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I.

BEVEZETŐ:

2020. október 5-én kerültem a tagóvodába, mint pályázó vezető. Az eddig eltöltött
rövid idő során csekélyebb rálátással bírok még az intézmény működésére, ezért
egyes területek kiegészítésre és hiánypótlásra szorulhatnak, illetve a COVID 19 felül
írhatja terveinket.
A munkaterv elkészítésekor azonban figyelembe vettem az előző évben elvégzett
szakmai munka ellenőrzésének és értékelésének eredményeit, a partneri
visszajelzéseket, a fenntartói elvárásokat, a külső ellenőrzések megállapításait. A
NEÓ intézményi igazgató előző évi beszámolója alapján azonosulok az általa
leírtakkal, mely az idei munkatervem nyitógondolata is egyben:
„Céljaink között szerepel(t) a családias légkör kialakítása, az individuálpszichológia
alkalmazása, az intézmény zökkenőmentes működtetése, a pedagógiai munka- és
munkatervben megjelenített programok megvalósítása...

Intézményünkben a NEÓ pedagógiai programján alapuló, intézményi egyediségünket
tükröző program adja a nevelési alapelvünket. Pedagógiai hitvallásunkban a
fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált,
személyre szóló bánásmód. Mindennapi nevelőmunkánk alapja a gyermekek
mindenek felett álló jogainak, érdekeinek maradéktalan érvényesítése. A
munkatervben kitűzött célok a partnerközpontú működés elérését, a pedagógiai
program minél hatékonyabb megvalósítását szolgálják.
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II.

HELYZETKÉP:
személyi feltételek:

Létszám összesített mutató
2020. október 01. állapot szerint
Létszám:
-ebből
SNI
BTM
Férőhely szünetelő
Számított
HH
gyermekek
gyermekek
Kihasználtság
Veszélyeztetett létszám
(fő) jogviszony
száma
Tényleges száma
létszám
73:
-2
8
111
75
4
1
75 %
71
10

Étkezők száma

71

Ingyenes étkező
Nyilatkozat+RGYK
3, VAGY TÖBB
GYEREK
47
11
13

Fłzetős étkező

0

működési feltételek:
Tervezett karbantartási, felújítási, beruházási feladatok 2021. augusztus 31 -ig,
illetve a lehetőségekhez mérten prioritásként kiemelve:


az udvar balesetveszélyeinek maradéktalan és
mielőbbi elhárítása, betonozás, javítások, az
iskola udvarral közös vasajtó-átjáró szerelése a
menekülési útvonal miatt (iskolaigazgatóval
egyeztetve), mászóka teljes körű javítása.
Mindezek felmérése, a javítási munkálatok
megszervezése már folyamatban van. Illetve :



a

dajkai

munkát

segítve

mosogatógép

beszerzése


emeleti folyosó mozaik padlózatának cseréje
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Képzettségek, szakvizsga
összesítő:
Fejlesztőpedagógusi
szakvizsga

Pedagógusminősítés besorolási fokozata
szerinti létszám

1 fő

Gyakornok
1 fő

Közoktatás vezetői
szakvizsga
(2 éven belüli megszerzés)

Pedagógus I.

Mentálhigiénés szakember

1 fő Pedagógus II.

Pedagógus szakvizsga

1 fő

Ped.asszisztens

3
fő
3 fő

3 fő

Humán erőforrás állapota :
személyi feltételek összegzése szeptember 1.:

4 csoportunkban 2020. 09. 01 -én 5 fő óvodapedagógus + 3 fő pedagógiai
asszisztens kezdte meg a munkát.
Az óvodapedagógusok munkáját állandó státuszú fejlesztő pedagógus segíti.
A tagóvoda vezető október 5-től , pályázat útján került óvodánkba.
3 fő pedagógiai asszisztensből 3 fő óvodapedagógusi főiskolai hallgató, csoportban
látnak el óvodapedagógusi feladatokat.

4 dajkai és 1 fő óvodatitkári álláshelyünk betöltött.
A humánerőforrás tervezésénél alapelv, hogy a tagintézményben a feladatok
ellátása a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően
történjen.
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III.

Csoportbeosztás 2020. 10. 05.

Cica csoport
14 gyermek
+1 fő szünetelő
jogviszony

Szikora Zoltánné
óvodapedagógus
dajka

Maci csoport
20 gyermek
+ 1 szünetelő
jogviszony

Kutya csoport
18 gyermek

Makráné Barta
Julianna

heti váltásban
heti váltásban

Óvodapedagógus

Hargitai Gáborné
Rácz Ottília

heti váltásban

dajka

Bartha Róbertné

heti váltásban

Beck Judit
Óvodapedagógus Gyulai Zsófia
(ped.assz)
dajka

Süni csoport
19 gyermek

Szatmári Sára
(ped.assz)

Barczi Gáborné

heti váltásban.

heti váltásban

Kissné Hódosi
Óvodapedagógus Erzsébet
Bartos Dóra
(ped.assz)
dajka
Gálné Baranya
Hajnal

heti váltásban

Juhász János

Másnaponta

heti váltásban

karbantartó
1 fő
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IV.

Munkarend :

Munkakör

Óraszám

Munkaidő

Tagóvoda vezető

heti 40 óra/15 óra

7.30-15.30

Fogadó óra:

igény szerint
rendelkezésre áll
Nyitós: 6.00-12.30
Zárós: 11.15-17.45
heti 40 óra / 32 óra.

