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az intézmény
a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program).
A Napraforgó székhely óvodában, a Csodasziget a Gyerek-Virág, a Hétszínvirág, a Katica, a Kincskereső, a
Mesepalota, a Napsugár, a Százszorszép, a TÄ-TI-KA, a Várunk Rád és a Virágkoszorú tagóvodában óvodai
nevelés keretében végzik a roma kulturális nevelést magyar nyelven.
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a köznevelési törvény 4.5 25. pontjä szerint: a
különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos /TA-TI-KA, Virágkoszorú), az érzékszervi (látási)
fogyatékos /Csodasziget, Hétszínvirág/, az érzékszervi (hallási) fogyatékos /Pitypang, Százszorszép/, az
értelmi fogyatékos 16 /Csodasziget, Napsugár!, a beszédfogyatékos /Napraforgó, Csodasziget, Hétszínvirág,
Katica, Mesepalota, Napsugár, Várunk Rád/, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan
fogyatékos értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget, Napsugár/, az érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos
/Csodasziget, Hétszínvirág az érzékszervi (látási), értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget/, az autizmus
spektrum zavarral küzdő /Hétszínvirág, Katica, Napsugár!, továbbá a Napraforgó Egyesített Óvoda székhely
óvodája és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.
1.2.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110
091120

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

091130
091140
096015
096025
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1.2.4. A költségvetési szerv szervezete és működése
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási-rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/201:3. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a ' nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
figyelembevételével 5 évig terjedő határozott időre szólóan, a költségvetési szerv vezetője felett az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
1.2.5. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, az intézmény vezetője rendelkezik
az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó • járulékok és egyéb
közterhek előirányzataival, a szakmai anyag es eszközbeszerzés előirányzatával, a működtetési feladatok
előirányzatával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
(székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.) látja el.
1.2.6. A köznevelési intézmény tagintézményei
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tagintézmény megnevezése
Napraforgó Egyesített Óvoda
székhely tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Csodasziget Tagóvodája

Tagóvoda-vezető neve:
Bukva Lajosné/Krisztina

Tagintézmény címe:
1084 Budapest tolnai Lajos
utca 7-9.
1083 Budapest, Tömőutca
38/A.

Napraforgó Egyesített Óvoda
Gyerek-Virág Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Hétszínvirág Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda Katica
Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Mesepalota Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Napsugár Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Pitypang Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Százszorszép Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda TÄ-TIKA Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk
Rád Tagóvodája
Napraforgó Egyesített Óvoda
Virágkoszorú Tagóvodája

Pappné Antal Katalin

1083 Budapest, Baross utca
111/b.
1081 Budapest, Kun utca 3.

Pajor Attiláné/ Judit
Magyari Krisztina
Tarbáné Kerekes Ágnes
Juhászné Kocsis Éva

1089 Budapest, Vajda Péter
utca 37.
1085 Budapest, Somogyi Béla
utca 9-15.
1086 Budapest, Dankó utca 31.

Csabainé Lampert Ágnes

1087 Budapest, Százados út
12-14
1086 Budapest, Szűz utca 2.

Kissné Bagi Magdolna

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Sófi - Ősz Veronika

1086 Budapest, Csobánc utca
5.
1083 Budapest, Baross utca 91.

Nagy Judit

Bukovicsné Nagy Judit
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1.2.7. Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, tagóvodákban, telephelyen,
gyermekcsoportokban
-

OSAP statisztikai jelentés

-

KIR jelentés

-

Óvodai törzskönyv vezetése

-

Nevelési év beszámolója

-

SZMSZ aktualizálása

-

Házirend aktualizálása

-

Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció

-

Éves munkaterv elkészítése

-

Továbbképzési Program (pedagógus) elkészítése)

-

Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése

-

Önértékelési terv elkészítése

-

Felvételi előjegyzési napló vezetése

-

Felvételi és mulasztási napló vezetése

1.3.

NEVELÉSI ÉV RENDJE

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 01. utolsó napja 2021. augusztus 31.
Hétfőtől-péntekig 6.00 órától 18.00 óráig tart nyitva minden tagintézményünk, lépcsőzetes
munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől tagóvodánként meghatározott
időpontig, összevontan biztosítunk ügyeletet a gyerekek részére.
A nevelőtestületek által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként
használhatunk fel.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület
valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, udvari
munkás) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

1.3.1. Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai
Intézményünk 2021. június 14-től 2021. augusztus 20-ig terjedő időszakban öt hetes zárva tartással tervezi
a nyári takarítási esetleges felújítási szüneteket. Ebben az időszakban tagóvodai párokban szervezett
ügyeleti rendben biztosítjuk a dolgozó szülők gyermekeinek felügyeletét előzetes írásbeli felmérés alapján.
A zárást a fenntartó engedélyének beszerzésével lehet megtartani.
Terv leadásának időpontja: 2020. november
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Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken
a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján a tagintézményekben összevont csoport is üzemelhet.
Az alábbi táblázat a tagóvodák feladatterve alapján került kitöltésre:
Tagóvoda
6 tagóvoda: NEÓ
Virágkoszorú Tagóvodája 1083. Bp. Baross u. 91.
Csodasziget Tagóvodája 1083 Bp. Tömő u. 38./A
Hétszínvirág Tagóvodája 1081 Bp. Kun u. 3.
Százszorszép Tagóvodája 1086 Bp. Szűz u. 2.
Pitypang Tagóvodája 1087 Bp. Százados út 12- 14.
TÁ-TI-KA Tagóvodája 1088 Bp. Rákóczi út 15.

Zárva tartás (5 hét)

2021. június 14. - július 16.

6 tagóvoda: NEÓ
Gyerek-Virág Tagóvodája 1082 Bp. Baross utca 111/b.
Várunk Rád Tagóvodája 1086 Bp. Csobánc u. 5.
Napraforgó székhely óvoda 1084 Bp. Tolnai Lajos u.7 -9.
Napsugár Tagóvodája 1086 Bp. Dankó u. 31.
Katica Tagóvodája 1089 Bp. Vajda Péter u. 37.
Mesepalota Tagóvodája 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9.

1.3.2.

2021. Július 19. – augusztus 20.

Iskolai szünetek időpontjai:
 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).
 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).
 2020. december- 28.- 29.- 30. -31 napokon ügyeletes óvoda: Pitypang Tagóvoda (Százados
út 14-16.).
 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. április 7. (szerda).

1.3.3.
-

2020 – 2021. évi naptári évet – érintő munkarend-változás szempontjából releváns időpontok:
október 23. péntek: 56-os Forradalom Ünnepe
december 12. szombat: munkanap
december 24. csütörtök: pihenőnap (12-én ledolgozzuk)
december 25-péntek Szenteste,
2021. január 4-én hétfőn első munkanap.
2021. március 15. – hétfő – Nemzeti ünnep
2021. április 2. – péntek – Nagypéntek
2021. május 24. – hétfő – Pünkösd
2021. augusztus 20. – péntek – Nemzeti ünnep

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazni kell.
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1.3.4. Nyílt napok
Az intézmény tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat 2021. – március - április időszakra tervezzük. Erről
az intézmények szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket.
Az egyéb csoportszintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve részletesen tartalmazza.
1.3.5. A tevékenységek rendje
Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2020. szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan
történik. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban 2020. szeptember 01-től 2021.
május 31-ig tartjuk.
A nyári hónapok ideje alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek
2021. 08. 31-ig.
1.3.6. Az óvodák napirendje
Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint –
gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután
folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint.
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben
a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb.
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését
igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő
fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján
megjelenhetnek-e? (adatvédelmi nyilatkozat)
1.3.7. Fakultatív hit- és vallásoktatás
Intézményünk tagóvodáiban felmérjük a szülők igényét – melyről írásban nyilatkoznak - a fakultatív hit- és
vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára.

2. Pedagógiai folyamatok
2.1. Intézményvezetői pályázatból következő feladatok








Helyzetfelmérés és értékelést követően az ágazati stratégiai dokumentumok átdolgozása, az
intézményvezetői pályázatban vállalt célok közvetlen tennivalóinak meghatározása érdekében.
A partnerközpontú, új szervezeti struktúrában történő munka elindítása az alkalmazottak bevonásával.
A tagóvodák sajátos arculatának erősítése az egyéni és intézményi célok, törekvések
harmonizálásával.
Alkalmazottak, tagóvodák, csoportok és munkaközösségek közötti kommunikációs és
együttműködési formák meghatározása, átlátható kapcsolatrendszerek működtetése.
Változásmenedzselés pszichológus kolléga bevonásával.
Képzések beindítása az új feladatok hatékony ellátása érdekében. /klíma- és környezetvédelmi
feladatok, esélyegyenlőség, adatvédelem/.
Pedagógiai célokra használt infokommunikációs eszközpark bővítése, alkalmazás segítése, új honlap
működésének elindítása pályázaton nyert segítséggel.
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Megtartó erejű motivációs rendszerek kidolgozása, az alkalmazotti elégedettség növelése, az óvodai
ágazat ünnepi keretének kidolgozása a Közösségi iroda bevonásával. Helyi döntéshozók rendszeres
tájékoztatása, nyílt rendezvényeinkre való meghívása az óvodapedagógusi munka elismertségének
növelése érdekében.

2.2. Középtávú feladatok
 Kritikus számú pedagógus létszámhiány csökkentése pályázatokkal, vonzó projektekkel, munkánk
elismertségének növelésével, honlapunkon megjelenített eredményeinkkel.
 Együttműködés és támogatás növelése, a változásokat kevésbé támogató kollégák megnyerése
közösségi projektekkel, bevonást elősegítő kezdeményezésekkel.
 A megszokott rutinhoz ragaszkodók meggyőzése erőszakmentes kommunikációval, előadásokkal és
pozitív példákkal, a kifogások hatékonyabb kezelésével.
2.3. Rövidtávú feladatok
 A szervezeten belül az azonosított kockázatokat megfelelő beavatkozási módszerekkel kezeljük. A
rendszeres kapcsolattartáson kívül alkalmazzuk a folyamatos, munkamegosztáson alapuló
ellenőrzéseket a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógus életpálya részeként funkcionáló minősítési
rendszer szempontjait alapul véve.
 Számítok a tagóvoda-vezetők változásokat kezelő operatív irányító munkájára.
 A belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció elvárt szintjéért felelős tagóvoda-vezető.
2.4. „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című 24 hónapra tervezett projektje
Tervezett kezdés: 2021. január 15.
2.4.1. A projekt célja: a kerületi lakosság széles rétegei számára vonzó, a társadalmi hátrányok
kiegyenlítése és a gyerekek kompetenciáinak fejlesztésére alkalmas, a gyerekek az iskolára
hatékonyan felkészítő intézményrendszer kialakítása.
A kerületi óvodák komplex fejlesztése az óvodapedagógusok és a szülők bevonásával, melynek célja
az óvodai deszegregáció és inklúzió az óvodai fejlesztési módszertan megújításával összekapcsolva.
Sikerkritériumok:
 Szakmai –módszertani munkacsoport feláll, intézményvezető, érintett tagóvoda-vezetők és
pedagógusok, oktatási szakértők és pályázati partnerszervezetek részvételével
 Deszegregációs és inklúziós stratégia készül két évre.
 Deszegregációs indikátorok javulnak a bevont tagóvodákban
 Lépésről lépésre és Persona Doll módszerek bevezetése az érintett tagóvodákban, NEÓ PP
kiegészítése
 Multikulturális nevelési programokkal bővülnek a bevont óvodák nevelési programjai – ezek
széleskörű megismertetése a többi tagóvoda pedagógusaival.
 A bevont tagóvodák szülői közösségével élményprogramok valósulnak meg havi rendszerességgel.
 Hatékonyabb kommunikáció valósul meg a roma szülőkkel
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2.5. NEÓ pedagógiai programja

2.5.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés
„P”
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal, a tagóvodák által készített munkatervekkel, és a munkaközösségek terveivel.
Szabályozó
dokumentumok

Kiemelt cél/célok →

Pedagógiai Program
A nemzeti
felülvizsgálata (PP)
köznevelésről
szóló 2011. évi
CXC. törvény
változásainak való
megfelelés

Az Alapító
Okiratnak való
megfelelés

A Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
(SzMSz)

Továbbképzési
terv

Továbbképzési terv
aktualizálása
módosítása

Program

Kapcsolódó feladatok

Felelős

Határidő

A végrehajtás
ellenőre

A PP felülvizsgálatával és
módosításával biztosítjuk a
dokumentum
jogszabályi
hátterének és az intézmény
gyakorlatának harmonizálását.
- Az Alapító okirat módosítása és
a 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről legfrissebb
módosításából fakadó esetleges
tartalmak beépítése.

intézményvezető

2020. december 31.

igazgató
helyettesek

intézményvezető

2020. október 30.

Humánkapcsolati
iroda ügyintézője

2020. október 31.

intézményvezető

Továbbképzési program,
nevelési évi beiskolázási
tervmódosítása a megváltozott
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nevelőtestületek figyelembe
vételével
Önértékelési
program

Etikai kódex

SZMSZ

Új vezető megválasztása
Önértékelési Program
módosítása

Nemzeti Pedagógus Kar által
kiadott Etikai kódex
adaptálása
Szervezeti
és
működési
szabályzat felülvizsgálata és
módosítása

Önértékelési Program módosítása
a megváltozott nevelőtestületi
összetételek miatt,
- 9 kompetencia mentén: A
környezeti
nevelésben
mutatott
jártasság,
a
fenntarthatóság
értékrendjének
hiteles
képviselete
és
a
környezettudatossághoz
kapcsolódó
attitűdök
átadásának módja- új elvárás
beillesztése

Az adaptált kódex tagóvodai
bevezetése

Szervezeti és működési
szabályzat aktualizálása, az új
munkaköri leírások elkészítése
(pszichológus)

Az adatvédelmi tudatosság Iratkezelési szabályzat
Iratkezelési
szabályzat,
erősítése a nevelőtestület felülvizsgálata során a GDPRmelynek része az tagjai számára.
törvény elvárásainak beépítése.
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Szakmai-tanügyi
igazgató-helyettes

Szakmai-tanügyi
igazgató-helyettes
MinőségiEredményességi és
önértékelési mk. vez.

folyamatos

intézményvezető

2020.
intézményvezető

intézményvezető

november 30.

2020. október 30.

általános igazgatóhelyettes

igazgatóhelyettesek

adatvédelmi
szabályozás

Házirend

Adatvédelmi feladatok tudatosabb
alkalmazása a közösségi oldalak,
Szakmai-tanügyi
„home office” , nyilatkozatok,
igazgató-helyettes
levelező rendszerek használata
során.
Felülvizsgálat, szükséges
módosítások megtétele

Felülvizsgálat, szükséges
módosítások megtétele a COVID
19 járvánnyal kapcsolatos
tartalmak beépítése

Intézményvezetői
önértékelésre/

Időarányos
teljesítések Időarányos teljesítések
figyelemmel kisérése
figyelemmel kisérése

tanfelügyeletre
alapozott
önfejlesztési
tervek

Érintett tagóvoda-vezetők
teljesítésének nyomon
követése

A külső tanfelügyeleti eljárások
figyelembe vételével időterv
készítése

Intézményi
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott
önfejlesztési
tervek

Időarányos teljesítések
figyelemmel kisérése

A 2019-ben készült Intézkedési
terv fejleszthető területeinek
beemelése a munkatervi
feladatokba

2020. október 19.

tagóvoda-vezetők,
intézményvezető

tagóvoda-vezetők
intézményvezető

2020. október 30.

intézményvezető

szakmai-tanügyi
igazgató helyettes

OH felület szerint

MEÖ mk. vez

tagóvoda-vezetők
belső ellenőrzési
csoportok

tagóvoda-vezetők,
adatközlők

tagóvoda-vezetők

intézményvezető

folyamatos

nevelőtestületek,
tagóvoda-vezetők

Sikerkritériumok:
 A NEÓ stratégiai dokumentumai jogszerűen és törvényesen biztosítják az egyesített intézmény működését
 A dokumentumok egymásra épülésének biztosítása
 A nevelőtestületek bevonása a dokumentumok átdolgozásába biztosítja érdekeltségüket, fokozza aktivitásukat
 Az intézményünk stratégiai dokumentumai alapján készítettük éves munkatervünket. A megvalósítás egyes területei az intézményvezetői pályázat, az
intézmény pedagógiai folyamataihoz kapcsolódó feladatok ennek megfelelően kerültek megfogalmazásra, időpontokkal és felelősök megnevezésével.
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2020- 2021-ben kiemelt fejlesztési területek:




Klíma és környezetvédelem
Tehetséggondozó pontok és műhelyfoglalkozások beindítása
Digitalizált adminisztráció az összehasonlítható eredmények érdekében
2.5.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás
„D”

Milyen
az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?
- nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése
A

A 2019-2020-as nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Kiemelés a 2019-2020-as
nevelési év beszámolójából
Fejleszthetőségek

Munkatervi célok, feladatok

Csoportnaplók megfeleltetése a Nyomtatvány elkészítése
20/2012. (VIII. 31.) EMMI
Továbbképzés, szerződés
rendelettel, valamint az

Felelős

Szakmai-tanügyi igazgatóhelyettes

Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszerében a Pedagógus I. és
Pedagógus II. fokozatba lépéshez
(hatodik változat) elvárásával.
A
digitalizált
bevezetése

adminisztráció
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Határidő

2020. szeptember 30.