Fejlesztőpedagógus

heti 40 óra/ 32 óra.

Óvodatitkár

heti 40 óra

7.00 -15.00

heti 40 óra

Nyitós 6-14-ig
Délután: 10.00 18.00-ig

Dajkák

V.

Délelőttös: 7.3014.00
Délutános: 10.0016.30
7.30-14.00

Óvodapedagógusok

Felelősök:
Felelős

Feladat
Gyermekvédelmi felelős

Beck Judit

Információ és program felelős

Sófi-Ősz Veronika

Ünnepszervező - Dekoráció felelős

Szikora Zoltánné, csoportos óvónők

Önértékelési munkacsoport

Kissné Hódosi Erzsébet

Rajzpályázat felelős

Sófi-Ősz Veronika, csoportok óvónői

Iskolai-bölcsődei kapcsolattartó

Nagycsoportos óvónők

Könyvtár felelős

Bíró Vera
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Munka-balesetKissné Hódosi Erzsébet
és tűzvédelmi felelős
Dajkai munkarendért felelős

csoportos óvónők+vezető

HACCP-ért felelős dajka

Bartha Róbertné

Tisztítószer felelős

Bartha Róbertné

VI.

Pedagógiai folyamatok tervezése, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés
Rövid-közép-hosszútávú célok:

Rövid távú célok:
Környezettudatos magatartás-egészséges életmód.
Prevenció! (COVID 19!)
-Intézményi kommunikáció fejlesztése (előző évi beszámolóra építve!)
-problémaorientált szülőkonzultáció biztosítása mentálhigiénés vezetővel,
illetve a kollégák részére
-Honlap aktualizálása, újítása (folyamatban)
-Társintézményekkel -és a szülőkkel való kapcsolat folyamatosságának
fenntartása

Középtávú célok:
A reflektív gondolkodás és az asszertív kommunikáció további fejlesztése,
érzékenyítése.
Hatékony konfliktuskezelés, a hierarchikus ellentétek kezelése.
Burnout megelőzésére -mentálhigiénés kereteken belül- szociális
készségfejlesztés-pro bono
Dolgozók belső értékelési rendszerének és együttműködésének fejlesztése
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Hosszú távú célok:

Kiemelt célom folyamatos, jövőbe mutató megvalósítással:
A testi-lelki egészség megóvása, különös tekintettel a COVID 19-re.
Burnout prevenció-mentálhigiénés csapatépítés
Klímavédelem, Környezettudatosság. Esélyegyenlőség. Deszegregáció.
=EU-s pályázatban részvétel
Digitális dokumentációra való átállás.
Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás kivitelezése
Várunk Rád Hírvívő újság szerkesztése, kivitelezése-kerületi szinten
Klíma-és környezetvédelmi rajzpályázat kezdeményezése, hirdetése,
kiállításszervezés

VII.

A 2020/2021-es nevelési év feladatai, célja, pedagógiai munka tervezése,
megvalósítása, ellenőrzése, értékelése

Cél: a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, sokszínű, színvonalas
pedagógiai gyakorlat megvalósítása. Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP,
SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A
szervezet szakmai színvonalának további erősítése.
A

NEO

nevelési

elveinek,

értékrendjének

megfelelő

pedagógiai

gyakorlat

megvalósítása. A pedagógiai munkát szabályozó NEO dokumentumok folyamatos
átgondolása, alkalmazása a gyakorlati munkában. A szakmai munka színvonalas
megvalósítása.
Pedagógiai folyamatok tervezése: A NEÓ éves munkatervében az összhang
biztosítása a stratégiai dokumentumok, a tagóvodák éves terveivel.
Az előző nevelési év értékelésének megállapításainak figyelembevétele a következő
nevelési év tervezésében, megvalósításában.
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A Munkatervben az előző nevelési év értékelése, valamint a pedagógiai munkát
befolyásoló

mérési

eredmények

alapján,

a

szükséges

fejlesztési

irányok

meghatározása.
Pedagógiai folyamatok megvalósítása: A NEÓ éves terveinek gyakorlati megvalósítása
a tagóvodában a pedagógusok bevonásával.
Pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése: Gyermeki fejlődést nyomon követő
dokumentum félévenkénti elemzése, további feladatok meghatározása

VIII.

A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos feladatok

A tanulás támogatásának tervezése, működés és hatékonysága a
tagóvodákban
Résztvevők,

Feladat
Az
óvodai
nevelés
országos alapprogramban
foglalt nevelési céloknak
való megfelelés. A NEO
pedagógiai programjának
megvalósítása,
annak
folyamatos
nyomon
követése, a jogszabályi
változásoknak megfelelő
aktualizálása.
Az általános pedagógiai
szempontoknak
való
megfelelés,
szakmai
módszertani
tudás
a
pedagógus kompetenciák
mentén.

felelős

Határidő,
teljesítés

Dokumentálás
helye

nevelőtestület
tagóvoda
vezető
csoportnapló,
gyermeki fejlődést
nyomon követő
dokumentumok,
vezetői ellenőrzési
terv,

folyamatos
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A hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő,
jogszerű
működés biztosítása.
A NEÓ
alapdokumentumainak
ismerete.
A testület tájékoztatása a
hatályos
jogszabályi
rendelkezésekről,
valamint
a
tagóvoda
működését,
és
a
pedagógiai
munkát
befolyásoló
változások
tudatosítása a testületben.
A tagóvoda módszertani
sajátosságok
megvalósítása
a
Pedagógiai Programmal
összhangban.
A Pedagógiai Program
alapján a pedagógusokra
vonatkozó
elvárás
rendszernek megfelelően
és
az
epochális
tevékenységi rendszernek
megfelelően.
Az integrált nevelés
környezeti, tárgyi és
pedagógiai feltételeinek a
biztosítása. Inkluzív
szemlélet erosltese.

Az intézmény
működését
szabályozó
dokumentumok,
ellenőrzési
j
egyzőkönyvek

óvodaigazgató,
tagóvoda
vezető
nevelőtestület

folyamatos

tagóvoda
vezető
nevelőtestület

folyamatos

tagóvoda
vezető
nevelőtestület

módszertani
útmutató

nyilvántartások,
csoportnapló
folyamatos

IKT
eszközök
használata:
a
tapasztalatátadás
megszervezése
tagóvoda
vezető,
nevelőtestület

folyamatos

tematikus tervek,
csoportnapló
adatai,
nevelési
tervek,
a
gyermekek
fejlődését nyomon
követő
dokumentum,
felzárkóztató
pedagógia
dokumentumai
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Kiemelt pedagógiai feladatok:

IX.

A Napraforgó Egyesített Óvoda és a VÁRUNK RÁD tagóvoda kiemelt
pedagógiai feladata
„A 2019-2020-as nevelési év kiemelt nevelési feladata volt a
Környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés aktuális feladatai és a
Blum programban rejlő lehetőségek beemelése az óvodapedagógiába.
Ennek lényege az egészséges életmódra nevelésen belül a preventív
szemléletmód erősítése”

I.

Környezettudatosság, klímavédelem, fenntarthatóságra nevelés
feladatai:

Az óvodai külső világ tevékeny megismerése magába foglalja a környezeti nevelést,
mely ismeretek átadásával biztosítja a szükséges tudást és a készségek fejlesztését a
gyermekek számára. A környezettudatosság „apró lépés az óvodának, nagy lépés a
világnak”. A gyerekek ösztönösen tisztelik a természetet, képesek rácsodálkozni a
sokszínű, izgalmas élővilágra. Segítenünk kell nekik abban, hogy megmaradjon
bennük ez az eredendő képesség, és felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában
élni az őket körül vevő természettel! A gyermeki érdeklődés felkeltése és a figyelem
fenntartása interaktív, játékos, élményközpontú, cselekedtetve valósítható meg
leginkább.
„Mondd el és elfelejtem;
mutasd meg és megjegyzem;
engedd, hogy csináljam és megértem.” (Konfuciusz)

Cél:
o Foglalkozásaink átfogó célja: a környezettel való együttélésre nevelés, amely
magába foglalja a környezet védelmét.
o Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása,
valamint azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a
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környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti
érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel
kialakításához.
o A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony
kialakítása, a figyelem felhívása a természet értékeire, szépségeire, a gyerekek
érzékenyítése a környezeti problémák iránt.
o A természet világának megismertetése, a növény- és állatvilág
sokszínűségének, változatosságának együttes felfedezése, megszerettetése a
gyerekekkel, ezáltal is előmozdítva az értékek megóvását.

II.

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, szociális
hátrányok enyhítését segítő tevékenységek,
„Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” c pályázati program
„minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú

személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne
érhesse”
Az intézmények pedagógiai kultúráját jellemzi: az egyéni bánásmód, a gyermek
elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények
támasztása, a gyermek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó
értékelés / Nkt. 2011.1.§ (1)-(2)-(3)
Gyermeki jogok :
- „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető
helyzet
elhárításához”...
- ”A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató
körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.” /Gytv. 6.§ (2)-(2a)
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Tagóvoda vezetőként/mentálhigiénés szakemberként kiemelten fontosnak tartom
mindezek megvalósulását.
Célunk:
o

minőségi nevelés

o

szegregációmentesség

o

egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése

o

hátrányok kompenzálása

o

esélyteremtő-támogató lépések megteremtése

o

óvodai-és más segítő szervezetek (szociális, mentális,
pedagógiai)szolgáltatások hozzáférésének biztosítása.

Megvalósulást segítők:
o

Óvodán belül:
Óvodapedagógus

o

Fejlesztőpedagógus

o

Pszichológus

o

Mentálhigiénikus

o

Pedagógiai asszisztensek

o

Gyermekvédelmi felelős

o

Alkalmazotti közösség

o

Tagóvoda vezető

o

Szülői szervezet

o

Óvodán kívül:

o

Szakemberek (logopédus)

o

Védőnői hálózat

o

Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálat

o

JÁSZER

o

Fenntartó önkormányzat
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Lehetőségek a nevelésben:
o egyéni bánásmód (önbizalom, társas kapcsolatok, konfliktuskezelés,
sikerélmény, kudarc feldolgozó képesség stb.)
o egyéni képességfejlesztés (motiváció, tapasztalatgyűjtés, ismeretátadás
gyakorlata)
o A gyermek teljes személyiségének fejlesztése (testi – lelki – szellemi )