Végrehajtás ellenőre

tagóvoda-vezetők
intézményvezető

Tehetségpontok
létrehozása, Regisztráció tehetségpontként
regisztráció – tehetségműhelyek Tehetséggondozáshoz kapcsolódó
éves terv
megszervezése

Kozmáné Szabó Edina
igazgatóhelyettes

2020. szeptember 30.

intézményvezető

Zöldovi-szabadidő munkaközösség A kerületi koncepcióhoz kapcsolódó
létrehozása
projekt terv elkészítése a NEÓ
munkaterv mellékleteként.

Magyari Krisztina
munkaközösség vezető

2020. szeptember 30.

intézményvezető

A kerületi koncepcióhoz
kapcsolódó projekt terv elkészítése
a NEÓ munkaterv mellékleteként.

Kocsisné Juhász Éva
munkaközösség vezető

2020. szeptember 30.

intézményvezető

Szakmai-módszertani
munkaközösség létrehozása

A
tagóvodai
munkatervekben Munkaterv elkészítése, benne
jelenjenek meg konkrétan a célok, konkrét időpontok megjelölése
feladatok, módszerek és zöld tagóvodánként
programok
Továbbképzési
átdolgozása

Program Az új belépő dolgozók miatt
kerüljön átdolgozásra öt évre
szóló továbbképzési Programunk

A nevelési terv féléves időszakra A nevelési tervek fél évre szóló
történő elkészítése
átdolgozása a tematikus tervek
elkészítésével egy időben.

,
tagóvoda-vezetők
nevelőtestületek

Honti Anna igazgatóhelyettes
Nevelőtestületek
tagóvoda-vezetők
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2020. szeptember 20.
intézményvezető

2020. november 30.

2020. szeptember 30.

intézményvezető

tagóvoda-vezetők

Gyakornoki
aktualizálása

Szabályzat Gyakornoki
Szabályzat
átdolgozása az új dolgozók
figyelembe vételével

A COVID 19 járvány miatti
hatékonyabb szülőkkel való
kommunikáció kialakítása, az
EMMI által kiadott Intézkedési
terv betartatása
Házirend szerepe az intézmény
működésében
Egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség fokozottabb
érvényesítése a cél

Figyelemfelhívó kiírások

tagóvoda-vezetők

Házirendek átdolgozása, a járvány
ügyi szabályok beépítése

nevelőtestület

2020. szeptember 30.

2020. szeptember 30.

2021. január 30.

intézményvezető

tagóvoda-vezetők
intézményvezető

intézményvezető

tagóvoda-vezetők
Játékba ágyazott tevékenységek,
differenciálás, párhuzamos
tevékenységek kiemelt kezelése
Deszegregációs programmal
kapcsolatos helyzetértékelések,
hatékony módszerek beemelése
Faültetések, fapótlások

Udvarrendezés megszervezése

Honti Anna
igazgatóhelyettes

Zöldhulladék kezelése

nevelőtestületi tagok
EU-s pályázat kapcsán a
szerződött egyesületekkel
együttműködve

2020. októbertől
intézményvezető

tagóvoda-vezetők
műszaki csoportvezető
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intézményvezető
2021. tavasz

A nevelési tervekben kapjon
nagyobb hangsúlyt

Szabadidős tevékenységek

Nevelőtestület

szervezettsége, táboroztatás
Ovi-Foci

foglalkozások

szervezett szabadidős programok
Zöldovi-szabadidő munkaközösség
Iskolára való felkészítés

A szülői szereppel járó

differenciált módjáról a szülők

kötelezettségek tudatosítása

tájékoztatása, kötelező

szülői fórumok

beiskolázás változásainak

Zöldovi-szabadidő mk.

2020 - 2021-es nevelési
év

vez.
tagóvoda-vezetők

Bozsik program
tagóvoda-vezetők
intézményvezető

tagóvoda-vezetők,
tanköteles gyermekekkel
foglalkozó
óvodapedagógusok,

kezelése, OH felület nyomon

tagóvoda-vezetők,
2020. november

igazgató-helyettesek

fejlesztő pedagógusok,

követése, szükség szerinti

pszichológus,

segítése

Kozmáné Szabó Edina

Szülői elégedettség mérések
programok

tagóvoda-vezetők

év

Mozgáskoordináció erősítése

Zöld

2020-2021-es nevelési

elindítása

óvodai csoportokban

igazgató-helyettes
az

A „Zöld-Ovi” munkaközösség
mentori szerepének hatékonysága

nevelőtestületek

2020. október 1től folyamatosan
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tagóvoda-vezetők

A

közösség

lehetőségek

erejében

lévő Csapatépítő alkalmak számának

kihasználása,

a növelése – tagóvodai bejárások,

kevésbé aktív kollegák bevonása a workshopok, játékos tréningek

Szakmai-tanügyi mk.vez.
intézményvezető

folyamatos

Intézményvezető

2020-2021 nevelési év

zöldovi szabadidő mk.

közösségi munkába.
Kirándulások szervezése

Kirándulások, táborozások

Nevelőtestület

szervezése

vez
tagóvoda-vezetők

Udvari játékok felülvizsgálata,

Kapcsolatfelvétel az illetékesekkel

karbantartása,

A

partneri
továbbápolása,

Intézményvezető

2020. október 30.

Műszaki ügyintéző
kapcsolatok Partnerekkel való együttműködés,
intézményi tagóvodákkal

kapcsolatok további alakítása.

új

Intézményvezető

szervezeti

műszaki csoport vezető
2020-2021-es év
folyamatos -

kapcsolatok kialakítása

tagóvoda-vezetők,

tagóvoda-vezetők

Sikerkritériumok:
 Növekszik a differenciált bánásmód módszertanának jó gyakorlata a tagóvodákban
 Munkacsoportokba szerveződve bekapcsolódnak az óvodapedagógusok a deszegregációs EU-s programba, és ezzel elősegítik az arányosabb és
igazságosabb csoportok kialakulását Józsefváros tagóvodáiban.
 Együttműködések és partneri kapcsolatok jönnek létre egy közös érték mentén
 Folytatódik a klímavédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos magatartás formálása, a szemléletmód alakítása
 Növekszik a Zöld ovik száma
 Tehetségpontok jönnek létre, melyekben tehetségműhelyekben indul a gyermekekkel kapcsolatos tudatos nevelőtevékenység
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2.5.3. Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés
„C”
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.
2.5.4. A belső ellenőrzés általános rendje
2.5.4.1. Az óvodák ellenőrzési ütemterve
Tagóvoda

karbantartás, felújítás

Dokumentum és általános ellenőrzés
2020.
szept.

okt.

Napraforgó székhely

x

Csodasziget

x

Gyerek- Virág

x

Hétszínvirág

x

Katica

x

Mesepalota

x

Napsugár

x

Pitypang

x

2021.
nov.

dec.

jan.
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

márc.

x
x

x

febr.

x
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x

ápr.

máj.

jún.

június

június

aug-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Százszorszép

x

TÁ-TI-KA

x

Várunk Rád

x

Virágkoszorú

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.5.4.2. Belső ellenőrzési terv
Ellenőrzésértékelés
területei

Felelős
Érintettek

Időpontok

megfelelési
ellenőrzés

értékelés

Megjegyzés

A működés törvényessége – Gazdálkodás
Étkezési befizetések
dokumentumainak
ellenőrzése

óvodatitkárok
tagóvoda-vezetők

Felvételi és mulasztási
napló

óvodapedagógusok

Statisztikai adatok
nyilvántartása

óvodapedagógusok

Havonta
folyamatos

október
szükség szerint

(önellenőrzés)
tagóvoda-vezetők

tagóvoda-vezetők

tagóvoda-vezetők
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tagóvoda-vezetők
JSzSzGyK
Gazdasági igazgatóhelyettes

KIR rendszerben Csabainé Lampert
Ágnes igazgató-helyettes

tagóvoda-vezetők
Szakmai-tanügyi igazgatóhelyettes

igazgatóhelyettes

tanügyi és személyügyi
igazgató-helyettesek

KIR adatok ellenőrzése

KIR- adatbázis
naprakészsége
Közzétételi lista
Leltár

tagóvoda-vezetők

folyamatos

tagóvoda-vezetők

december

JSzSzGYK

személyügyi és
munkaügyi
ügyintézők
tagóvoda-vezetők
dajkák

tanügyi és gazdasági
igazgatóhelyettes

KIR adatok ellenőrzése

JSzSzGyK

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezetők

Horváth Szilvia

intézményvezető

ügyintéző

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás
Törzskönyv

Továbbképzési terv

tagóvoda-vezető

09.01.

tanügyi igazgatóhelyettes

tanügyi igazgató-helyettes

intézményvezető

óvodapedagógusok

03.15.

tagóvoda-vezetők

tanügyi igazgató-helyettes

intézményvezető

tanügyi igazgatóhelyettes
Felvételi, előjegyzési
napló

tagóvoda-vezető

Lezárás
08.31. Nyitás
09.01.

óvodapedagógusok
tanügyi igazgatóhelyettes

intézményvezető
óvodatitkárok
tagóvoda-vezetők

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés
Alapító okirat

intézményvezető a
Humánkapcsolati Iroda
bevonásával

2021. 05. 30.
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KIR feltöltés

NEÓ Pedagógiai
program

tagóvodák-vezetői
munkacsoportok

2021. 05. 30

nevelőtestület
szülői szervezet

nevelőtestület

SZMSZ és Mellékletei

óvodapedagógusok

2020. 11. 30.

intézményvezető
szülői szervezet
nevelőtestület
nevelőtestület
tagóvoda-vezetők

nevelőtestület

tagóvoda-vezetők

tagóvoda-vezetők

Házirend

óvodapedagógusok

2020. 11. 30.

Önértékelési Program

MEÖ mk.

2020.
szeptember 28.
09. 30.

tagóvoda-vezetők

Részt vesz a Minőségi
Eredményességi és Önértékelési
mk.
honlapon közzététel
igazgató-helyettesek
honlapon közzététel
honlapon közzététel

intézményvezető
A működés feltételei – fizikai környezet
Bejárás:
- munkavédelmi szemle

munkavédelmimegbízott,
tagóvoda-vezetők

09.30

folyamatos
Tisztasági szemle

dajkák

hatósági
előírás és
EMMI
intézkedési
terve szerint

Papp Éva ügyintéző tagóvodák vezetői
intézményvezető
tagóvoda-vezetők
+1 fő dajka

tagóvoda-vezetők
intézményvezető

munkavédelmi előadás – Papp Éva
munka-és tűzvédelmi ügyintéző

Szükség szerint azonnali
visszacsatolás
COVID miatt rendkívüli tisztasági
fertőtlenítés
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Személyi
Személyi anyagok

Egészségügyi könyvek

munkaügyi
ügyintézők

folyamatos

óvoda dolgozói

folyamatos

személy és
munkaügyi
ügyintézők

intézményvezető

tagóvodák vezetői

tagóvoda-vezető

másolatok begyűjtése és
nyilvántartás vezetése

intézményvezető

módosítások az igazgatóságon

igazgató helyettesek

óvodatitkárok
Munkaköri leírások

minden dolgozó

belépéskor

munkaügyi
ügyintéző,
tagóvoda-vezető

személyügyi ügyintéző

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája

Tervezési és értékelési
dokumentumok

Nevelési gyakorlat:
- szülői értekezletek
- befogadás
- foglalkozások/tevékenység
ek vezetés
- tervezés – értékelés

óvodapedagógusok

nevelési
tervek,
tematikus
tervek, heti
tervek

tagóvoda-vezetők

tagóvoda-vezetők
intézményvezető

tagóvoda-vezetők
MEÖ mk
vezetője
óvodapedagógusok

Látogatási
ütemterv
szerint

Módszertani
mk vezetője
Zöldoviszabadidő mk
vezetője
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Feladatelosztás szerint részt
vesznek: BECS csoport tagjai

Feladat-elosztás szerint részt
vesznek: a munkaközösségek
vezetői
intézményvezető
igazgató-helyettesek

Nevelőmunkát segítő
alkalmazottak munkája (NOKS)

nevelőmunkát
segítő

Látogatási
ütemterv
szerint

tagóvoda vezetők

intézményvezető

alkalmazottak

Gyermekvédelem

Minőségi, eredményességi,
önértékelési munkaközösség

felelős
óvodapedagógusok,
tagóvodai mk.
vezetők

09.30.,
01.20.,
05.20.

tagóvoda vezetők

Pappné Antal
Katalin mk. vezető

Félévente
feladatterv
szerint

tanügyi igazgatóhelyettes

Részt vesz: Gyermekvédelmi
Gyermekvédelmi hatóság területtel megbízott igazgatóhelyettes

intézményvezető
Esélyegyenlőségi
fejlesztő igazgatóhelyettes

Szolgáltatások
Ebben a nevelési évben a pszichológiai ellátást saját munkatársaink látják el.
A speciális fejlesztést, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, heti rendszerességgel
utazó gyógypedagógusok foglalkoznak, akik a Józsefvárosi Szakszolgálattól vagy a JEGYMI-ből érkeznek.
Tagóvodánkénti munkatervekben nevesítve.
Logopédiai terápiát 1 tagóvodában saját munkatársunk, a többiben a szakszolgálat munkatársai végeznek.
Hittan
Hitoktatásra a szülői igényeknek megfelelően a délutáni időszakban kerül sor.
Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások
a tagóvodai munkatervekben részletezve.
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Ovi-Foci foglalkozásokon képesítéssel rendelkező edzők foglalkoznak a gyerekekkel, tagóvodai munkatervekben
részletezve.
Úszás oktatás – önkormányzati támogatással – a járványhelyzettől függően alakul
Nyilatkozatok begyűjtése, tagóvoda-vezetőkkel egyeztetett szerződések az őszi szülői értekezleteken történnek,
jegyzőkönyvekben rögzítve, tagóvodai munkatervekben részletezve. /járványhelyzettől függően/

A szervezet működése
Vezetés színvonala

Kapcsolatok: kerületi
- bölcsődék
- iskolák
- fenntartó
- szociális és
egészségügyi
intézmények,
- Józsefvárosi
Galéria
- Turai Ida
Színház
- Tanodák
- Karácsony
Sándor Alapítvány

Önértékelés két éves
ciklus letöltését
Intézményvezetés
követően a
kézikönyvek
kompetenciái mentén

tagóvoda-vezetők

intézményvezető
Szakmai-tanügyi
igazgató helyettes,
MEÖ mk. vezetője

Az intéményvezető pályázati
ciklusa 2020. augusztus 01-én
kezdődött.

kapcsolattartók

2021. május

tagóvoda-vezetők
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igazgató-helyettesek
intézményvezető

Partnerek azonosítása, SzMSzben aktualizálása
Partneri kapcsolatok
elégedettségmérése 2021-ben

Sikerkritériumok:
 Belső ellenőrzéssel biztosítjuk a kontrollt,
 Feltárt hiányosságokra időben fény derül,
 Növekszik az egyéni felelősségvállalás,
 Problémamegoldás, változáskezelés hatékonyabbá válik,
 Döntés előkészítési folyamatok hatékonysága, az alkalmazotti aktivitás fokozása,
 Működést meghatározó kommunikációs csatornák szabályszerűsége,
 Rangsoroljuk a belső ellenőrzéssel feltárt problémákat a kockázatok nagysága szerint,
2.6. Pedagógiai folyamatok – Értékelés
„C”
Hogyan történik az intézményben az értékelés?
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?
Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit
összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.
Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak,
fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.
A NEÓ Pedagógiai Programban meghatározottak szerint, a gyermekek megfigyelése alapján történik a gyermeki fejlődés folyamatos nyomon követése, melyet
a gyermekdossziékban dokumentálunk. Erről a szülők fogadó órákon, egyéni beszélgetések alkalmával kapnak visszacsatolást. A gyermekek napi szinten
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően kapnak visszajelzést eredményeikről.
Két tagóvoda kivételével nem használnak digitalizált mérési rendszert, ezért az eredmények nem hasonlíthatóak össze.
Ebben a nevelési évben kiemelt célunk a mérések digitalizált, összehasonlítható eredményeinek megvalósítása.
2.6.1. Külső ellenőrzés
A 2020-2021-es nevelési évben 3 tagóvoda-vezető és 3 teljes körű intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor.
2.6.2. Mérés-értékelés - Tervezett mérések
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Érintettek köre
Mérés területe
Ki?

Kit?

Egyéb érintett

A gyermekek
fejlettség állapota:
Óvodapedagógus
értelmitanulási
Fejlesztő pedagógus
képességek
beszéd
mozgás
- írásmozgás
szociális
-

Tanköteles
korú
gyermekek neveltségi

Óvodapedagógus

Minden
gyermek

Minden
tanköteles
korú gyermek
Visszacsatolás:
Szülő

szintje

Önértékelésekhez
kapcsolódó szülői
elégedettség

Visszacsatolás:
Szülő

Érintett
pedagógus,
Önértékelési csoport minden
óvodába
járó gyermek
szülei

Mérés
eszköze
módszere

Fejlődési
napló;

Mérés ideje

Évi 2 alkalom:
bemeneti mérés november 31.
kimeneti mérés: április 30-ig.

Felelős

Óvodapedagógusok
Fejlesztő pedagógusok,
tagóvoda-vezetők

folyamatos
megfigyelés

Neveltségi
szintmérő
eszköz;
célzott
megfigyelés

November

Óvodapedagógusok

30-ig felmérni

Visszacsatolás;
Érintett
pedagógus,
intézményi
szintről a
nevelőtestület
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Önértékelési csoport
feladattervei szerint
Kérdőív

2021. májusban

Önértékelési csoport
kérdőív kidolgozás,
eredmények kiértékelése,
honlapon közzé téve

Szülők elégedettsége:
Fejlettség állapot +
Pedagógus hozzáadott
érték

Óvodapedagógusok

Szülők
(reprezentatív)

Fejlesztőpedagógusok tankötelesek
mérés

Visszacsatolás:
Nevelőtestület,
szülők

Visszacsatolás:
Nevelőtestület,
szülők

2021. május
Kérdőív
választott
mérőeszköz

2020.

Óvodapedagógusok,
tagóvoda-vezetők, EMÖ
mk.

november.30ig
Fejlesztő pedagógusok

Sikerkritérium:
 Feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását.
 Egyéni és csoport szinteken a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén pedig korrigálja az egyéni fejlesztés és csoport tervezési
tartalmakat.
 Az intézmény működésébe való bevonódással kapcsolatosan a gyermekek és a szülők részéről nem rendelkezünk elégedettségi adatokkal. E hiányt
pótlandó sort kerítünk a jövőben a különböző szülői rétegek (új szülők, iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek szülei, szülői értekezleteken és
fogadó órákon részt vett szülők, stb. igény és elégedettség mérésére.
 Az éves önértékelési terv a munkaterv melléklete az Eredményességi-Minőségi-Önértékelési munkaközösség közreműködésével.
2.6.3. ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÜTEMEZÉS
A Belső Ellenőrzési Csoport ebben a nevelési évben újjászerveződve, mint Eredményességi - Minőségi és Önértékelési munkaközösség végzi munkáját.
A tanfelügyeleti és minősítési segítségnyújtás mellett figyelemmel kíséri a tagóvodákban folyó eredmények mérési adatait, és bekapcsolódik az
ellenőrzési feladatokba is, mint munkaközösség.
Az átfogó önértékelések nyomon követésével a NEÓ egészére nézve segíti a minőségi munka fejlesztését.
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2.6.3.1. Tagóvoda-vezetői önértékelés
Önértékelésre
Ssz.

kijelölt
tagóvoda-vezető

Önértékelési csoport tagjai

Csoport vezető

1. Pappné Antal Katalin
NEÓ Gyerek-Virág
tagóvodája

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

2. Pajor Attiláné
NEÓ Hétszínvirág
tagóvodája

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

3. Nagy Judit
Pappné Antal
NEÓ Pitypang tagóvodája Katalin
tagóvoda-vezető

Csoporttag 1

Adatgyűjtés időszaka

Csoporttag 2

Csoporttag 3

Honti Anna

Nagy Judit

Magyari Krisztina

NEÓ igazgató-helyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

Magyari Krisztina

NEÓ igazgató-helyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

Magyari Krisztina

NEÓ igazgató-helyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető

2020.10.01.-2020.11. 30.

2020.10.01.-2020.11. 30.

2020.10.01.-2020.11. 30.

2.6.3.2. A 2020-2021-es nevelési évben teljes körű intézményi önértékelésre kerül sor

Ssz.

Teljes körű intézményi
önértékelés

Önértékelési csoport tagjai
Csoport vezető

Csoporttag 1

Csoporttag 2

NEÓ Gyerek-Virág
tagóvodája

Pappné Antal Katalin

Honti Anna

tagóvoda-vezető

NEÓ igazgató-helyettes tagóvoda-vezető

2. NEÓ Katica tagóvodája

Pappné Antal Katalin

Honti Anna

tagóvoda-vezető

NEÓ igazgató-helyettes tagóvoda-vezető

1.

3. NEÓ Pitypang tagóvodája Pappné Antal Katalin

Honti Anna
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Nagy Judit

Nagy Judit

Nagy Judit

Csoporttag 3
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina

4. NEÓ Hétszínvirág
tagóvodája

tagóvoda-vezető

NEÓ igazgató-helyettes tagóvoda-vezető

Pappné Antal Katalin

Honti Anna

tagóvoda-vezető

NEÓ igazgató-helyettes tagóvoda-vezető

Nagy Judit

tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2.6.3.3. A 2020- 2021-es nevelési évben pedagógus önértékelésre kijelöltek tagóvodánként

Ssz.

1.

Önértékelésre kijelölt
pedagógus

Takács Andrásné
Csodasziget tagóvoda

Önértékelési csoport tagjai

Csoport vezető

Csoporttag 1

Csoporttag 2

Pappné Antal
Katalin

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető
2.

Táczos Tamás
Csodasziget tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

3.

Gyánity Andrea
Gyerek-Virág tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

4.

Csirkovics Dalma
Gyerek-Virág tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
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Csoporttag 3
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

Adatgyűjtés időszaka
2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

5.

Pálné Csősz Ágnes

Pappné Antal
Katalin

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Bolllakné Weinecker Tímea Pappné Antal
Katalin
Katica tagóvoda
tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Barnáné Negyela Edit

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető

Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit

Magyari Krisztina

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Gyerek-Virág tagóvoda

tagóvoda-vezető
6.

Horváth Istvánné
Gyerek-Virág tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

7.

Tóth Valéria
Gyerek-Virág tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

8.

9.

Katica tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

10.

Réthyné Fejes Mónika
Katica tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

11.

Zatkova Lívia
Mesepalota tagóvoda

12.

Poláková Rebeka
Mesepalota tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
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Magyari Krisztina

2020 – 2021 nevelési
év

Honti Anna

tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina

tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

13.

Szabó Beatrix
Napraforgó tagóvoda

14.

Márkus Adrienn
Napraforgó tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

15.

Liszkóné Szabó Csilla
Napsugár tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

16.

Takács Csabáné
Pitypang tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

17.

Maros Judit
Pitypang tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

18.

Molnár Jánosné
Pitypang tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

19.

Kozma Lajosné
Pitypang tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

20.

Kósa Éva
Százszorszép tagóvoda

21.

Magyari Nikoletta
Százszorszép tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin

Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit

Magyari Krisztina

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

Honti Anna

Nagy Judit

NEÓ igazgatóhelyettes

tagóvoda-vezető

tagóvoda-vezető

Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év
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tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető
Magyari Krisztina

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

2020 – 2021 nevelési
év

tagóvoda-vezető
22.

Kissné Hódosi Erzsébet
Várunk Rád tagóvoda

23.

Bech Judit
Várunk Rád tagóvoda

24.

Rácz Ottilia
Várunk Rád tagóvoda

25.

Packosz Mónika
Virágkoszorú tagóvoda

26.
Fehérné Tóth Judit
TÁ-TI-KA tagóvoda
27.
Hajzer-Zelenák Bettina
TÁ-TI-KA tagóvoda
28.
Gruberné Fodor Judit
TÁ-TI-KA tagóvoda

Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető
Pappné Antal
Katalin
tagóvoda-vezető

NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
Honti Anna
NEÓ igazgatóhelyettes
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Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

Nagy Judit
tagóvoda-vezető

Magyari Krisztina
tagóvoda-vezető

2020 – 2021 nevelési
év

2.6.3.4. 2020- 2021-ben Minősítő vizsgára és minősítési eljárásra kijelöltek
Ssz.

Minősülő neve

Célfokozat

Ideje

1.

Molnár-Zátrok Vivien TÁ-TI-KA tagóvoda

Pedagógus. I

2020-09-17

2.

Lukácsiné Szabó Melinda Százszorszép tagóvoda

Pedagógus II.

2020-09-22

3

Balázs Kitti TÁ-TI-KA tagóvoda

Pedagógus I.

2020-09-22

4.

Kuczmog Erzsébet Pitypang tagóvoda

Pedagógus I.

2020-10-01

5.

Lehnerné Máté Erika Csodasziget tagóvoda

Pedagógus II.

2020-10-01

6.

Huber Viktória Napsugár tagóvoda

Pedagógus II.

2020-10-02

7.

Haris Erzsébet Napsugár tagóvoda

Pedagógus II.

2020-10-06

8.

Szombati Virág Pitypang tagóvoda

Pedagógus I.

2020-10-06

9.

Pócsik Zsanett Napraforgó tagóvoda

Pedagógus I.

2020-12-10

10.

Kozmáné Szabó Edina NEÓ igazgató-helyettes

Fejlesztő innovátori mester

2021

11.

Szűcs Szabolcs pszichológus NEÓ igazgatóság

Pedagógus I.

2021

12.

Fodor Gyöngyvér Katica tagóvoda

Mester

2020-21

11.

Köveskúti Alexandra Katica tagóvoda

Pedagógus I.

2021

Sikerkritériumok:
 A tanfelügyeleti külső ellenőrzések szervezésével, és minősítésekkel eleget teszünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
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(VIII.31.) EMMI rendeletben előírt ellenőrzési feladatainknak, melynek célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények
értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.
2.7. Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés
megfigyelés, mérés, egyéb mérések.)
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása,
fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez
A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek és ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, azok elkészítésének ütemezése, felelőse a 20192020-as nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak című részben megtalálható.
Fontosnak tartjuk, hogy a legutóbbi jogszabályi változások közül munkatervi szinten is megjelenítsük azokat az új tartalmakat, melyek a munkatervi
feladatainkat is befolyásolják:
2.7.1. Éves kiemelt ellenőrzési terv megvalósulása a pedagógiai munkában –
Ajánlás - Pedagógus ellenőrzés megfigyelési szempontjainak elemzése
Ellenőrzés témája: Fenntarthatóság- Környezet-és klímavédelem megvalósulása a gyermekcsoportokban
Időpont: ………………………………………………………………………………….
Óvodapedagógus neve:: ……………………………………………………………
Csoport ………………………………………………………………………………
részben
Téma

megfelelt

1. A gyermekek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megjelenítése,
megszerettetésének célja, feladatai megjelennek a dokumentációkban.
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felelt meg

nem felelt meg

2. A természet szeretete, tisztelete és megbecsülés iránti érzésének a fejlesztése, a
környezetvédelmi jeles napok kapcsán, ezek forgatókönyvben való rögzítése
3. Új környezetfejlesztő játékok keresése, gyűjtése, beépítése a szabadjátékba
4. Környezetvédelemmel kapcsolatos újrahasznosítási projektek szervezése, jó
gyakorlatok átadása
5. „A víz világnapja” címmel játékos környezetvédelmi vetélkedő szervezése szülők
bevonásával - forgatókönyv
6. „Föld napja” alkalmából játékos feladatok szervezése az óvoda udvarán forgatókönyv
7. Az épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták
elültetése, piktogramok alkalmazásával jelzések értelmezése.
8. Életviteli szokások megtanítása a gyermekekkel, a szokások megjelenése a
napirendekben. Mit tehetünk az élhetőbb környezetünkért?
9. A természeti környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek átadása
10. Környezetünk tisztaságának megóvása. A komposztálás fontossága, tárgyi feltétele.
11. A kerékpáros és gyalogos közlekedés előnyinek kiemelése. Az autós, gyalogos és
kerékpáros közlekedés biztonságtechnikai szabályainak ismerete – kerékpárút
kialakítása
12. Házi kedvencek és a felelős állattartás ismerete és alkalmazása - kérdésekre
13. A tiszta kéz fontossága, higiéniai jelentősége és járványügyi betartatása – szokás
szabályrendszer
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14. A napszakok, napok, hónapok, évszakok körforgásának feldolgozása gyermek
szinten – tematikus tervekben
15. Az erdők pusztulása. Papírhasznosítási ismeretek, szelektív papírhulladék hulladékgyűjtők
16. A víz felhasználása, csapadékformák. Víztakarékosságra nevelés megvalósítása –
tárgyi feltételek
Sikerkritériumok:
 A megfigyelés, értékelés eredményeinek tükrében a nevelőmunka színvonalának növelése, a kiemelt intézményi feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
esetleges korrekciók végrehajtása. Megalapozott, rendszer szintű mindenki számára egyértelmű elvárások támasztása.
 A pedagógus önértékelés keretében lezajlott eredmények mentén önfejlesztési tervek elkészítése, aláírása.
 Az intézményi önértékeléskor feltárt hiányosságokra intézkedési terv megírása időtervvel.
 A mérési – értékelési eredmények kiértékelése, a munkatervi feladatok esetleges korrekciója, illetve kiegészítése.
 A pedagógus munka a kézikönyvekben részletezett kompetenciák mentén történő, magas színvonalú ellátása.

2.8. AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN:
- 4 éves kortól kötelező óvodába járni
- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő
- Hatévesen kötelező elkezdeni az iskolát, halasztásra csak az Oktatási Hivatal javaslatával van mód.
16. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGES
Fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási
pont; 8.§ (3) bek.;27.§ (5) bek.;47. § (8) bek. 56/A §
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására és
készségfejlesztésére irányuló egyénre szabott foglalkozások, differenciálások,
Nkt.- 8. § (2) bek
Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új anyagi és eljárási szabályai
(felmenő rendszerű bevezetés): negyedik életév betöltéséig adható
Kérelem benyújtásának határideje:tárgyév május 25-ig a területileg illetékes
Kormányhivatalban A döntés ellen közigazgatási peres eljárás indítható.
Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó
Nkt.- 8. § (1) bek.
évében az iskolai nevelés-oktatásra készítse fel.
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Nkt.- 25. § (6) bek.

A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró
óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül
foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a
gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.

Nkt.- 41. § (7) bek. d) pont, Onytv. 7. § (2) bek. der.

A gyermek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos változások: a
neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye,
tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes
képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló
mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre,
tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása,
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek,
szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek,
intézménynek

- 1. mell. XIV
Onytv.

Új szakrendszeri alrendszeri nyilvántartásokkal bővült a köznevelés
információk rendszere:
Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása Az
óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes
adatait tartalmazza:
- oktatási azonosító számát,
- az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,

41



ba) OM azonosító számát,



bb) nevét,



bc) címét,



bd) fenntartóját,

- a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,
- a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés
A pedagógus továbbképzési kötelezettség új szabálya:

Nkt. 62. § (2) bek

- A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban
meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony
esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem
fejezte be sikeresen.
- Az első továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére
irányuló első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési
kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógusszakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Nkt. 67. § (8) bek., 68. § (1) bek., 70. § (2) bek. j) pont, 83. § (3) bek. e) Az intézményvezetői megbízás új szabályai:
pont, 94. § (4) bek. g) pont
* 67-§ (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező
vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési
intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.
Nkt. 62. § (6) bek

A

feladattal

korrekciója:
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terhelt

óraszámok

beszámítási szabályának

A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása
rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a
pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői,
vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatokat.
Működési, felvételi körzet meghatározása Nkt 50. §

„(10) A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési
intézmény vonatkozásában, a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai
nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény
működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt
települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos
nemzetiségi önkormányzat egyetértését. „
…”ha a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több

Nkt. 84.§

intézményegysége van, akkor több tagintézmény esetén tagintézményenként,
több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy
szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban vagy a
szakmai alapdokumentumban, továbbá azt, hogy a tagintézmény,
intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen
ellátja-e, továbbá a nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő
gyermekek, tanulók arányát.
-

A tankötelezettség megkezdésének megváltozott kivételi

normái
-

A tankötelezettség kezdetéről szóló döntés záradékának

hatályon kívül helyezése [Nkt. 45. § (4) bek.].