Az esélyegyelőség mindannyiunk számára érték: segít elérni azt a célt, hogy
mindenkinek esélye legyen a benne lévő értékek kibontakoztatására mindentől
függetlenül.
Az esélyegyenlőség alapja a diszkrimináció-mentesség.
Szakemberek segítségével (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés
szakember) felzárkóztatjuk a lassabban fejlődők gyermekeket, segítjük a kiemelt
képességű gyermekeket (tehetséggondozás), foglalkozunk a sajátos nevelési igényű
gyermekekkel.
A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésénél célunk:
Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása, a gyermekek
differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembe vételével.
Gyermekközpontú, családorientált szemlélet további erősítése.
Feladat:
o

Egyéni, differenciált készség-és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a
gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követve.

o

Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán kívüli
szervezetekkel. Pl: JÁSZER
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Tehetséggondozás
Tehetségazonosítás
módszerei
A személyiség
megismerésének
alapvető eszköze a
megfigyelés
Mindennapi
tevékenységek
megfigyelése
Adott szempont alapján
történő célzott
megfigyelés

III.

Célunk:
Felismerni és
gondozni a
tehetség ígéretes
gyermekeket.
Bevonni a szülőket
a tehetségfejlesztő
munkába.
Újszerű
módszerek
bevezetésével,
egyénre szabott
technikákkal
foglalkozni
a
gyermekekkel.

Feladatunk:
A
gyermek
személyiségének
figyelembe
vételével
adottságaik,
kreativitásuk,
motivációjuk
felfedezése,
egyénre
szabott
támogatása.
Az
alkotó szabadság
megteremtése.
A
merészség,
kreativitás
légkörének
megteremtése

Mozgásfejlesztés

Egyre több gyermek szenved valamilyen tanulási, magatartási problémától, melynek
egyik fő oka az idegrendszer éretlensége. A központi idegrendszer érési folyamata és
a mozgásfejlődés szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését, a mozgás
fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére. A gyermekkori mozgás
segítségével egészségesebb életmódra neveljük a gyerekeket.
Megfigyeléseink, illetve a szülőkkel való anamnézis felvétele alátámasztják azon
feltételezésünket, hogy némely gyermeknél kimaradt egy-egy mozgásfázis (pl.:
kúszás, mászás), illetve ezek gyakorlására nagyon kevés lehetőség adódott. Ezekre
nagy hangsúlyt fektetünk.
A nagymozgások fejlesztése szinte minden foglalkozáson, játékban előfordul
valamilyen formában: futások, járások, csúszás, kúszás, mászás, ugrások. Ezekkel az
idegrendszeri pályák differenciált, pontos követése, finomítása a cél. Az irány-és
tempóváltások a mozgás feletti tudatos irányítást erősítik (fogócskák, tánc, körjátékok).
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A ritmus, a tánc nagy hatással van az értelmi működésre, ezért ezeket is mindennap
alkalmazzuk.
A szem - kéz koordináció alapvetően fontos a későbbi zavartalan írástanuláshoz, így
mindennapos játékainkban ez a terület is hangsúlyosan előtérbe kerül (rajzolás,
autózás, labdavezetés, stb.).
Az óvodai mozgásfejlesztés alapvető célja, hogy a gyerekek mozgásigényét
kielégítsük, és bővítsük mozgástapasztalataikat.
A mozgásfejlesztés tartalma a következő szervezési formákban működik:


Kötetlen formában biztosított szabad mozgástevékenységgel



Konkrét fejlesztést szolgáló tervezett mozgással

Szabad mozgás során tudatosan alakítjuk a környezetet (helyet, eszközöket), amely
során a gyerekek kötetlen formában, de mégis szervezetten játszhatnak.
Célunk, hogy a rendszeres nevelőmunka hatására minden csoportban kialakuljanak a
legkedvesebb

mozgásos

játékok,

melyeket

a

gyermekek

rendszeresen

kezdeményeznek. Intézményi szinten a csoportokban azonos mozgásos játékok
elsajátítása, így közös játéktevékenységek szervezésével is színesíthetjük óvodai
életünket. Erre jó lehetőséget kínál mind a csoportszoba, kedvező időjárás esetén
pedig az óvoda udvara (jelenleg az udvar egyik része a gyermekek elől elzárt terület
a balesetveszély elhárításáig)
A gyermekek fizikai állóképesség fejlesztése, a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi
aktivitás előkészítése, illetőleg a mozgásos feladatmegoldások eredményeként az
önértékelés és az önbizalom növelése is célunk.
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X.

A pedagógus előmeneteli rendszerrel összefüggő feladatok:
A. Pedagógusminősítéssel összefüggő feladatok

Felelős

Feladat

A hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő,
jogszerű
eljárások biztosítása.

nevelőtestület

A
minősítési
eljárások
ügymenetének támogatása,
intézményi szintű
rögzítések az OH felületén,
intézményi
delegáltak
kijelölése,
amennyiben
aktuális lesz.

Feladat

igazgatóság
tagóvoda
vezető
minősítésre
jelentkezők

Határidő,
teljesítés

folyamatos

folyamatos

Dokumentálás
helye
Eljárásrendek,
forgatókönyvek

Minősítésre
jelentkezések,
intézményi
felületen
történt rögzítések

A pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő
feladatok
Résztvevők,
Határidő,
Dokumentálás
teljesítés
helye
felelős

A hatályos jogszabályok és a
Tanfelügyeleti kézikönyv
(óvodák számára)
rendelkezéseinek ismerete,
részvétel a külső pedagógiaszakmai ellenőrzésben.
Az érintettek értesítése a
NEO intézményi felületén
kijelölt időpontok alapján.

óvodaigazgató
tagóvoda
vezető
nevelőtestület

folyamatos

óvodaigazgató
tagóvoda
vezető

folyamatos

Kézikönyvek
Az eljárás
dokumentumai

e-mail
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Pedagógusi, vezetői,
intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzések
lebonyolítása, amennyiben
aktuális
Önfejlesztési tervek feltöltése
az intézményi felületen.

óvodaigazgató
tagóvoda
vezető
Nevelőtestület
Adatgyűjtő

Eljárásrend és az
kiírt ellenőrzéshez
időpontoknak kapcsolódó
megfelelően dokumentumok
A megadott
határidőre

Önfejlesztési terv

Az önértékeléssel összefüggő feladatok
Feladat

Résztvevők,
felelős

Határidő,
teljesítés

Dokumentálás
helye

intézményi
önértékelés jogkövető
megszervezése (5 éves ciklus
tervezése).
Intézményi belső önértékelési
csoport
működtetése
tagóvodai szinten.

óvodaigazgató
tagóvoda
vezető
nevelőtestület

folyamatos

módszertani
útmutató

A belső önértékelési csoport
vizsgálja az önértékelési
rendszer elemeinek és a
dokumentációk tartalmi
elemeinek
harmonizációját.
A NEO és a tagóvodai saját
elvárásoknak való megfelelés,
belső ellenőrzési szempont. A
nevelőtestület minden tagja
ismeri a NEO. intézményi,
vezetői, és pedagógusokra
vonatkozó elvárás rendszerét,
és
a
tagóvodai
saját
pedagógusokra
vonatkozó
elvárás rendszerét.

BECS
nevelőtestület

folyamatos

BECS
önértékelési terve

nevelőtestület
tagóvoda
vezetők

folyamatos

munkaterv

Az

Az ellenőrzések sorrendjét az önértékelési terv, a kiírt tanfelügyeleti ellenőrzés és a
minősítések ütemezése befolyásolja.
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Pedagógiai folyamatok szervezése
Pedagógiai folyamatok szervezése —
értekezletek,
nevelés nélküli munkanapok
Feladat
Résztvevők,
Határidő:
felelős

XI.

Dokumentáció

Tagóvoda vezetők értekezletein
való
részvétel,
közérdekű
kérdések leadása az értekezlet
előtt egy héttel minimum.

tagóvoda
vezető

folyamatos

A
nevelés
nélküli
munkanapokról a szülők és a
NEO igazgatójának értesítése
minimum 10 nappal előtte.
Ügyelet biztosítása a kijelölt
tagóvodával egyeztetve.

nevelőtestület
tagóvoda
vezető

aktualitásnak
jegyzőkönyv
megfelelően

jegyzőkönyv

A nevelői értekezletek témái:
 2020. december
Évértékelés
Born out-kiégés prevenció
mentálhigiénés értekezlet,
szociális készségfejlesztéskommunikációs technikák.
Csapatépítés
 2021. április
1. A kiemelt pedagógiai feladat
feldolgozása (elméleti
prezentációval) megvalósulási
fázisok
2. Az első félév értékelése,
tapasztalatok megbeszélése
3. A Föld napja-klímavédelem-külső
helyszín

Sófi-Ősz
Veronika

nevelőtestület ,

előre
meghatározott
időpontban
jegyzőkönyv

technikai
dolgozók

4. Csapatépítés
 2020. augusztus
Évzáró/alakuló értekezlet, Swot
analízis
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1. A nevelési év értékelése, kiemelt
pedagógiai feladatok
megvalósulása.
2. Szervezeti kultúra elemzése
Információs megbeszélések:
nevelőtestületnek és dajkáknak
minden hónap első hetében
egyeztetett időpontban, illetve
probléma esetén 3 napon belül
A tagóvodai Szülői Szervezet
értekezleteihez
a
feltételek
biztosítása.

nevelőtestület
dajkák
tagóvoda
vezető
Sz.Sz.
képviselői
tagóvoda
vezető

egyeztetés
szerint

feljegyzések

munkatervük
jegyzőkönyv
szerint

XII. Kapcsolattartás a szülőkkel
Feladatunk a szülői szervezet munkájának segítése, az intézmény nevelésioktatási céljainak megismertetése. (szeptember első hete). Rendkívül fontosnak
tartjuk az együttműködést a szülőkkel, a kölcsönös tájékoztatást, a tapasztalatcserét.
Véleményüket igyekszünk figyelembe venni a tervezésnél.