Nkt. 45. § (2) bek.]: a felmentést engedélyező szerv a szülő jan. 15-ig beadott
kérelmére adhat engedélyt arra, hogy a gyermek a tankötelezettségi kor
elérése után még egy évet óvodában maradjon. A döntés ellen közigazgatási
per indítható.
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-

[Nkt. 45. § (8) bek.].

Változások az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség hatálya
alá eső gyermekek nyilvántartása terén: a nyilvántartó szerv az
Oktatási Hivatal lesz, a jegyző és az általános illetékességgel eljáró
járási hivatal helyett

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli A gyakornoki idő számítására vonatkozó szabályok változása, hogy a sikertelen
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi minősítő vizsga esetén a gyakornoki idő nem a vizsga napját, hanem a
XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben

történő gyakornoki idő lejártát követő nappal kezdődően hosszabbodik meg két évvel

végrehajtásáról 2. § (9) bek.
A tartalmi szabályozók (kerettantervek, alapprogram stb.) Ezek a fontos szakmai iránymutatások persze most is léteznek, csak már nem
hatályon kívül helyezésével kapcsolatos törvényi szintű jogszabályban vannak meghatározva, hanem az oktatásért felelős
rendelkezések

miniszter adja ki őket és az Oktatási Hivatal honlapján találhatóak meg.

(6)Az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett
irányelvet és alapprogramot alkalmazni kell az óvoda és az
iskola

pedagógiai

programja

elkészítésekor

és

végrehajtásakor.” (Nkt.26.§ (6) bek.)

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló Ahogy az már bejelentésre is került, a rendelet értelmében az óvodákban,
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

iskolákban, kollégiumokban 2020. október 1-jétől kötelező lesz a belépéskor a
testhőmérséklet mérés. Sőt korlátozva lesz az is, hogy kiléphet be egyáltalán az
intézmény területére.
A rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében ugyanis: „5.§ (1) Az intézmény
területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
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b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, c) a
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, d) a gyermeken,
illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót –a (2) bekezdés szerint kísérő nagykorú
személyen kívül más személy nem léphet be.”
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló A gyermek, illetve a tanuló kísérője maszk viselés mellett legfeljebb a
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. A testhőmérséklet mérést követően az
A határozat megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi Központ
arra jogosult személy, illetve a nagykorú tanuló az intézménybe csak abban az
honlapján (www.nnk.gov.hu), illetve a Hivatalos Értesítőben
esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti
főorvos által meghatározott mértéket.
Az előbb említett mértéket elérő vagy meghaladó testhőmérsékletű személy
gyermek, illetve kiskorú tanuló, akkor pedig a többi gyermektől, illetve
tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Sikerkritériumok:


Törvényes és jogszerű működés biztosítása



Kötelezettségek ismeretének elősegítése



Szülői tájékoztatás segítésével a gyermekek jogainak biztosítása



Konfliktusok megelőzése a megfelelő információk birtokában
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3. Személyiség- és közösségfejlesztés
3.1. Személyiségfejlesztés
Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?
Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?
Milyen tehetséggondozási stratégia mentén látják el a gyermekeket?
Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?
Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?
Az óvoda szakmai munkáját is szabályzó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről deklarált célja: „1. § (1) Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a
társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.”
A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda kiemelt feladata a tehetséges gyermekek speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó,
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. „Kiemelten tehetséges gyermek: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,” (NKT 14.)
A tehetséggondozó rendszer kiépítése eddig elmaradt a kívánalomtól kerületünkben, mely az OH által szervezett külső ellenőrzéseket követően fejleszthető
területként is megjelent a szakértők értékelésében (pl. hiányoznak a tehetséggondozó műhelyek). A tehetségbarát szemléletmód megalapozása, a tehetségsegítő
gyakorlat bevezetése innovatív próbálkozás kerületünkben.
3.1.1. Óvodai tehetséggondozásunk célja, feladata
Tehetséggondozásunk fő célja a szervezet szakmai színvonalának erősítése, tehetségműhelyek működtetése, a tehetségígéretes gyermekek személyiségének
optimális alakítása, komplex fejlesztése az óvodai tevékenységek, programok keretében elsősorban integrált megoldásokat alkalmazva. További célok: a
tehetségígéretes gyermek erős oldalának fejlesztése; a gyermek pozitív „éntudatának” kialakítása, erősítése; az elfogadó és támogató környezet megteremtése.
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Feladataink: elfogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése; a gyermeki tehetséget mutató tulajdonságlista ismeretében a gyerekek
megfigyelése; átlagon felüli adottságok fejlesztése; közvetlen, cselekvő tapasztalatszerzések biztosítása.
3.1.2. Tehetségsegítés tehetségműhelyeinkben
Az óvodai tehetséggondozásunk egyik lehetősége, hogy különböző tehetségműhelyekben a tagóvodák mindegyikéből vehetnek részt gyermekek. Az idei nevelési
évben kiemelten hangsúlyos az esélyegyenlőség biztosítása, a klímavédelem, a környezettudatos szemléletmód megalapozása a gyermekekben. A Katica
Tagóvoda Zöld Műhelyének feladata, hogy a gyerekek játékos és közvetlen tapasztalatszerzés során ismerjék meg az őket körülvevő világot, fedezzék fel a
természet szépségeit, tevékenység közben tanulhassanak. A program célja, hogy gyermekeink környezetet óvó- védő emberekké váljanak. Nevelőmunkánk során
gondot fordítunk a gyermekek környezet- és egészségtudatos magatartásának kialakítására (környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosított
alkotások, takarékosság, levegőzés, testedzés, zöldség- gyümölcsfogyasztás, helyes étkezési szokások kialakítása).
Büszkék vagyunk, hogy több tagóvodánk birtokolja a „Zöld óvoda” címet. Hosszú évek óta tudatosan törekszünk arra, hogy gyermekeinkben is elültessük a
természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét.
3.1.3. Tehetségműhelyek a Napraforgó Egyesített Óvodában
Tagóvoda

Tehetségműhely

Vezetője

Katica Tagóvoda

Zöld Műhely

Magyari Krisztina

Katica Tagóvoda

Kacskaringó Műhely

Liszkai Enikő

Katica Tagóvoda

Sakkpalota

Pető- Hodosán Fruzsina

Hétszínvirág Tagóvoda

Hagyományőrző Műhely

Nagyné Papp Ágnes

Mesepalota Tagóvoda

Sakkjátszótér

Karner Melitta
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Mesepalota Tagóvoda

Logi mókus

Zatkova Lívia

Mesepalota Tagóvoda

Kisagyagművesek

Markovich Zsuzsanna

Mesepalota Tagóvoda

Táncoló talpak/ Így tedd rá!/

Stedra Szilvia

Napsugár Tagóvoda

Ritmusvarázs

Erős Beáta

TÁ-TI-KA Tagóvoda

Pacsirta Műhely

Fehérvári Gizella

3.1.4. A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink
1. Tehetségazonosítás
Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST tartjuk, melyet az óvodapedagógusok végeznek. A
megfigyelések spontán módon a gyerekek tevékenységeiben, játékában illetve strukturált megfigyelésekkel történnek. A tehetségazonosításban a szülők
javaslatait is elfogadjuk.
2. Az óvodapedagógus és a pszichológus javasolja a tehetségműhelybe vagy
3. Az óvodai csoportban az óvodapedagógus végzi a tehetséggondozást
4. Tehetségbeválogatás a tehetségműhelyekbe
- A bevont gyerekek körének meghatározása
- A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése
- Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a beválogatással)
5. Tehetségsegítés (gondozás) a tehetségműhelyekben
Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.
A tehetséggondozó programok feladatai:
- a gyerek erős oldalának támogatása
- a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése
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- a tehetségtől független területek támogatása
6. Tehetség értékelése
3.1.5. Tehetséggondozó feladatok ütemezése
Feladat

Határidő

Felelős

Eredmény

Megjegyzés

MATEHETSZ oldalán
Tehetségpont regisztráció

2020.október

Kozmáné Szabó Edina

Napraforgó Egyesített Óvoda
- regisztrált tehetségpont

Cél: 2 év múlva akkreditált
tehetségpont

Tehetséggondozó
team tagjainak
kiválasztása

2020.10.02.

Aissou Erzsébet
Kozmáné Szabó Edina

A kerületi tehetséggondozó team
megalakulása

Havi rendszeres találkozás a team
tagokkal

Visszacsatolás

Kozmáné Szabó Edina

Tapasztalatcsere,
egymás munkájának
megismerése
Tehetségműhelyek megalakulása

A nevelési év folyamán bővülhetnek a
tehetségműhelyek

Napraforgó Egyesített Óvoda
Tehetséggondozó Programja

A tehetségműhelyek
dokumentációinak kidolgozása,
előkészítése

Programterv

Havi, ill. heti bontásban, dátumok
megjelölésével

Tehetséggondozó team
megbeszélések

Tehetségígéretek
műhelyeit vezető
óvodapedagógusok
nevelőtestületi szintű
kiválasztása

Havi 1 alkalom
(minden hónap
utolsó csütörtöki
napján)

2020.10.06.

Tehetséggondozó
team

Tehetséggondozó
Program kidolgozása

2020.10.15.

Kozmáné Szabó Edina

Munkaterv, ütemterv
elkészítése

2020.10.22.

A tehetségműhelyeket
vezető pedagógusok
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A tehetségműhelyeket
vezető pedagógusok

A tehetséges gyermekek kiválasztása,
erősségük,
gyengeségük feltérképezése.

A tehetséggondozó műhelyben
résztvevő gyermekek további
bevonása.

Műhelymunka

2020. 10.20-tól
2021. 05.30-ig

Tehetséggondozó
team

Színvonalas, tudatos tehetséggondozó
munka a kerületi óvodákban

Tehetségműhelyek,
jó gyakorlat

Ismeretek, jó gyakorlat átadása

2021.03.12.

Liszkai Enikő
(Katica Tagóvoda)

Tapasztalatcsere,
egymás munkájának
megismerése
Nevelés nélküli munkanap során

Tehetséggondozó
team
Tehetséggondozó
team
A tehetségműhelyeket
vezető pedagógusok

Visszacsatolás
Konklúzió levonása
Tehetséges gyermekek
elismerése
Gyermekek és szülők visszacsatolása

Gyermekek
megfigyelése,
felmérése, kiválasztása a
műhelyekbe

2020.10.26.
(folyamatos)

A program értékelésének
lebonyolítása
Tehetséges gyermekek
elismerése (kiállítás)

2021.06.08.

Elégedettségmérés

2021.06.14.

Év végi beszámoló
készítése
a műhelymunkáról
Pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése,
írása
Kapcsolattartás,
együttműködés
tehetségelméleti
szakemberekkel

2021. 06.15.

Tehetségműhelyeket
vezető pedagógusok,
Kozmáné Szabó Edina

Beszámoló

folyamatos

Kozmáné Szabó Edina

Anyagi forrásaink bővítése

Nyertes pályázatok közzététele a
honlapon

Tehetséggondozó
team,
Tehetségműhelyeket
vezető pedagógusok

Kapcsolattartás,
visszacsatolás

Egyéni igények
és érdeklődés
alapján

2021.06.08.

folyamatos

Intézkedési terv elkészítése

Sikerkritériumok:
Rövidtávú célok:
-

A következtetések levonása a további
munka tervezéséhez
Publikálás
Helyi média tájékoztatása

MATEHETSZ oldalán Tehetségpont regisztráció
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Visszacsatolás a Tehetséggondozó
Műhelyek eredményességéről

-

Tehetséggondozó team tagjainak kiválasztása

-

Tehetségműhelyek létrehozása, működtetése

-

Tehetségígéretek műhelyeit vezető óvodapedagógusok nevelőtestületi szintű kiválasztása

-

Tehetséggondozó Program kidolgozása

-

Gyermekek megfigyelése, felmérése, kiválasztása a műhelyekbe

-

Munkaterv, ütemterv elkészítése

Középtávú célok:
-

A környezettudatos, egészséges életmód beépített elemeinek tovább gondolása, célzott élményekkel, programokkal történő színesítése

-

Szakmai kommunikációnk további fejlesztése, innovatív lehetőségek feltárása

-

Esélyegyenlőségre törekvés, esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése

-

Klíma stratégia kidolgozása óvodánkra vonatkozóan

-

Tehetséggondozás kidomborítása óvodánk adottságai által

-

Segítő csoport koordinálásával az önértékelési feladatok elvégzése, értékelése

-

Pályázatok írása szakmai anyagok és szakmai ismeretek bővítése

-

A program eredményességének vizsgálata, értékelésének lebonyolítása

-

Az integráció, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében szakemberekkel és a szülőkkel való hatékony együttműködés erősítése

-

Kapcsolattartás, együttműködés tehetségelméleti szakemberekkel

-

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, írása

Hosszú távú célok
-

Akkreditált tehetségpont működtetése

-

„Jó gyakorlat” megosztása a tagóvodákban

-

Pedagógusaink részére tehetséggondozó továbbképzések biztosítása

-

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, írása
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3.2. A sajátos nevelést, kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket (SNI) az alábbi, székhely, illetve tagóvodánkénti felosztásban

mozgásszervi fogyatékos

Virágkoszorú,
TÁ-TI-KA

tgó. (+cukorbeteg)

Napraforgó
beszédfogyatékosok ellátása

érzékszervi (HALLÁSI) fogyatékosok,
nagyothallók ellátása

Értelmi fogyatékos, + halmozottan
fogyatékos:
(értelmi + beszéd) Napsugár,
Csodasziget tgó.

Csodasziget, Katica, Napsugár,
Mesepalota, Várunk Rád, Hétszínvirág
tgó.
Százszorszép tgó,
Pitypang tgó

Érzékszervi, értelmi
Beszéd fogyatékos:
Csodasziget tgó.

érzékszervi (LÁTÁSI)
fogyatékosok,
(gyengén

látók,

Hétszínvirág tgó
Hétszínvirág tgó, Csodasziget tgó

vakok ellátása)

autizmus spektrumzavarral küzdők
ellátása

Hétszínvirág tgó,
Katica tgó,
Napsugár tgó.
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3.2.1. Adatbázis
Gyermekek adatai:
Tényleges
létszám

SNI

BTM

HH

HHH

Veszélyeztetett

Számított létszám

Feltöltöttség

Napraforgó (fő)
Csodasziget (fő)
Gyerek-Virág (fő)
Hétszínvirág (fő)
Katica (fő)
Mesepalota (fő)
Napsugár (fő)
Pitypang (fő)
Százszorszép (fő)
TÁ-TI-KA (fő)
Várunk Rád (fő)
Virágkoszorú (fő)

Engedély
ezett
férőhely
100
96
100
89
144
128
89
150
144
100
111
100

79
79
79
88
132
110
74
116
137
91
71
71

3
2
1
6
6
1
5
1
4
3
4
3

3
7
0
4
1
2
3
1
1
0
1
7

4
4
5
5
4
1
11
4
7
1
8
4

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
10
0

82
81
80
100
141
111
82
117
141
95
75
74

82%
84%
80%
112%
98%
86%
91%
78%
98%
95%
68%
74%

összesen:

1 351

1 127

39

30

58

1

17

83%

3%

3%

5%

Tagóvodák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

%-osan

1179

87%

1.5%

3.2.2. Gyermekek szociális adatai:

1.
2.

Tagóvodák

RGYK

Szülői
nyilatkozat
alapján

Napraforgó
Csodasziget

4
12

47
59

3, vagy
több
gyermeket
nevelő cs.
15
9

Tartósan
beteg v,
fogyatékkal
élő
3
0

Nevelésbe
vett gy.

Anya
otthon lakó

0
0

1
1
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Gyermek
ét
egyedül
nevelő
22
9

Féln
apos
óvo
dás
0
0

Nem
étkez
ő
2
0

Speci
ális
étren
d
4
5

Tehet
séges

5
6

Óv.
jogv.
szünet
eltető
0
4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GyerekVirág
Hétszínvirág
Katica
Mesepalota
Napsugár
Pitypang
Százszorszép
TÁ-TI-KA
Várunk Rád
Virágkoszorú
összesen:
%-osan:

3

61

5

1

2

2

18

0

0

5

8

1

12
7
6
18
4
14
2
11
12
116
9%

71
50
57
37
35
74
27
47
33
598
53%

16
19
6
3
16
11
14
13
9
136
12%

0
4
1
5
5
6
4
0
0
28
2%

0
0
0
0
0
0
0
2
0
4

0
0
0
0
0
0
0
2
3
9

16
3
3
17
14
24
11
29
35
201
18%

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
3

4
3
3
2
1
9
3
2
2
43
4%

0
0
17
3
0
0
0
0
6
45
4%

0
2
0
0
0
3
5
2
0
17
1%

Gyermekvédelmi feladatainkat a mellékletben található munkaterve tartalmazza.
54

3.2.3. A gyermekek nevelése során igénybe vehető segítő szakemberek:
3.2.3.1. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 8. Kerületi Tagintézménye
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.
Igazgató: Kertész Ildikó
Telefon: (+36 1) 303 9598 Email: info.08@fpsz.net
Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 18.00
Bejelentkezés: Személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Szakszolgálati ellátások:
Korai fejlesztés
 Konduktív nevelés
 Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység
 Nevelési tanácsadás
 Logopédia
 Gyógytestnevelés
 Óvoda-, és iskolapszichológusi koordinátor
 Tehetséggondozás
3.2.3.2. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ): 2. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézmény
Igazgató: Nyeste Péterné Szabó Ottilia
1077 Budapest, Izabella utca 1. Telefon: (+361) 489-0905 Email: info.2szb@fpsz.net
Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 16.00
Bejelentkezés: Személyesen, telefonon vagy e-mailben
A szakértői vizsgálat célja:
 az enyhébb problémák feltárása, vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM)
megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése;
 a komolyabb problémák esetében, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, és az ehhez
kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok kezdeményezése, valamint a kisgyermek
iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) megállapítása is ennek keretében történik.
3.2.3.3. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató- és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezető: Takács Gábor megbízott
székhely: 1081 Bp., Népszínház u. 22. Tel.: +36 1/333-0582
3.2.3.4. Gazdasági Szervezet
Gazdasági vezető: Szilágyi Gábor
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1089 Bp., Kőris u. 35.
Tel.: +36 1/210-7637, +36 1/313-5637, +36 1/333-9775
Élelmezés:
Ügyintéző: Horváth Szilvia +36 (1) 303 9174
3.2.3.5. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai vezető: Szűrszabóné Tóth Tímea
1081
, Népszínház u. 22.
3.2.3.6. Család- és Gyermekjóléti Központ: Tel.: +36 (1) 333-9775
Szolgáltatások: pszichológus, mentálhigiénés tanácsadás, jogi segítségnyújtás, stb.
Család és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatások Iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység
1084 Budapest, Déri Miksa u 3.
Kapcsolattartó: Tóth Adrienn szociális munkás
Tel.: +36 (20) 425-1392
3.2.3.7. Család és gyermekjóléti Szolgálat Tel.:+36 (1) 333 05 82
Kapcsolattartó: Tóth Adrienn csoportvezető
3.2.3.8. Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok
Szakmai vezető: Mogyoró Anita
1089 Bp., Kőris u. 35.
Tel.: +36 1/333-9775/313
Fax: +36 1/303-9199
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat (a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején
túl krízishelyzetekben) Elérhetősége: +36 (30) 493-1925
3.2.3.9. Átmeneti Gondozás
Szakmai vezető: Szögi Szabolcs
3.2.3.10.
Családok Átmeneti Otthona
1086 Bp., Koszorú u. 14-16.
3.2.3.11.
Gyermekek Átmeneti Otthona
1088 Bp., Szentkirályi u. 15. I. em. 4.
Tel.: +36 1/266-0617
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Óvodapszichológusok: Szűcs Szabolcs
Domány Vanda

3.2.3.12.

Sikerkritériumok:
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása, a segítő kapcsolatok bevonásával a családok segítése a gyermekek magas
szinten érvényesülő esélyegyenlőségének szem előtt tartásával.
 A fejlettség mérő vizsgálatra küldött gyermekek nyomon követésével időbeni ellátás megvalósulása, az együttműködő felek kapcsolatának
koordinálása.
 Team megbeszélésekkel a hatékonyabb ellátás biztosítása.

3.3. Közösségfejlesztés
Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?
Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
3.3.1. A pedagógiai programban is megjelenített tagóvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai a következők:
Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és
tágabb környezetünk eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat.
Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok elváljanak egymástól.
Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást
biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal.
Tagóvodánkban az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével a tagóvodai munkatervekben részletezett formában szervezzük és
bonyolítjuk.
A NEÓ tagóvodáinak közösségfejlesztését szolgáló ünnepek/ünnepélyek, rendezvények:

S
z
e
p
t
e
m
b
e
r

Dátum
07

Ünnep, hagyomány
Magyar Rádió

Tagóvoda
Mesepalota
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nyílt/zár
t

Felelős
Nagycsoportos óvónő

16-22
18

Európiai Mobilitás hét
A béke világnapja

18

Nagy Sportágválasztó

21
20

Almaszüret
Takarítás világnapja

22

Autómentes nap

28
29

Fűvészkert
Szent Mihály napja

30

Népmese világnapja

01

Október

Zenei világnapja

01
04

Az idősek világnapja
Állatok világnapja

TÁ-TI-KA
Csodasziget
Napraforgó
Napsugár
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Katica
Mesepalota
Százszorszép
Virágkoszorú
Százszorszép
Virágkoszorú
Mesepalota
Százszorszép
Gyerek-Virág
Mesepalota
TÁ-TI-KA
Napsugár
Napraforgó
Pitypang
Gyerek-Virág
Csodasziget
Hétszínvirág
Napraforgó
Gyerek-Virág
Csodasziget
Napsugár
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Pitypang
Százszorszép
Csodasziget
Gyerek-Virág
Százszorszép
58

Csoportos óvónők

zárt
zárt

Molnár-Zátrok Vivien
Nagycsoportos óvónő
Köveskúti Alexandra
Nagycsoportos óvónő
Lendvai Mercédesz

zárt
zárt
zárt

Nagycsoportos óvónő
Kósa Éva
Nagy Julianna
Csoportos óvónők

Tóth Valéria

Gyánity Andrea
Fehérvári Gizella
Fejes Fruzsina
zárt

Király Istvánné
Horváth Istvánné

09
14
21
23
11

Népi játék hete
Noé bárkája Millenáris
Tökfaragó délután
Földünkért világnap
a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának
napja.
Márton nap

Hétszínvirág
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Virágkoszorú
Mesepalota
Katica
Katica
Mesepalota
Mesepalota
Virágkoszorú
Pitypang
Százszorszép

Csoportos óvónők
zárt
zárt

zárt

Nagy Julianna
Csoportos óvónők
Liszkai Enikő
Szabóné Tar Enikő
Poláková Rebeka

Magyari Nikolett

December

November

Vargáné Horváth Márta
Gyerek-Virág
Pitypang
Mesepalota
Hétszínvirág
Virágkoszorú

nyílt

nyílt
zárt

19

"Ne gyújts rá" világnap

25
30

Adventi vásár
András nap

Katica
Százszorszép
Pitypang

4-7

Mikulás

Százszorszép
Csodasziget
Gyerek-Virág
Hétszínvirág
Pitypang
Napsugár
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Fejes Fruzsina

Parti Mária
Vargáné Horváth Márta
Nagy Judit
Király Istvánné,
Csabainé Lampert Ágnes

zárt
zárt

7-11
13

karácsonyi ünnepvárás-kézműves délután
Luca nap

Napraforgó
TÁ-TI-KA
Virágkoszorú
Mesepalota
Katica
Gyerek-Virág
Százszorszép

zárt
zárt
zárt
nyílt
zárt

Kissné Bagi Magdolna
Zatkova Lívia
Fodor Gyöngyvér
Lendvai Mercédesz
Horváth Sándorné

14-18

18
22

Hóemberek világnapja
A magyar kultúra napja

Február

Január

2021

Karácsonyi ünnepvárás

02
08
10
10-24

Medve ébresztő
Közl.eszk.megtekintése
Keleti és nyugati Pu.
Farsang

Csodasziget
Hétszínvirág
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Virágkoszorú
Mesepalota
Katica

nyílt
nyílt
nyílt
nyílt
Nyílt, zárt

Csoportos óvónők
Markovitch Zsuzsanna
Liszkai Enikő

Mesepalota
Csodasziget
Gyerek-Virág
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA

Markovitch Zsuzsanna

Mesepalota
Mesepalota
Mesepalota
Virágkoszorú
Katica
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA

Fejes Fruzsina
Stedra Szilvia
Stedra Szilvia
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Pálné Csősz Ágnes

Fehérné Tóth Judit

zárt
zárt
zárt
zárt

Liszkai Enikő
Csoportos óvónők

Pitypang
Hétszínvirág
Csodasziget
Mesepalota
Százszorszép

nyílt
zárt

Zatkova Lívia
Horváth Sándorné
Nagyfiné Varga Mónika

14

Valentin nap

24

Mentő Múzeum

01
08

Újrapapír világnapja
Nőnap

Múzeum-kert
Márc.15-i ünnepség

Március

12
12-15

22

Víz világnapja

Csodasziget
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Virágkoszorú
Csodasziget
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Katica
Mesepalota
Virágkoszorú
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Pitypang
Hétszínvirág
Gyerek-Virág
Százszorszép
Százszorszép

Csoportos óvónők
Szabóné Tar Enikő

zárt
zárt
zárt
zárt

zárt

Csoportos óvónők
Sz.T.E, Z..L,S.SZ.
Csoportos óvónők
Szabóné Tar Enikő

Hajzer-Zelenák Bettina
drámapedagógiai csoport
Kósa Éva, Csabainé
Lampert Ágnes
Lukácsiné Sz. Melinda
Lendvai Mercédesz

Csodasziget
61

Nyílt nap szervezés e a szülők részére

Április

03.30-04.15

Húsvét

07

Egészségügyi Világnap

11

Magyar költészet napja

20

Sport nap

Gyerek-Virág
Hétszínvirág
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Pitypang
Virágkoszorú
Mesepalota
Katica
Gyerek-Virág
Katica
Mesepalota
Virágkoszorú
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Pitypang
Gyerek-Virág
Csodasziget
Százszorszép

Csirkovics Dalma

Gruberné Fodor Judit
Poláková Rebeka
Pető-Hodosán Fruzsina
zárt
zárt
zárt
zárt
nyílt
nyílt

Hétszínvirág
Százszorszép
Virágkoszorú
Mesepalota
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Csodasziget
Pitypang
TÁ-TI-KA
62

Csoportos óvónők
Stedra Szilvia

Csoportos óvónők

Bán Katalin
Kissné Jádi Eszter
Kálmánné
Damásdi
Orsolya
Jeneiné Velencei Zsuzsa
Karner Melitta
Bolla Attiláné

nyílt

Föld napja

Százszorszép

22

Margitszigeti séta

Csodasziget
Gyerek-Virág
Hétszínvirág
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Katica
Mesepalota
Mesepalota

23

A könyv napja

Május

22

25
29

Sport nap
A táncművészet napja

30-05.06

Anyák napja

Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Hétszínvirág
Csodasziget
Napraforgó
Csodasziget
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Katica
Mesepalota
Virágkoszorú
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Pitypang
Hétszínvirág
Csodasziget
Százszorszép
63

zárt

Magyari Nikolett
Vargáné Horváth Márta
Simonné Török Orsolya

zárt

Kissné Bagi Magdolna
Szörényi Imola
Poláková Rebeka
Szabóné Tar Enikő

Csoportos óvónők
nyílt

nyílt
nyílt
nyílt
nyílt
nyílt
nyílt

Sándorné Péterfi Krisztina
Csoportos óvónők
Markovich Zsuzsanna

Csoportos óvónők

Lukácsiné Sz. Melinda
Bitó Magdolna

02
04
05

10-11

10
24
25-27

28
28
26-31

Gyereknap
Tűzoltók napja
Esélyegyenlőség napja

Madarak és Fák napja

Gyereknap
Az európai nemzeti parkok napja
Évzáró ünnepség

Tavaszi kirándulás
Palota nap
Gyermeknap

Napraforgó
Mesepalota
Csodasziget
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Százszorszép
Csodasziget
Gyerek-Virág
Hétszínvirág
Katica
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Virágkoszorú
Mesepalota
Hétszínvirág
Virágkoszorú
Csodasziget
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Katica
Mesepalota
Katica
Virágkoszorú
TÁ-TI-KA
Napsugár
Pitypang
Gyerek-Virág
Csodasziget
Százszorszép
64

zárt
Poláková Rebeka

zárt

Béli Zsuzsanna
Király Istvánné
Kósa Éva
Horváth Istvánné

zárt

Pető Hodosán Fruzsina
Gruberné Fodor Judit
Nagy Julianna

nyílt
nyílt
nyílt
nyílt
nyílt
zárt
zárt
nyílt
zárt

Kissné Bagi Magdolna
Répás Jánosné
Zatkova Lívia
Fodor Gyöngyvér
Fehérvári Gizella

Csabainé Lampert Ágnes,

Magyari Nikolett
Lendvai Mercédesz
29

Hősök napja

31
30-06.04

Dohányzásmentes világnap
Évzárók, búcsúztatók

Nemzeti összetartozás napja

Június

04

Augusztus

05

20

Környezetvédelmi világnap

A kenyér ünnepe

Napraforgó
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Százszorszép
Gyerek-Virág
Hétszínvirág
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Virágkoszorú
Mesepalota
Katica
Százszorszép
Hétszínvirág
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Mesepalota
Virágkoszorú
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
Csodasziget
Csodasziget
Napsugár
Napraforgó
TÁ-TI-KA
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zárt
zárt
zárt

Bolla Attiláné

nyílt

Csabainé L. Ágnes

nyílt
nyílt
nyílt

Kissné Bagi Magdolna

nyílt
zárt

nyílt
nyílt
nyílt

Zatkova L, .Szabóné Tar
Enikő
Csoportos óvónők
Csabainé Lampert Ágnes
Kósa Éva

Hajzer-Zelenák Bettina
Karner Melitta

Sándorné Péterfi Krisztina

Gruberné Fodor Judit

Sikerkritériumok:
 A tagóvodákban megfelelő színvonalon történnek a rendezvények és programok, melyek felelősei időben szervezik és koordinálják a résztvevők
feladatait.
 A tervezett ünnepek és rendezvények illeszkednek a NEÓ Pedagógiai programban található elvárásokhoz, értékrendhez.
 A multikulturális elemeket minden tagóvoda - az ellátott nemzetiségekre tekintettel - beemeli a rendezvényei közé, és lehetővé teszi
megmutatkozásukat tárgyi és kulturális vonatkozásban.

4. Eredmények
Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei
 esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések
 elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi mutatók
Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?
Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?
Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját?
Eredményeinket folyamatosan nyilvántartjuk, azokat év közben is elemezzük, majd az év végi beszámolókban rögzítjük.
4.1. Motiváció
A fenntartói elismerések kibővítésének lehetőségeit kezdeményezzük az alábbiakkal:
Az év tagóvodája
Az év óvodapedagógusa
Az év dajkája
A díjak átadása az Óvodák napján történne. A díjhoz egy óvodapedagógusok munkájához illeszkedő, gravírozott feliratú, évdátummal ellátott iparművészeti
termék létrehozása szükséges.
A díjazáshoz szükséges kiválasztás szempontjait ki kell dolgozni a 2020-2021-es nevelési évben. Ebbe a munkába bevonjuk a szülői szervezeteket is.
Ki kell dolgozni olyan mindenki által elfogadott és értelmezett szempontsort, mely objektíven tartalmazza a jutalmak, bérkiegészítések felosztásának
szempontjait.
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Az óvodapedagógusi létszám stabilitását célzó intézkedéseket folytatjuk. A 40 000 Ft bruttó Józsefvárosi pótlék bevezetését követően felmérjük további szakmai
megbecsülések lehetőségeit. Az Nkt. 65. §-a értelmében, mely a következő (5b) bekezdéssel egészült ki:
„A munkáltató – ide nem értve a helyettesítést – a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek
teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat).
A célfeladat eredményes végrehajtásáért – a pedagógus illetményén felül, írásban, a célfeladat teljesítésének igazolásakor – céljuttatás jár.”
Felelős: Intézményvezető
Jubileumi jutalom és Hűségjutalom 2021
Jubileumi jutalom közalkalmazotti évek száma szerint
Ssz.:
Név:
Beosztás
1.
Lintnerné Nagy Eszter
fejlesztő pedagógus
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pécsné Gaál Margit
Földvári Márta
Kósa Éva
Borbély Annamária
Lendvai Mercédesz
Árvai Judit
Kissné Poór Beáta
Horváth Sándorné
Sinkáné G. Andrea

fejlesztő pedagógus
dajka
óvodapedagógus
pedagógiai asszisztens
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

Év:
25

Kifiz. Ideje
2021. 01. 11.