Kapcsolattartás formái
Családlátogatások, fogadóórák

A megbeszélt időpontokban

Nyílt napok

(COVID szabályozza)

Szülői értekezletek:

Szeptember
(októberben az új tagóvoda vezető
bemutatkozása)
2021 Február

Karácsony- Adventi vásár szülőkkel

Közös előkészületek, ráhangolódás az ünnepre

Faliújság; óvodai honlap

Frissítés, aktualizálás, folyamatos tájékoztatás
az óvoda életéről, pedagógiai programunkról.
Várunk Rád Hírvívő újság szerkesztése

Anyák napi köszöntés

Május első hetében

Május utolsó hete
Közös gyermeknapi játék, családi „Várunk Rád” Születésnap
vetélkedők (igény szerint)
Ünnepi Kiadvány készítése
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Tájékoztató az új felvételt nyert
gyermekek szüleinek

folyamatos

Szülői együttműködés:

Folyamatosan
számítunk
a
szülők
lehetőség szerinti támogatására, az óvoda
szebbé, jobbá tételében, részvételükre a
kirándulásokon, rendezvényeinken

Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, szakmai továbbfejlődés
formái

Feladat

Résztvevők,
felelős

NEO
szakmai
munkaközösségeihez való
kapcsolódás a tagóvodai
műhelymunka
eredményességének,
produktumok létrejöttének
segítése
A tagóvodák közti
szakmai
együttműködések,
tapasztalatcserék,
óvodaközi kapcsolatok
támogatása.

alkalmazotti
közösség
tagóvoda
vezető
munkaközösség
vezetők

NEO továbbképzési terve
szerint
kötelezett
pedagógusok
képzésének
teljesítése.
Tagóvodai szinten az ingyenes
továbbképzési lehetőségek
kihasználása.

Határidő,
teljesítés

Dokumentálás
helye

folyamatos

munkaközösségek.
munkatervei

2020
továbbképzés
anyaga jelenléti
ív

tagóvoda
vezetők

érintett
pedagógusok,
tagóvoda vezető

terveknek
megfelelően

továbbképzési
és
beiskolázási
tervek,
tanúsítvány
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Tagóvodai szintű belső
továbbképzés
rendszerének
működtetése.
A továbbképzéseken,
munkaközösségi
foglalkozásokon részt vevő
kollégák beszámolója az
értekezleten. Rövid írásos
tájékoztató készítése,
segédanyagok átadása a
csoportoknak.
Szülői jelzések
kivizsgálása, információ
megosztás és
konfliktuskezelés.

tagóvoda vezető

óvodaigazgató
tagóvoda vezető
nevelőtestület

folyamatos

jegyzőkönyvek

alkalomszerű

feljegyzések

Határidő,
teljesítés

Dokumentálás
helye

Folyamatos

Fenntartói
elégedettség,
véleményezés

Külső szakmai kapcsolatok, együttműködés

Feladat

Résztvevők,
felelős

Folyamatos tájékoztatás a
kiadott kerületi oktatáspolitikai
dokumentációk alapján.
A NEO érdekeinek, értékeinek
képviselete.
A tagóvoda
partnerkapcsolatainak
működtetése.
A szakszolgálattal jó partneri
kapcsolat
kialakítása
a
kerületi egységes pedagógiai
elvek
érvényesítése
érdekében.
Tanulási
képességet
vizsgáló
szakértői bizottságokkal való
kapcsolattartás.
A
szakértői
véleménnyel
rendelkező
gyerekek
felülvizsgálatának
figyelemmel
kísérése
a
szakértői vélemények alapján.

Nevelőtestület
tagóvoda vezető

nevelőtestület
folyamatos
tagóvoda vezető
megbízott felelős
tagóvoda vezető
folyamatos

éves értékelés

éves értékelés
feljegyzés

Nevelőtestület
tagóvoda vezető

folyamatos

folyamatos
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A
bölcsődével
való
együttműködés erősítése,
az átmenet segítése:
a tagóvodába kerülő
SNI
gyermekek
nevelőtestület
fogadásának előkészítése,
tagóvoda vezető
az
együttműködés
tagóvodai hagyományainak
megismertetése
beszámolók alapján
Az óvodaigazgató
haladéktalan tájékoztatása
tagóvoda vezető
rendkívüli esemény
történésekor
Gyermekjóléti központtal való
nevelőtestület
kapcsolattartás-óvodai
gyermekvédelmi
szociális munkás.
Az
óvodai felelős tagóvoda
gyermekvédelmifelelős feladata: vezető
folyamatos kapcsolattartás, és
erről
a
tagóvoda
vezető
tájékoztatása.
A tagóvodában a KT és a
érdekképviseletek,
szülői szervezet
tagóvoda
vezető
működésének biztosítása
A
tagóvodai
Szülői
Szervezet
rendszeres
tájékoztatása a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a
működés
feltételeinek
biztosítása.

Szülői
szervezet tagjai
tagóvoda
vezető

eseti

feljegyzések

esemény
esetén

feljegyzés

folyamatos
esetjelző lap,
pedagógiai
vélemény

folyamatos

jegyzőkönyv

folyamatos

jegyzőkönyv

XIII. Szolgáltatások
Feladat

Résztvevők,
felelős

Szakszolgálati ,logopédiai,
fejlesztő foglalkozások

nevelőtestület
fejlesztők

Határidó,
teljesítés

Dokumentálás
helye

folyamatos

fejlesztő
tevékenység
dokumentumai,
mérési
dokumentumok
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Tagóvodai szinten
együttműködés a
Szakszolgálat
szakembereivel.
Sajátos nevelési igényű
gyermekek felzárkóztató
foglalkozásai, ill.a szakértői
véleménnyel rendelkező
gyermekek fejlődésének
elősegítése érdekében
folyamatos kapcsolattartás,
és konzultáció az utazó
gyógypedagógus
munkatársakkal.
Rendszeres
egészségügyi
ellenőrzések az
óvodában (fejtetvesség
szűrése, fogászati
szűrés)
A szűrések előkészítése,
és a védőnővel való
kapcsolattartás a tagóvoda
vezető és a megbízott
felelős feladata.
Hittan
szervezése
a
tagóvodákban szülői igény
alapján.
A
törvényi
előírásoknak megfelelően
biztosítjuk
a
szülők
számára,
hogy
igény
szerint
gyermekük
hitoktatásban vegyen részt,
és ehhez biztosítjuk a
szükségesfeltételeket.

Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársai

folyamatos

EGYMI utazó
gyógypedagógus
munkatársai adott
gyermek
óvodapedagógus
ai, fejlesztő
pedagógus,
tagóvoda vezető

folyamatos

tagóvoda vezető
védőnők

alkalmanként

tagóvoda vezető

folyamatos

szolgáltatást
igénylő
dokumentum,
egyéni
fejlesztési
tervek

szervezési
dokumentumok
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XIV. Hagyományok alakítása, ápolása, ünnepek
Arra törekszünk, hogy ünnepeink, megemlékezéseink emelkedjenek ki az óvoda
mindennapjaiból, úgy tartalmukban, mint külső jegyeiben. A csoportokban - már
hagyománnyá válva - köszöntjük a születés- és névnapjukat ünneplő gyermekeket.

Hagyományos ünnepeink

Időpont

„Itt van az ősz, itt van újra”
„tök projekt”
Márton napi lámpás felvonulás

2020. október

„Télapó itt van”
Adventi vásár szülőkkel

2020. december
4.
2020. december

„Otthon melege”
Karácsonyi ünnepély
Farsangi „maszkabál”

2020. december
17.
2021.február 11.

„Nyuszi ül a fűben”
Húsvét vásár
Anyák napja

2021. március
29.
2021. május 6.

Évzáró ünnepség-Ballagás

2021.május 25.27.
2021. május 28.

Várunk Rád gyerekhét-Óvodai
Születésnap

2020.november

Nemzeti ünnepek, dátum szerint:
o Október 23. Nemzeti ünnepünk ünneplés módja: külsőségekben,
hangulatában
o Március 15. Nemzeti ünnepünk, 1848 méltó megünneplése, a
helyszínek, emlékhelyek felkeresése - Nemzeti Múzeum
o Nemzeti összetartozás napja
Megjegyzés: az ünnepek szervezéséért és lebonyolításáért a csoportvezető óvónők a
felelősök az ünnepfelelősökkel konzultálva (dajkák és a szülők bevonásával)
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XV. Ellenőrzés

Az ellenőrzés célja

Az ellenőrzést végzi

Naplók ellenőrzése:

Tagóvoda-vezető

Mulasztási naplók
ellenőrzése: óvodavezető

Tagóvoda-vezető

Csoportok alakulása,
csoportdinamika,
beilleszkedés
Szokás-szabályrendszer
alakulása

Tagóvoda-vezető

Fejlődési naplók (a két óvónő Tagóvoda-vezető
közösen végzi)
Szülői értekezlet
Csoportlátogatások

Havi 1 alkalom

Havi 1 alkalom

Év indítás után egy
hónap

aktuálisan

Tagóvoda-vezető

aktuálisan

Tagóvoda-vezető

november és március
hónapokban

Heti terv készítése mely
tartalmazza az anyanyelvi
nevelés játékait, feladatait, az
illemszabályokat,
a Tagóvoda-vezető
balesetvédelmi szabályokat,
udvari mozgásos játékokat,
képességfejlesztéseket is
Gyermekvédelmi feladatok:

Időpontja

Gyermekvédelmi
felelősök, óvodavezető

aktuálisan, folyamatosan

folyamatos

Szempontsor:
*Felvételi és mulasztási napló: naprakész vezetés, pontos adatokkal. Különösen
figyelemmel kell kísérni az óvodaköteles korú gyermekek hiányzásait. Igazolatlan
hiányzás esetén tájékoztatni kell a vezetőt, hogy elküldhesse a felszólító levelet.
**Gyermekvédelmi feladatok: az eseményekről feljegyzés (dátum, gyerek sorszáma
a napló szerint, az eset rövid leírása, intézkedés
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A feladatok koordinálásánál az alapelv, hogy az intézmény a feladatait a jogszabályi
előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el.
A szervezeti struktúra a racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok,
körülmények és igények figyelembevételével épül fel. A tagóvodában az optimális
működés elérése a cél, a közösen kialakított és helyi értékeknek megfelelően
tevékenység végzése.
A feladatok megosztásánál építek a szakmai orientációra, az egyéni képességekre.
Célom, hogy tagintézményünk tagjai ismerjék meg egész szerveztünk céljait és
azonosuljanak velük, ami növeli az egyesített intézmény működésének, pedagógiai
munkájának hatékonyságát.
Személyre szabott motivációs eszközöket alkalmazok, amelyek leginkább a
munkakörhöz

kapcsolódnak;