Tagóvoda neve:
Napraforgó tagóvoda

25
25
30
30
30
40
40
40
40

2021. 01. 23.
2021. 04. 04
2021. 01. 08
2021. 03. 21
2021. 08. 21
2021. 07. 01
2021. 07. 02
2021. 09. 01
nyugdíjazáskor

Csodasziget tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Hétszínvirág tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Napraforgó tagóvoda
Csodasziget tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Pitypang tagóvoda

Kerületi Hűség jutalom 2021. nevelési évben
Ssz.:

Név

Beosztás

Kerületben eltöltött évek Tagóvoda neve:
száma:

1.
2.

Gergely Istvánné
Antalné Tóth Tünde

dajka
ped. asszisztens
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20
20

Gyerek-Virág tagóvoda
Napraforgó tagóvoda

3.

Kalacsi Miklósné

óvodatitkár

20

Várunk Rád tagóvoda

4.
5.
6.
7.

Kocsisné Juhász Éva
Kósa Éva
Lendvai Mercédesz
Horváth Sándorné

tagóvoda-vezető
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

20
30
30
40

Napsugár tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Százszorszép tagóvoda
Százszorszép tagóvoda

Sikerkritérium:
 Megbecsültség növelésével a pályán maradás, és az utánpótlás biztosítása.
 A hatékony szervezeti kultúraváltás igényli az egyes részelemek pl. kiválasztási, előléptetési, jutalmazási, teljesítményértékelési rendszer változtatását és
összehangolását.

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?
– Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi
célok figyelembe vételével határozzák meg.
Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
2020. Augusztus 01 – től - 2025. Augusztus 01-ig történt intézményvezetői kinevezéssel a pályázati célkitűzések értelmében, új szervezeti struktúrában és
együttműködési formában indul el a munka, mely változásmenedzselést igényel.
5.1. Munkatársi értekezletek
Ssz.
1.

Felhasználás tárgya
Évindító
értekezlet,
munkaterv megvitatása

az elmúlt évi

Időpont

Érintett Felelős
Intézményvezető

2020. szeptember
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Első félévi eredmények, tapasztalatok

2.

2021. február

Évzáró értekezlet, Eredmények,
Beszámolók

3.

Nevelőtestület Alkalmazotti közösség, tagóvodavezetők, Intézményvezető
Intézményvezető, Tagóvoda-vezetők, Alkalmazotti
közösség

2021. augusztus

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont

Esemény / téma

Felelős

2020.

Digitalizált adminisztráció

Intézményvezető

2021.

Zöld Ovi- Szabadidő Munkaközösség

Intézményvezető, Zöld Ovi munkaközösség vezető

2021

Esélyegyenlőségi program

Intézményvezető

5.2. Szakmai munkaközösségek

Ssz.

Szakmai munkaközösség neve

Munkaközösség vezetője

1.

Zöld - Szabadidő Munkaközösség

Magyari Krisztina

2.

Szakmai módszertani Munkaközösség

Kocsisné Juhász Éva

3.

Minőségi Eredményességi Önértékelési
Munkaközösség

Pappné Antal Katalin
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5.3.

Szakmai munkacsoportok
Ssz.
1.

2.
3.
4.

Munkacsoport vezetője

Szakmai munkacsoport neve
Pozitív fegyelmezés

Lukácsné Varga Katalin mesterpedagógus

Fejlesztő csoport

Kozmáné Szabó Edina igazgató-helyettes
Kozmáné Szabó Edina igazgató-helyettes
Kozmáné Szabó Edina igazgató-helyettes
Virágkoszorú és Gyerek-Virág tagóvodák vezetői

Tehetséggondozó csoport
Gyermekvédelem
Bagdi Bella Boldogság óra program

A munkacsoportok a pedagógus Mesterprogramjához kapcsolódva, a tagóvodai arculat kialakítása érdekében illetve a törvényes működéshez szükséges
egyeztetéseket szem előtt tartva, valamint az éves munkatervnek megfelelően végzik munkájukat.
Sikerkritériumok:
 Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak.
 Megvalósul a tagóvodák közötti belső tudásmegosztás, melyben a szakmai munkaközösségeknek és nyílt rendezvényeknek kulcsszerepe van.
 A munkaközösségek segítségével a munkatársak számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
 A szakmai munkacsoportok és teamek dúsítják a korszerű és hatékony nevelés sokszínűségét, és hozzájárulnak a megújuláshoz.

6. Az intézmény külső kapcsolatai
Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?
Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?
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6.1. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
6.1.2. A Szülői Közösség értekezletei
Téma

Ssz.
1.

-

2.

-

Időpont

Felelős

Csoportprofil bemutatása
Házirend ismertetése, felelevenítése
Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható
jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt
kell eljuttatnunk a gyermekeket)
Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
Aktuális információk

2020. szeptember 30.

Tagóvoda-vezető Nevelőtestület

Iskolai életre történő alkalmasság témakör,
kidomborítva az együttnevelés folyamatos
szükségszerűségét.

2021.december 5.

Nevelőtestület

2021. május 20.

Nevelőtestület

3.
-

Nevelési év eredményei, információk

Szülői fórum
A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja tagóvodánként szervezve, munkaterveikben részletezve.
Ssz.
1.

Téma
Szülői fórum szervezése:
Az EU-s projekt megismertetése, a tagóvoda
érintettségének bemutatása.

Időpont

Felelős
Intézményvezető és a projektben résztvevő
alapítványok képviselői

2021. március

Körzethatárok módosításának bemutatása
6.1.3. Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a
gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.
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Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – tagóvoda-vezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve.
6.1.4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat szüleikkel: 2021. Április utolsó hetében várjuk. Pontos időpontok honlapunkon lesznek követhetőek.
Az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: központilag nincs kijelölt nap, előzetes egyeztetés után a
szülők a tagóvodákban betekintést nyerhetnek a mindennapi életébe.
7. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Hogyan
felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Hogyan
felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, tanításának?
Milyen
az IKT- eszközök kihasználtsága?

7.1. A pedagógiai munka feltételei
A Munkatervek mellékletét képező Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a
20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 2. melléklete alapján felmérjük a tagóvodák ellátottságát, és elkészítjük a beszerzések, beruházások tervét a nevelési évre
tagóvodánként. Felmérjük a digitalizált naplóvezetéshez rendelkezésre álló eszköz állományunkat is, és ezek tükrében tervezzük eszköz besszezéseinket.
Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg
jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni,
az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érintett létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni.
Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda
esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve figyelembevételével készített, vagy jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. (EMMI Köznevelésért felelős helyettes
államtitkár 2020. 09. 24-ei levele szerint)
Sikerkritérium:
 minden tagóvoda rendelkezzen az előírt tárgyi feltételekkel.
 A beruházások és fejlesztések sorrendjének meghatározása a lemaradások figyelembe vételével és a jogszabályok érvényesülésével történik.
 A digitális naplóvezetés feltételeinek biztosítása, szükséges wifi hálózat kiépítése.
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8. Személyi feltételek
Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.
8.1. HUMÁN ERŐFORRÁS Álláshelyek száma 2020/2021. nevelési év

Ö

2020/2021.
nevelési év
összesen:

K

Ö

K

Ö

K

Ö

K

Ö

K

Ö

Ö

K

Ö

K

Ő

1,0

K

K

Ö

Összese
n

Ö

K

Ö

munkaü
gyi üi.

gazdasá
gi üi.

ped
assziszte
ns

dajka

K

K

Ö

óvodatit
kár

pszichol
ógus

gyógype
dagógus
Ö

adatbázi
s
működt
ető
általáno
s
munkás

egyéb

NOS

logopéd
us

fejlesztő
pedagóg
us

óvoda
pedagóg
us

vezető

Csoport

Napraforgó
Egyesített Óvoda

pedagógus

K

K

Igazgatóság

0

3,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

1. Napraforgó

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

0,0

1,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,0

14,8

3,0

17,8

2. Csodasziget

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

1,0

1,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,0

14,8

4,0

18,8

3. Gyerek-Virág

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

1,0

1,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

14,5

4,0

18,5

4. Hétszínvirág

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0

4,0

0,0

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

16,0

3,0

19,0

5. Katica

6

1,0

0,0

12,0

0,0 0,0

1,0

0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0

6,0

1,0

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0

0,0

23,5

4,0

27,5

6. Mesepalota

5

1,0

0,0

10,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

5,0

0,5

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

18,5

2,5

21,0

7. Napsugár

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

0,0

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

15,5

3,0

18,5

8. Pitypang

6

1,0

0,0

12,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

6,0

1,0

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0

0,0

23,0

2,0

25,0

Százszorszép

6

1,0

0,0

12,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

6,0

1,0

2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0

0,0

23,0

2,0

25,0

TÁ-TI-KA

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

0,0

1,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

14,5

3,0

17,5

Várunk Rád

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

1,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,0

14,5

3,0

17,5

Virágkoszorú

4

1,0

0,0

8,0

0,0 0,0

1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

4,0

1,0

1,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0

0,0

15,0

4,0

19,0

összesen:

55

15,0 0,0 110,0 0,0 0,0 12,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1,0 0,0 3,0 9,0 55,0 7,5 18,0 5,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0

9,5

0,0 216,5 37,5 254,00

9.
10
.
11
.
12
.

15,0

110,0

12,0

1,0

3,0

1,0

12,0

142,0

62,5
97,5
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23,0

2,0

2,0

1,0
14,5

9,5

254,0
254,0

Helyzetelemzés:
2020. Szeptember 1-én a Napraforgó Egyesített Óvodában az óvodapedagógusok létszámán kívül minden álláshely betöltött. A 110 óvodapedagógus álláshelyből
108 van betöltve (76%). Ebből 84 szakképzett óvodapedagógussal van betöltve, a 3 üres álláshelyen pedig fejlesztő pedagógus, illetve tagóvoda-vezető látja el a
gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő-nevelő feladatokat. A többi üres vagy tartós távolléten tartózkodó óvodapedagógus álláson (GYÁP, GYED, GYES stb.) 5
helyet nyugdíjas visszafoglalkoztatással, 18 helyet pedagógiai asszisztens alkalmazásával oldunk meg.
Az óvodákban egyre inkább jelentkezik az óvodapedagógus-hiány, mert a meghirdetett óvodapedagógus álláshelyekre sok esetben egyetlen érdeklődő sem
jelentkezik. Az óvodákban egyre gyakrabban jelentkező részleges pedagógushiány gátolja a gyermekek szakszerű nevelésének és ellátásának biztosítását. Az
eddigiekben ugyanis az óvoda nyitva tartása alatt végig kötelezően óvodapedagógusnak kellett jelen lennie a csoportban. A Kormányrendelet új rendelkezése
ezért 2020. szeptember 1-jétől lehetővé teszi, hogy az óvodában reggel 8 óra előtt vagy a délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, így például a dajka vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa. Ennek azonban szigorú feltétele az, hogy
a szóban forgó, óvodapedagógus jelenléte nélküli időszakban az óvodai csoportban nem folyhat fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más nevelési jellegű foglalkozás.
A rendelkezéstől várható, hogy némileg enyhíti a szorító óvodapedagógus-hiányt, illetve szabályosabbá teszi a pedagógusok illetve a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakört betöltő óvodai alkalmazottak foglalkoztatását.
33/B. § (5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást
szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.
Ez a rendelkezés nagymértékben segíthet az óvodai feladatok jogszerű ellátásában, a gyermekek felügyeletében, hiszen a látszólag jelentéktelen „délután” szó
valójában azt jelenti, hogy a gyermekek felügyeletéhez 12 órától az óvoda jellemzően 17 óra körüli zárásáig elegendő a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő foglalkoztatott közreműködése, amennyiben a szóban forgó időszakban az óvoda nem szervez foglalkozásokat a gyermekek számára. A rendelkezést
követően egy óvodai csoportban akár napi hét órányi időtartamban is megoldható a gyermekek felügyelete a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazott dajkák vagy más nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak munkavégzésével.
(https://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/pedagogusok-szakkepzettsegi-kovetelmenyei.html)
A munkarendek átdolgozása a gyermekek mindenek feletti érdeke mentén megtörténik.
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8.2. Tagóvodák csoportbeosztásának alakulása
Napraforgó Egyesített Óvoda 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak száma
Tagóvodák.
NEÓ Napraforgó székhely tagóvoda
NEÓ Csodasziget tagóvoda
NEÓ Gyerek-Virág tagóvoda
NEÓ Hétszínvirág tagóvoda
NEÓ Katica tagóvoda
NEÓ Mesepalota tagóvoda
NEÓ Napsugár tagóvoda
NEÓ Pitypang tagóvoda
NEÓ Százszorszép tagóvoda
NEÓ TÁ-TI-KA tagóvoda
NEÓ Várunk Rád tagóvoda
NEÓ Virágkoszorú tagóvoda
Összesen:

Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Csoportok száma
4
4
4
4
6
5
4
6
6
4
4
4
55

Napraforgó Tagóvoda
Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

1.

Katica

21

2.

Süni

21

3.

Maci

19

Óvodapedagógus

Dajka

Szabó Beatrix

Fülöp Brigitta

Márkus Adrienn

Tóthné Ludvig Erika

Várhegyi Andrea
Mészárosné Herczeg Ildikó

Patakiné Kovács Olga

Pócsik Zsanett

75

Pedagógiai asszisztens
Antalné Tóth Tünde
Molnárné Szabó Andrea

Molnárné Szabó Andrea

4.

Cica

18

Összesen:

79

Árvai Judit
Krasznai Katalin

Szabó Brigitta

Kozma Borbála

Csodasziget Tagóvoda

Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

1.

Katica

20

Lehnerné Máté Erika
Arató Henrietta

Szabó Krisztina

2.

Holdacska

20

Tánczos Tamás

Vigh Péterné

Kissné Poór Beáta
Takács Andrásné

3.

Csiga -biga

22

4.

Halacska
csoport

21

Összesen:

Mátayné Mága Judit

Kovácsné Kovalszky Tünde
Miskolczi Józsefné

Pedagógiai asszisztens

Zboray Jánosné
Hildné Laczi Beáta

Nagy Imréné
Horváth Jánosné

83

Gyerek-Virág Tagóvoda

Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

Mákvirág

20

Simonné Török Orsolya

Tóth-Szilovics Mónika

Pedagógiai asszisztens

1.

76

Horváth Ferencné

2.

Harangvirág

3.

21
20

Napraforgó
4.

Gyöngyvirág

Összesen:

19

Pálné Csősz Ágnes
Tamási Alajosné

Ammerné Danco Melinda

Horváth Istvánné
Csirkovics Salma

Gergely Istvánné

Gyánity Andrea
Tavaszi Józsefné

Fodor Bernadett

Novákné Fekete Ágnes

80
Hétszínvirág Tagóvoda

Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

1.

Csiga-Biga

Pedagógiai asszisztens

Tóthné Nagy Katalin
Fazekas Katalin

Jakab Mária

17

Lengyel Andrásné

Böhm Elekes Renáta

Péter Zsuzsanna

2.

Maci

24

Varga Gabriella
Gál Eszter

3.

Hangyabanda

24

Nagyné Papp Ágnes

Szentesi Annamária

Borbély Annamária

4.

Katica

23

Zsigmondné Mercz Ágnes
Noszlopy Éva

Zachár Gyuláné

Tóth Bernadett

Összesen:

88

77

Katica Tagóvoda
Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

1.

Tigris

Petrák Julianna
Bóllakné Weinecker Tímea

Magyari Jolán

22

Pataki Annamária
Bálint Zsuzsánna

2.

Süni

22

Fodor Gyöngyvér
Réthyné Fejes Mónika

3.

Kenguru

23

Pető- Hodosán Fruzsina
Köveskúti Alexandra
Lukácsné Varga Katalin
Takács Klaudia

4.

Lila sárkány

22

5.

Mákvirág

22

Méhecske

6.

Összesen:

20

Csorbáné Rácz Mónika

Liszkai Enikő
Répás Jánosné

Pedagógiai asszisztens

Parti Mária

Varju Edit

Lénárt Henriett

Szörényi Imola Virág
Magyari Krisztina

Nagy Zsanett

132

Mesepalota Tagóvoda
Ssz.

1.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka

Zatkova Lívia
78

Pedagógiai
asszisztens

Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka

Kippkopp

25 fő

Poláková Rebeka

Puchnyákné K. Borbála

Fejes Fruzsina

Balogh Józsefné

2.
Kis Vuk

Pedagógiai
asszisztens

Ganyi Evelin

18 fő

3.

Markovich Zsuzsanna
Kisvakond

15 fő

4.

Gyöngyösi Barbara

Nagy Julianna

Horváth Zsófia

Stedra Szilvia
Süni

27 fő

Prancz Renáta

Tot Judit

Micimackó

25 fő

Szabóné Tar Enikő

Faragóné Koós Emese

5.

Összesen:

110 fő
Napsugár Tagóvoda

Ssz.

Csoport neve

Létszám

1.

Maci

20

2.

Csigabiga

16

3.

Egerek

16

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

Bíró Jánosné

Baloghné Papp Katalin

Sarkadi Anikó

Liszkóné Szabó Csilla

Sánta Erzsébet

Matisz Anett

Huber Viktória

Fehér Róbertné
79

Erős Beáta

4.

Pillangó
Összesen:

21

Haris Erzsébet
Dudás Gabriella

Bartha Nikolett

Huzina Salóme

73

Pitypang Tagóvoda
Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

1.

Maci

2.

3.

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

15

Takács Csabáné
Tóth-Kozma Fanni

Dobos Dezső Andrásné

Zsitnyányi Péterné

Mókus

18

Kuczmog Erzsébet
Rigó Beáta

Katona Andrásné

Csiga

22

Kozma Lajosné
Maros Judit

Bóni Szabina
Imam Éva

Vetró Nóra

Nagy Ivett

4.

Cica

18

Molnár Jánosné
Szombati Virág

5.

Süni

22

Sinkáné Gombos Andrea
Rausz Emese

Szabó Erzsébet

21

Mizser Szilvia,
Pénzes Andrea

Angeliné Szita Erika

6.

Pillangó
Összesen:

116
80

Százszorszép Tagóvoda
Ssz.

1.

2.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

Siklódi Edit
Földvári Márta

Cica

25

Bán Katalin
Jeneiné Velencei Zsuzsanna

Pillangó

23

Horváth Sándorné
Nagyfiné Varga Mónika

3.

Mókus

23

Kissné Jádi Eszter
Kálmánné Damási Orsolya

4.

Kutyus

21

Lendvai Mercédesz
Lukácsiné Szabó Melinda

Kutiné Antalicz Andrea

Magyari Nikolett
Vargáné Horváth Márta

Zvolenszky Jánosné

5.

Maci

21

6.

Nyuszi

24

Összesen:

Kozma Tímea

Király István Lászlóné
Kósa Éva

Bodóné Mezősi Zsuzsanna

137

81

Pedagógiai asszisztens

TÁ-TI-KA Tagóvoda
Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

1.

Bambi

21 fő

Bolla Attiláné
Hajzer-Zelenák Bettina

Nagy Sándorné

Pedagógiai asszisztens

Minda Krisztina
2.

Gyöngyvirág

3.

Mókus

25 fő

Balázs Kitti
Fehérvári Gizella

Lajosné Göbölös Emília

23 fő

Molnár-Zátrok Vivien
Sándorné Péterfi Krisztina

Berta-Horváth Beáta
Kergyó Anikó

4.

Nyuszi
Összesen:

22 fő

Fehérné Tóth Judit
Gruberné Fodor Judit

Pataki Józsefné

91
Várunk Rád Tagóvoda

Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

1.

Cica csoport

14

2.

Süni csoport

17

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

Szikora Zoltánné

Makráné Barta Julianna

Szatmári Sára

Kissné Hódosi Erzsébet

Gálné Baranya Hajnal

Bartos Dóra

82

Beck Judit
3.

Kutya csoport

18

4.

Maci csoport

21

Összesen:

Barczi Gáborné

Hargitai Gáborné
Rácz Ottilia

Gyulai Zsófia

Bartha Róbertné

70

Virágkoszorú Tagóvoda
Ssz.

Csoport neve

Létszám
(október)

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

1.

Búzavirág

20

Barna Éva

Kádár Andrea

Surányi Réka
Nagy Gyuláné

2.

Kamilla

17

Ambróziné Nagy Ilona

Haller Józsefné

Csigó Bianka Lilla

3.

Csipkebogyó

20

Packosz Mónika

Bacsi Lajosné

Gesztelyi-Nagy Katalin

4.

Levendula

17

Csuhajné Antal Mária
Boldizsár Márta

Marosné Dégi Anett

Összesen:
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83

8.2.1. Óvodapszichológusok beosztása

Szűcs Szabolcs
Tagóvoda neve, címe

Napok

Napsugár Tagóvoda
Dankó utca 31.
Hétszínvirág Tagóvoda
Kun utca 3.
Csodasziget Tagóvoda
Tömő utca 38/A.

hétfő
csütörtök
szerda

Mesepalota Tagóvoda
Somogyi Béla utca 9-15.
Várunk Rád Tagóvoda
Csobánc utca 5.
Napraforgó Tagóvoda
Tolnai Lajos utca 7-9.

kedd (fél nap)
péntek
kedd (fél nap)

Domány Vanda
Tagóvoda neve, címe

Napok

Pitypang Tagóvoda
Százados út 12-14.
Virágkoszorú Tagóvoda
Baross utca 91.

Csütörtök
Szerda (fél nap)

Gyerek-Virág Tagóvoda
Baross utca 111/b.

Szerda (fél nap)

TÁ-TI-KA Tagóvoda
Rákóczi út 15.
Százszorszép Tagóvoda
Szűz utca 2.
Katica Tagóvoda
Vajda Péter utca 37.

Hétfő
Kedd

Péntek
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Óvodapszichológusi munkaterv a 2020-21-es nevelési évre
Óvodapszichológusi munka célját, a feladatokat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet, valamint a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szabályozza.

Határidő

Célok
Igények, tervek egyeztetése
●

●
●
●
●

Október

●

Milyen igények fogalmazódnak meg az
óvodavezetőkben a pszichológussal kapcsolatban? (pl
tréning az óvodavezetőknek -> másik kollégával
konzultálni)
Ajánlásokat figyelembe venni
Beleegyező nyilatkozatok
Kiosztani
Visszaszedni
Szülők tájékoztatása az intézményi jelenlétéről,
tevékenységéről, elérhetőségéről, valamint arról, hogy
az intézménypszichológus a nevelési év során
csoporfoglalkozásokon vehet részt
Konzultációs időpontok megadása az intézményekben
(faliújság, honlap)

Szülői/ munkatársi értekezleteken való részvétel előre egyeztetve
Beszoktatás segítése

November

Szülők fogadása. Óvodai csoportlátogatások, megfigyelések
Az óvodapedagógusok problémafelvetései mentén megoldások
keresése

December

A Szakszolgálat fejlesztő csoportjaiba (iskola- előkészítő,
szociális készségfejlesztő csoport) irányítás
Az iskolaérettség, iskolaválasztás eldöntésében segítség nyújtása
(javaslat/tovább irányítás)

Január-február

Szülőkonzultációk tartása
Egyéni csoportos foglalkozások folytatása
A szakmai mentorral való szupervízió

Március-április

Beóvodázással - Beiskolázással kapcsolatos teendők

Május-június

Beszámoló készítése az éves munkáról
Konzultációs folyamatok lezárása
Visszajelzés szülőknek a gyermek fejlődéséről
Részvétel az évet záró óvodai programokon (lehetőség szerint)

Munkatársaink munkaidő beosztása a mellékletben megtalálható.

85

9. Szervezeti feltételek
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket
alkalmaz?
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat
az intézményen belül és kívül.
Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?
Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?
Hogyan történik az információátadás az intézményben?
Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a
fejlesztésekbe?
Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást
ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és
az intézményvezetés
Szervezeti ábra
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9.1. Változásmenedzsment
2020 márciusától a hagyományos oktatást felváltotta a digitális, óriási változást hozva a
pedagógusok számára is. Az online munkavégzés kihívásokkal teli időszakában Jon KabatZinnmondata, miszerint „Nem tudod megállítani a hullámokat, de megtanulhatsz szörfölni rajtuk”,a
helyzetnek egy új nézőpontjára világít rá. Ha kihozzuk belőle a lehető legjobbat, a megszerzett
tapasztalatok, az elsajátított új módszerek és tudás gazdagítják mind a szellemi, mind a lelki
eszköztárunkat, ami a jövőben növeli majd a munkánk színvonalát. Ezért az infokommunikációs
eszközök használatának előtérbe helyezése az óvodapedagógusok munkájába is előtérbe kerül.
A „Kávézz velem” program működtetése havi személyes találkozásokkal, a személyes jó
kapcsolatok érdekében.
Ez a program azt a célt i szolgálja, hogy közvetlen információja legyen az ágazati irányításban
résztvevőknek arról, hogy a CORONA vírus mekkora hatással van az emberek komfortérzetére, mely
kihatással van működésünkre.
A mentor munkára nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás biztosítása érdekében
Konfliktuskezelési stratégiát dolgozunk ki szakemberek bevonásával.
Az EU-s deszegregációs projekt résztvevőivel együttműködünk, a kapcsolódó
munkacsoportokban feladatokat vállalunk.
A projekt kapcsán készült szociológiai kutatás eredményeit mi is felhasználjuk a családokkal
való együttműködésünk hatékonyabb megvalósításában.
A Szervezeti működési szabályzatába módosítjuk a feladat és hatáskörök szerinti
változásokat, melynek célja a hierarchiában is megjelenő szintek szerinti feladatok megosztása.
A munkaköri leírásokba beépítjük az új elemeket, hogy részletesen és személyre szabottan is
tartalmazzák a tennivalókat, és eljárásokat
Az érdekvédelmi csoportok működését támogatom. Felélesztjük a Közalkalmazotti tanácsot,
választásokat írunk ki az első félévben.
9.2. Kommunikációs stratégia
Panaszkezelési szabályzatunkat aktualizáljuk, melyben helyet kap a véleménynyilvánítás, és
Facebook csoportokban kifejtett kommentezések szabálya is.
Adatvédelmi előadással biztosítjuk a törvényes és jogszerű irat-és dokumentum továbbítási
szabályokat, a levelező rendszer jelszókezelését, a kilépő dolgozók titoktartásának szabályait.
Asszertív kommunikációs tréninget szervezünk, melynek célja az érzelmi - indulati
megnyilvánulások keretbe foglalása, a pszichológus munkatársak bevonásával
A workshop, játék, technikák bevonása a csapatépítésbe vezetői értekezletek alkalmával.
Minden vezetői értekezletet más helyszínnel szervezünk egymás megismerése érdekében.
Tisztázzuk az információ áramlás szabályait. A szolgálati utakat betartatva, - ha szükséges,
szakember bevonásával - teszünk különbséget, az intézményi gazdasági érdeket szem előtt tartó
információ közlés, és pletyka között a különböző szervezeti szintek és csoportok között, és
csoportokon belül.
További feladat annak tisztázása, hogy hol húzódik az a határ, ahol véget ér a tagóvoda-vezetői
autonómia, és hol kezdődik az intézményi stratégia szerinti felelősség a közös cselekvés. Mi az, amit
előre kell egyeztetni, és mi az a terület, ami utólagos beszámolással történik.
Az online kommunikációs formákat eszközök biztosításával és programvásárlással is
elősegítjük.
A munkaközösség vezetők az ellenőrzésekbe bekapcsolódva az objektív mérések, értékelések
mentén, az elismerésekre történő felterjesztésekben is szerepet kapnak.
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A nyílt, és őszinte kommunikáció munkánk alapja, melyet kölcsönös tisztelettel szeretnék
társítani.
9.3. Humán erőforrás fejlesztése
Célja:
 A személyzetfejlesztés lényeges eleme a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet szerint elkészített
középtávú továbbképzési program megvalósítása, és évente a beiskolázási tervbe foglalt tanulási
szándékok támogatása.
 A holding keretében szervezett továbbképzések mellett az egyes tagóvodák saját hatáskörben is
szervezhetnek továbbképzéseket arculatukat erősítő és a saját személyes motivációk támogatása
érdekében.
 A 2021-es költségvetés készítésekor figyelembe veszem a továbbképzési programban szereplő
neveket, melyeket aktualizálunk a változásokat figyelembe véve.
 A pedagógus-továbbképzések támogatásában prioritásként kezeljük a környezeti nevelést, és a
tehetséggondozást elősegítő végzettségek megszerzését.
 Fókuszba helyezzük az infokommunikációs technikák pedagógiai célokra használatos formáit
az adminisztrációs terhek könnyítése érdekében.
 A járványveszély miatt az e-learning típusú továbbképzéseket előnyben részesítjük.
9.4. Továbbképzés
9.4.1. Pedagógus továbbképzés
Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat
eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának
támogatása. Az országosan meghirdetett továbbképzéseken való részvételt kívánjuk támogatni.
Nevelőtestületünk folyamatosan küldetésének érzi, hogy a felzárkóztatáson túl a tehetséggondozás is egyre
inkább megvalósuljon az intézményeinkben, így ismét meghívjuk Dr. Kelemen Lajos pszichológus, egyetemi
tanárt, akinek saját fejlesztésű, tehetséggondozásra is rendkívül alkalmas „Okoskockájával” szeretnénk
további tagóvodák óvodapedagógusait megismertetni, feltérképezni annak alkalmazási lehetőségeit és nem
utolsó sorban megtanulni és ezáltal megszerezni a jogot, hogy a mindennapokban alkalmazhassuk.
Feladatok:
Helyszín
Mesepalota tagóvoda

Dátum
2020. szeptember

Pitypang Tagóvoda

2020. szeptember
29.
2020. október 19.

Napraforgó Tagóvoda
tornaterme
Budapesti POK által
szervezett online
rendezvény
regisztrációval

2020. október 1216-ig

Megnevezése/Tartalom
Környezettudatos
gyakorlatok/Zöld műhely
Digitális adminisztráció

Érintettek köre
óvodapedagógusok

Adatvédelem

tagóvoda-vezetők

Őszi Pedagógiai Napok
Szakmai előadások/
Fenntarthatóság és a
Digitális oktatás
pedagógiája
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óvodapedagógusok

12 tagóvoda+Igazgatóság

Pitypang Tagóvoda

2021.január-február

Virágkoszorú
tagóvoda
Katica, - Napsugár,Mesepalota
tagóvodák

2021.február
2021.április

Bevonódást támogató
képzés, eltérő fejlődésű
gyerekeknél.
„Okoskocka” a
gyakorlatban
Szakmai műhelyek
bemutatkozása

óvodapedagógusok,
pedagógiai asszisztensek,
dajkák
óvodapedagógusok,
fejlesztő pedagógusok
óvodapedagógusok,
pedagógiai asszisztensek

9.4.2. Nem pedagógusok továbbképzése
Célja: Minden pedagógiai munkát segítő dolgozó rendelkezzen – a munkaköréhez kapcsolódóan – a
szükséges elsősegély nyújtási és élelmiszer biztonsági ismeretekkel a hatékony és a jogszabályoknak
megfelelő munkavégzés érdekében.
Helyszín
Dátum
Megnevezése/Tartalom
Érintettek köre
Losonci téri Ált. Isk.
2020. október 30.
MULTISCHOOL program
óvodatitkárok
Napraforgó Tagóvoda 2020. november
Elsősegély nyújtási és
karbantartók,
élelmiszerbiztonsági képzés
pedagógiai
asszisztensek, dajkák
9.4.3. Megbízatások, feladatmegosztások és a nevelési célok meghatározásából adódó szervezési
feladatok
Intézményvezető: Aissou Erzsébet
Igazgatóhelyettesek:
 Inkluzív óvodai nevelésért, esélyegyenlőségért felelős fejlesztő és általános igazgatóhelyettes.
Kozmáné Szabó Edina
 Szakmai és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes: Honti Anna
 Gazdálkodási - személyügyi és működési igazgatóhelyettes: Csabainé Lampert Ágnes
 Weblap felelős: Kozmáné Szabó Edina
Feladatok

Határidő

Gyermekvédelmi feladatok
kezdete

2020. szeptember 01.

JSzSzGyK-val egyeztetve a
szociális munka elindítása a
tagóvodákban – Tóth Adrienn
csoportvezető, Intézményvezető

Óvodai beíratás

2021. május első hete.

Intézményvezető, tagóvodavezetők

Iskolai tájékoztatók tartása

2021. február

tagóvoda-vezetők

Iskolalátogatások

2021. március

nagycsoportot vezető
óvodapedagógusok

Szülők Közösségének
újjászervezése,
elégedettségmérés

2021. május
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Felelős

tagóvoda-vezetők
Intézményvezető

Családlátogatások szervezése
Kirándulások szervezése
Témahetek
megszervezése

folyamatos /járványtól
függően szervezve/

óvodapedagógusok

tavasz

Tagóvoda-vezetők,
óvodapedagógusok

folyamatos októbertől
májusig

óvodapedagógusok

2020.