beleértve

a

munka

tartalmát,

igényességét,

változatosságát, döntési és felelősségi jogkörének nagyságát, a kommunikációt, a
szakmai és az előmeneteli lehetőségeket, illetve a társas kapcsolatokat. Törekszem a
munkateljesítmény folyamatos elismerésére, a dicséretre, amely segíti a jó
eredmények elérését és fenntartását. Ezen kívül mentálhigiénikuskét biztosítom
mindenki számára a kiégés (burn out) elleni kommunikációt és szükség esetén a
pszichés vezetést.
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XVI. Tanügyigazgatás
Intézményi feladatok
Pedagógiai — tanügy
igazgatási
feladatok

tanévkezdés

A nevelési év pedagógiai
feladatainak
meghatározása
tűz- és balesetvédelmi
oktatás A pedagógus
életpálya modellel
kapcsolatos feladatok
áttekintése. Új
gyermekek adatainak
begyűjtése, a régiek
frissítése.
Csoportnaplók
megnyitása
Beszoktatási-és
visszaszoktatási terv
elkészítése.
Az új gyerekek
fogadása, a szülők
segítése.
A beszoktatással
kapcsolatos
pedagógiai munka
ellenőrzése a
csoportokban.
A szokások
felelevenítése, az új
szabályok
megtanítása.
A tanköteles korú
gyerekek képességfelmérése.
Csoportonként a szülői
értekezletek
lebonyolítása
Csoportnaplók
ellenőrzése A HHs és a
HHH-s gyerekek
névsorának
aktualizálása, az új
gyerekekre és a

Gazdálkodás —
vagyonüzemeltetési
feladatok

Munkáltatói
munkaügyi
feladatok

„A térítési díjak”
beszedéséhez
szükséges
névsorok,
táblázatok
elkészítése és
frissítése
Ingyenes
étkezésre
jogosult
nyilatkozatok
kitöltése.Az
óvodai csoportok
év eleji
indulásához
szükséges
eszközök
anyagok
beszerzése

Statisztikai
adatok
szolgáltatása
normatíva
igényléshez
.Leltározási
előkészítése

A tagóvoda
munkatervének
elkészítése.
Jelentések, adatok
módosítása a KIRben.
A pedagógus
igazolványok
érvényesítése.
Dolgozók
egészségügyi
kartonjának
áttekintése.

Az éves statisztika
elkészítése,
elküldése a KIR és
a fenntartó felé
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változásokra való
tekintettel.

Vezetői pedagógiai
ellenőrzések
lebonyolítása: Házi
hospitálások SzMK
összehívása, éves terv
Belső HACCP
működésének
ellenőrzése

február

Iskolaköteles
gyermekek
szüleinek támogatása.
Konzultáció a
gyermekvédelmi felelőssel
A nyári zárás időpontjának
kihirdetése
Farsang ünnep gyerekeknek
A tanköteles
gyerekeknek Iskolai
Szülői értekezlet
megtartása óvodai
szinten. Orvosi
vizsgálatok
megszervezése
Nevelői értekezlet —
Szakmai nap
A 2022. év beiskolázási
tervének
elkészítése,
nevelőtestülettel
való
egyeztetés, továbbítás a
NEÓ felé Az udvari játékok
ellenőrzése, karbantartása.

Jubileumi
jutalom, kerületi
törzsgárda
tervezés 2021 re
Leltározás
Év végi
vásárlások
lebonyolítása, A
gazdasági év
lezárása
Az új gazdasági
év megnyitása,
az tagintézmény
pénzügyi
helyzetének
áttekintése,

a változások
folyamatos
vezetése

Az éves
szabadságok
kiszámítása.

Az éves
kiszámított
szabadságok
alapján a
szabadság terv
elkészítése

A NEÓ által
megszavazott
költségvetés
feldolgozása,
felhasználásának
ütemezése

Az 50%-os
utazási
kedvezményre
való jogosultság
érvényesítése.
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Iskolai beiratkozás
tájékoztatójának
kifüggesztése

Nyári
karbantartási
munkák
tervezése.

Az óvodai beiratkozás
lebonyolítása.
Teljesítményértékelés
lebonyolítása.
Az újonnan felvett és
helyhiány miatt elutasított
gyerekek szüleinek
kiértesítése.

A nyári
szabadságolási terv
elkészítése

Tanévzáró értekezlet
szervezése, megtartása.
Nyári napirend elkészítése
Nyári élet megszervezése
Nyári óvodai igények
felmérése. A csoportnaplók
ellenőrzése, lezárása,
összeszedése.
Az új gyerekek szüleinek
első szülői értekezletének
megszervezése.
SZMK választmány
összehívása, éves munka
értékelése, véleményezése,
Az intézmény épületében a
kisebb és nagyobb
karbantartási munkák
elvégeztetése.
Nagytakarítás
megszervezése,
lebonyolítása, ellenőrzése.

Szabadságok
kiadása

A karbantartási
munkák
elvégzéséhez
ügyelet
megszervezése.

Az intézmény nyári
zárása.
Ügyelet
megszervezése.

31

Várunk Rád Tagóvoda Munkaterve 2020/2021

A csoportok újraszervezése.
A gyermekek adatainak
frissítése.
A munkarend és ügyeleti
rend aktualizálása.
A mulasztási naplók
lezárása.
A 2021-2022 tanévre
szóló névsorok
elkészítése .
Az új mulasztási naplók
kiosztása, adatok
beíratása.
Tartalmuk
helyességének
ellenőrzése.
A házirend aktualizálása és
kifüggesztése.
Évnyitó munkatársi
értekezlet lebonyolítása. Az
éves munkaterv ismertetése.
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