9.5. Intézményi innováció
Célja: a kor kihívásaihoz való alkalmazkodás, szakmai tudásunk megújítása a fejlődési nehézségek és
zavarok felismerésére és szakemberek felkutatására a gyermekek megsegítése érdekében.
 Az óvodapedagógus pályán tapasztalható munkaerő-hiány kiküszöbölése és a folyamatos szakmai
megújulás érdekében tovább folytatjuk az ELTE-TÓK gyakorló óvodájaként a hallgatói gyakorlati
képzést, A harmadéves hallgatói csoportjaink mellé, ebben a nevelési évben is indítunk első éves
hallgatói csoportot a Százszorszép és Katica tagóvodáinkban.
 A 2011. évi CXC. törvény 2019. évi módosítása miatt az iskolaköteles gyermekek óvodai
képességmérésének határidejét a határidők módosítása miatt minden nevelési év december 20-ig kell
elkészíteniük az óvodapedagógus kollégáknak. A szakszerűség érdekében a digitalizált kimutatások
irányába fejlesztéseket végzünk, a jó példával elöl járó Katica, Várunk Rád tagóvodák segítségével.
 A 2019 - 2020. nevelési év során tizenegy belső szakmai munkaközösség működött, amelyekbe
minden tagóvodában dolgozó pedagógus - érdeklődési körüknek megfelelően - csatlakozhatott. Ettől
a nevelési évtől háromra csökkentettük ezek számát, a racionalizálás mellett meghagyva a
munkaközösségek igazi szerepét a módszertani megújulás, tudás átadás és szakmai segítségnyújtás
érdekében.
 Elkezdjük a digitalizált intézményi adminisztráció bevezetését óvodáinkba melynek célja: A csoportnapló
készítésének formája a digitalizált világ informatikai megoldásainak felhasználásával
költséghatékonyabb, továbbá hozzájárul a fenntartható fejlődéshez a papírnélküli megoldásaival.
Az OV.PED szolgáltatásait biztosítja:
- Regisztráció - statisztikák
- Hiányzások nyilvántartása – mulasztási napló
- Nevelési feladatok/tervek készítése
- Heti tervek/projektek készítése
- Képességértékelés, - egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése
- Anamnézis készítés
- Csoportnapló összeállítás
elektronikus elkészítését.
 "Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért"
Nagy örömünkre a Józsefvárosi Önkormányzat, a Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary
Alapítvány pályázatot nyert, melynek témája „a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba
történő hatékony átültetése.” A pályázatot 267 000 euróval támogatja az Európai Bizottság. A projekt
közvetlen célja: a kerületi óvodák komplex fejlesztése, a hátrányos helyzetű és/vagy roma gyerekek
intézmények közötti szegregációjának fokozatos felszámolása, a sokféleség kezelésének
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előmozdítása, az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelem, a
fejlesztőpedagógiai munka (azon belül a tehetséggondozás) támogatása.
9.6. Információátadás
A NEÓ intézményének belső kommunikációs rendszere
1.

Pedagógiai szakmai koordinációs megbeszélések
szervezése
(igazgató-helyettesek, tagóvoda-vezetők, mk vezetők
részvételével)

Minden hónap második hetének
szerdáján 8.30 – 11.00

2.

Tagóvodánként óvodapedagógusok egyeztető
megbeszélése a tagóvoda-vezetők irányításával
(a vezetői megbeszéléseket követően)
Technikai dolgozók koordinációs megbeszéléseinek
szervezése

Minden hónap második szerdáját
követő napon

E-mail formájában a kollégák felé, kollégák között, külső
partnerekkel

Aktualitás esetén azonnal

4.

5.

Tagóvoda-vezetői szervezésben
legalább havonta egy alkalommal,
vagy szükség szerint

10. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés
országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
Hogyan
jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés
országos alapprogram céljai a pedagógiai programban?
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai
programjában foglaltak megvalósulását
A tervek nyilvánossága biztosított.
Hogyan
történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása,
megvalósítása?
10.1. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
•

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés

•

Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés

•

Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos
magatartásformálás alapozására, alakítására
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•

Mozgás megújulása: Mindennapra egy játék! Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek
és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a
gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására

•

Az egészséges és kulturált életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése,
a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés,
a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.

•

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: Az óvoda a gyermek nyitottságára
épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti
identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés
alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.

•

A kötelező óvodalátogatással és a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új törvényi
változások nyomon követésére és betartására, betartatására

Érvényességi rendelkezés:
•

A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel
együtt érvényes.

•

A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség
többségének javaslata alapján kerülhet sor.

10.2. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
 2011.
évi
CXC.
törvény
a
nemzeti
köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosult előírásai 2020. augusztus 31-én hatályát vesztette a
Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete, amely a nevelési-oktatási
intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek végzettségi és szakképzettségi
követelményeit szabályozta. A képesítési követelmények szabályozása 2020. szeptember 1-jétől a
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet új 6. sz. mellékletében jelent meg. Ugyanezen dátumokkal
hatályát vesztette a köznevelési törvény 98.§-ának összes rendelkezése, amely az egykori 3. sz.
melléklettől eltérő foglalkoztatás „könnyített” feltételeit szabályozta. Az új rendelkezések szintén a
pedagógus életpályáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/A.-33/O. paragrafusaiban
jelentek meg többségükben változatlan tartalommal, de a Kormányrendeletben találkozhattunk új
szabályozási tartalmakkal is.
 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR
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 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A110019
0.TV
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
2015. évi CCXXIII.
törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények
módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1
100204.TV
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
48/2012. (XII. 12.) EMMI
rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
 Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_
kezikonyv_ovoda.pdf
 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.
ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_keziko
nyv.pdf
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez. HATODIK, MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minos
itesi_rendszereben6.pdf
 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK, JAVÍTOTT
VÁLTOZAT https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf
Kompetenciaelemzések
és
indikátorpéldák
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
 ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI
ELJÁRÁSHOZ
negyedik,
javított
változat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_negyedik.pdf
 Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei
 Napraforgó Egyesített Óvoda működését szabályozó dokumentumok 08egyesitettovoda.hu
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Fenntartó megismerte és véleményezte.
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A Napraforgó Egyesített Óvoda Nevelőtestülete a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó intézményvezetői
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Mellékletek
Gyermekvédelmi munkaterv Éves önértékelési terv Munkaidő beosztás –
Zöld OVI szakmai munkaközösség éves terve –
Módszertani munkaközösség éves terve
Minőségi eredményességi és önértékelési munkaközösség munkaterve
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1.sz. melléklet
NEÓ GYERMEKVÉDELMI MUNKATERVE 2020/2021-es NEVELÉSI ÉV
Cél:
•
,Feltárni mindazokat az okokat, amelyek a gyermek egészséges személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolják, akadályozzák.
•
Minden gyermek eljusson fejlődésének azon optimális fokára, mely által képes lesz egyéni készségének és képességének megfelelően az iskola
megkezdésére.
•
Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése.
folyamatelem

Feladat
intézményvezető

Általános
gyermekvédelmi
feladatok

gyermekvédelmi
munka
intézményi
szintű irányítása,
ellenőrzése,
tagóvodák
beszámoltatása,
kapcsolattartás a
külső partnerekkel,
adatszolgáltatás,
intézmény
képviselete,
az
intézmény
gyermekvédelmi
munkájának
értékelése,

gyermekvédelmi
felelős

a
tagóvodák
gyermekvédelmi
munkájának
segítése,
intézményi szintű
koordinálása
családlátogatásokba
bekapcsolódás,
a
szülők
tájékoztatása
az
intézményben a
gyermekvédelmi feladatot
ellátók
személyéről, fogadó
óráikról,
-

szülők és
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Tagóvodavezetők
ellenőrzi az
óvoda
gyermekvédelmi
tevékenységét
az óvoda
körzetében lakó
három
évesek
felkutatását
megszervezi
védőnővel
kapcsolatot tart
a
szociálisan
hátrányos
helyzetben
élő
családok
gyermekeinek
hároméves korban
történő
óvodáztatása
érdekében,

óvodapedagógusok

a
gyermekek
megfigyelése, a
csoport
feltérképezése,
nevelési év
kezdetekor
a
gyermekek
fejlettségének
megfelelően,
tájékoztatást nyújt
az egészségük-testi
épségük védelmére
vonatkozó
szabályokról,
aminek tényét és
tartalmát

dokumentum

-

nyilvántartások,

-

csoportnapló,

gyermekvédelmi
feljegyzések,

-

családlátogatás,

-

fogadóórák,

-

szülői értekezletek

pedagógusok részére
ellenőrzi
a
egészségmegőrző- előadások házirend és az óvoda
óvó-védő előírásainak
szervezése,
betartását,
szükség
a
helyi
esetén haladéktalanul
gyermekvédelmi
munka intézkedik
értékelése,
- operatív
gondoskodik az
feladatok végzése
az
óvoda-család
hatékony
ellátott
feladatok
együttműködéséről,
nagyságára
tekintettel,
a
tagóvodák az esélyegyenlőség
igényei
biztosításáról,
szerint,
ellenőrzi
a
szakemberekkel
gyermeki-szülői
folyamatosan konzultáció,
jogok érvényesülését, a
értékelés, beszámoló
szülők
készítése
tájékoztatásának rendjét
közös
rendezvényeket,
segítő

programokat

szervez,
közzéteszi
a
gyermekvédelmi feladatot
ellátó
intézmények címét,
telefonszámát
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dokumentálja,
családlátogatások
szervezése,
szülői
értekezletek tartása, egyéni
bánásmód
elvének
érvényesítésével,
szükség
esetén
fejlesztési terv
készítése, folyamatos
vezetése,
-

a
gyermeknél
jelentkező problémák
esetében a szülőkkel
fogadóóra
kezdeményezése,
szükség
esetén
tagóvoda-vezető
és
gyermekvédelmi
megbízott bevonása.

dokumentálása,

-

jelenléti ívek,

-

jegyzőkönyvek

szülők
tájékoztatása
szociális
támogatások
igénylésének
rendjéről
-

-

a

belső
jelzőrends
zer működtetése,
különösen
indokolt esetben
hatósági
intézkedés
Speciális
gyermekvédelmi kezdeményezése
feladatok
-

gyermekvédelmi

munkaterv készítése,
belső jelzések
kivizsgálása,
gyermekvédelmi
-

gyermekvédelmi
tevékenység
támogatására
rendszeres,
illetve
rendkívüli
esetben
egészségügyi
szűrővizsgálat
szervezése,
-

folyamatos
kapcsolattartás a
gyermekvédelmi
-

felelőssel,

-

nyilvántartások,

-

csoportnapló,

a
gyermekvédelmi
nyilvántartott
értekezletek szervezése,
napló,
gyermekek
külső
jelzés
figyelemmel kísérése,
igénylőlap
kezdeményezése,
- külső továbbítása a megadott problémák jelzése a
családlátogatás
gyermekvédelmi
jelzés
küldése
a határidő betartásával,
feljegyzései,
tanácsadási
felelősnek,
és
a
Gyermekjóléti központ
lehetőségek biztosítása
felé,
tagóvoda-vezetőjének, az igények kielégítésére
fogadóórák, szülői
- szülők figyelmének Gyermekjóléti
felhívása a szociális értekezletek
központtal folyamatos
dokumentálása,
kapcsolattartás,
támogatások
családgondozókkal
együttműködés,
esetmegbeszélésekkel
a tagóvodák
munkájának segítése,
-

-

lehetőségeire,
segítségadás számukra

-

szükség esetén
belső jelzés indítása,
-

szükség
esetén
családlátogatás végzése,
a
jelzőrendszeri
kerekasztal megbeszéléseken
részt vétel,
-

az óvodák védőnőivel
kapcsolata folyamatos
-

98

jelenléti ívek,
jegyzőkönyvek

A NEÓ pedagógusainak gyermekvédelmi feladatai:


A gyermeki jogok védelme mindenkinek kötelessége, aki gyermekek nevelésével, oktatásával,
ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik



Az általános elvárások közül kiemelten fontos az időben történő jelzés. Ha a pedagógus olyan
problémát tapasztal, aminek megoldásában már az óvoda jogszerűen nem tud segíteni, köteles
jelzéssel élni a gyermekvédelem fórumaihoz /családsegítő/ gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ az
intézményi felelős közreműködésével.



Minden óvodapedagógusnak kötelessége a rábízott gyermekek családi életének, valamint egészségi
állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása.



A gyermek életében bekövetkező kedvezőtlen változásokat jelentenie kell az óvoda gyermekvédelmi
felelősének!



Óvodánk figyelmet fordít a prevencióra, a segítségnyújtásra, a hátrányos helyzet csökkentésére, a
veszélyeztetettség megelőzésére. A veszélyeztető tényezők észlelése esetén a gyermekvédelmi
felelős az óvodapedagógussal együtt felderíti a fejlődést akadályozó okokat, feltérképezi a család
környezetét, szociális helyzetét, majd szükség szerint felveszi a kapcsolatot az illetékes
szakemberekkel, szakintézményekkel.



Nevelő munkánk során figyelembe vesszük a differenciált fejlesztés lehetőségeit



Az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközök segítségével törekednek a prevencióra:
többszöri családlátogatás, odafigyelő beszélgetések a szülővel, rendszeres tájékoztatás a kisgyermek
fejlődéséről, fejlesztő foglalkozások szervezése, az ezeken történő rendszeres részvétel biztosítása,
valamint a külső szakemberekkel történő információcsere.



Kiemelkedő történéseket jegyzőkönyvbe kell foglalni, írásban kell rögzíteni.



A védelemre szoruló gyermek segítségére a probléma jellegétől függően felvesszük a kapcsolatot a
megfelelő szakemberrel, kérjük a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatási Gyermekjóléti Központ és
Családsegítő Szolgálat, vagy a Kerületi Gyámhatóság segítségét.
A nevelőtestületet folyamatosan tájékoztatni kell a védelembe vett gyermekek problémájáról, az
intézkedések módjáról!
Folyamatos a kapcsolattartás az iskolával, ahová volt óvodásaink felvételt nyertek.
Folyamatos az együttműködés a védőnővel.
Tartalmas együttműködésre törekszünk a családokkal.
Szülői értekezletek, fogadó órákon kívül, szülői kérésre, időpont egyeztetés után is lehetőséget
biztosítunk a gyermekek fejlődésével kapcsolatos megbeszélésre.







Az óvodában folyó gyermekvédelemi munka célja:
A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése. A gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása, családban történő nevelésének
elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése az őket megillető gyermeki jogok
tiszteletben tartásával.
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•













Az óvodapedagógusok feladatai

A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése, szükség esetén környezettanulmány
végzése családlátogatás alkalmával
Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakoztatása, hiányzó
képességeik fejlesztése
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi
felelősnek.
A fejlődésben lemaradt, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
nevelése, fejlesztése, segítése, felzárkóztatása - differenciálás személyre szólóan. Pedagógiai
megbeszélések a csoportokban folyó gyermekvédelmi munkáról.
A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a gyermekvédelmi
felelősnek.
A nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek figyelemmel kísérése, folyamatos kapcsolattartás a nevelő
szülőkkel, szakszolgálattal.
A nagycsoportosok iskolai tanulásra való felkészítésében jelentkező problémák kezelése, szakemberhez
való elküldése, szakvélemények elkészítése.
A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való részvétel.
A gyermekeket megillető jogok biztosítása, érvényesítése az óvodában, szükség esetén védő, óvó
intézkedésre javaslat tétel.
A tehetséggondozás megvalósítása, elősegítése.
A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása.
A titoktartási kötelezettség.

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőtestület tagja. A
Tagóvoda vezetőjének megbízásából képviseli, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a
gyermek- és ifjúságvédelmi szempontok érvényesülését.
Az óvodai gyermekvédelmi felelős köteles részt venni a nekik szervezett továbbképzéseken, melyről a
nevelőtestület minden tagját tájékoztatja. Az információkat, változtatásokat valamennyi óvodapedagógus
köteles betartani!
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben éljenek, nevelkedjenek.
Számon tartjuk, és lehetőségeinkhez képest intézkedünk a szociális hátrányokkal, magatartási zavarokkal és
tanulási nehézségekkel küzdő kisgyermekek érdekében. Célunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt
megfelelő szakemberhez kerüljenek.

Budapest, 2020. Szeptember 30.

Aissou Erzsébet
Intézményvezető
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2020-2021 munkarend tagóvodánként
……………………………. Tagintézmény (cím)
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40
40
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40

40
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hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 2. melléklete alapján tagóvodánkénti bontásban:
Függelék
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