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Bevezető  
 

 

 

 

 

Pedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, a biztonság, 

differenciált, személyre szabott bánásmód. A gyermekek jogainak, érdekének maradéktalan 

érvényesítése. A gyermekek és a csoportok neveltségi szintjét szem előtt tartva hosszú távú 

célunk, az egészséges életvitel igényének kialakítása. Az egészség, a környezet védelme 

tanítható, fejleszthető. Erre alapozva, modell értékű példaadással, minden adódó lehetőséget 

kihasználva törekszünk a testi, lelki, és szociális egészségnevelő tevékenységre óvodánkban. 

Ezen a területen is kiaknázva a hagyományőrzés, népszokások, a mozgás adta lehetőségeket. 

Intézményünk, kollégáim , az elmúlt időszak változásaihoz példa értékűen viszonyultak. 

Fontos, hogy ezt a lendületet a továbbiakban is megőrizzük, hogy továbbra is  megfelelően 

tudjunk reagálni  az intézményt érő kihívásokra. Jövőképünk alakítása szempontjából 

elengedhetetlen, hogy azonosítsuk a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő 

területeket. 

Sajnos a 2020/21 nevelési évünkben is a pandémia, annak következményei voltak 

meghatározóak, melyek hatást gyakoroltak mindennapjainkra, gyakran felülírták 

előirányzott terveinket. Mint korábban írtam, kollégáim egyik erőssége a változásokhoz 

való alkalmazkodás képessége, erre az idei évben is nagy szükség volt. 

Két  hónapon keresztül ügyeleti ellátás volt intézményünkben, a járványügyi helyzet 

alakulása miatt. A nevelési évben az óvodakötelezettség teljesítése mellett a szülő 

dönthetett arról, hogy hozza e gyermekét óvodába. Kétszer kellett bezárnunk 

csoportokat az érintettség miatt. A járvány közvetett és közvetlen hatása mind 

nehezítette elképzeléseink megvalósítását a nevelési évet illetően. 

 

Szeptemberben a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi 

időszak védelmi intézkedéseiről, és a NEÓ Intézkedési terve alapján elkészült Átmeneti 

házirend kifüggesztésre került, a tartalmi változásoknak megfelelően módosult az év folyamán, 

melyekről folyamatosan, személyesen is tájékoztattuk a szülőket. 

Tájékoztató információkat helyeztünk a fertőtlenítés, takarítás, étkeztetés működő 

eljárásrendjéről, valamint a tünetmentességről és a betegség tüneteit mutató gyermekkel 

kapcsolatos eljárásrendről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Helyzetkép   
 

A Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának nyitvatartása: 

 

Hétfőtől-péntekig: reggel 6 órától délután 18 óráig 

Ügyelet: reggel 6-7.30, délután 16.30-18 óráig 

 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosult előírásai 

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. 

 

 

 
 

 

 

                     Feltöltöttség összesített mutatói  

 Férőhely Tényleges 

Létszám 

SNI 

gyermekek 

száma 

BTM 

gyermekek 

száma 

Számított 

létszám 

Feltöltöttség 

%/ 2011. évi 

CXC. törvény 5. 

számú melléklet 

BB maximum 

csoportlétszám 

alapján számolva 

/ 

2020. 

szep.1. 

89 88 6 4 100 113% 

 

2021.júl. 

19. 

89 81 6 7 94 105% 
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2021.júl.19

Férőhely

Tényleges létszám

SNI gyermekek
száma

BTM gyermekek
száma

Számított létszám



Csoportbeosztás 2020. 09. 01. 

 

ssz. 
A csoport 

elnevezése: 

az 

odajáró 

gy. 

életkora 

a 

csoport 

jellege: 

a 

csoport 

létszáma 

SNI 
a csoporthoz 

tartozó óvónő 

neve: 

a csoporthoz 

tartozó dajka 

neve: 

a csoporthoz 

tartozó ped. 

asszisztens 

neve: 

1. Csiga Biga  
4-6  

év 
vegyes 17 2 

1. Tóthné Nagy 

Katalin Jakab Mária  

  

Péter 

Zsuzsanna  2. Fazekas 

Katalin 

2. Maci 
4-6 

év 
vegyes 24 2  

1. Varga 

Gabriella Lengyel 

Andrásné  

Böhm Elekes 

Renáta 

  2.Gál Eszter 

3. Hangyabanda 
3-6 

év 
vegyes 24  

1. Nagyné Papp 

Ágnes 
Szentesi 

Annamária 

  

Borbély 

Annamária 

  2.  

4. Katica 
4-6 
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1. Zsigmondné 

Mercz Ágnes 
  

Zachár 

Gyuláné  

Tóth 

Bernadett 2. Noszlopy 

Éva 

ó
v
o
d

a
i 
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a
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fejlesztőpedagógus neve: Kozmáné szabó Edina, Honti Anna, Pajor Attiláné 

 gyógypedagógus. neve: Mike Szöllősi Margit 

óvodatitkár neve:                            Szatmári Lászlóné 

K
ü
ls

ő
 s

za
k
em

b
er

ek
 SNI logopédus neve:                             Csík Adrienn 

logopédus neve:                            Szénási Alexandra 

gyermekvédelmi                             Vidu Anita, Kovács Réka 

óvodai gyermekorvos neve: Dr. Kémenes Emőke 

óvodai védőnő neve:                            Egyed Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Munkarend:  

Munkakör Óraszám munkaidő 

Tagóvoda vezető  heti 40 óra  

( 14 kötelező óraszám : 

mozgásfejlesztés) 

- naponta 3 óra ( 9-12) 

péntek   2 óra 

      -     helyszín: Hétszínvirág       

Tagóvoda 

7.30-15.30-ig 

 

Óvodapedagógusok 

- párok heti váltásban 

dolgoznak ( kivétel, ahol 

ped.asszisztens a váltó) 
(326/2013.( VIII.30.)Korm. 

rendelet módosult előírásai 33/B.§ 

(5) lehetőségeit átgondolva, ebben 

az évben még tartjuk az eredeti 

munkarendet intézményünkben) 

- Nyitós és zárós 

óvodapedagógus heti 

váltásban, beosztás szerint. 

 

heti 40 óra  

ebből kötött munkaidő 32 óra. 

Nyitós: 6.00-13.30-ig 

Zárós: 11.30-18-ig 

Délelőttös: 7-13,30-ig 

Délutános: 10-16,30-ig 

 

Fejlesztő pedagógus heti 40 óra  

ebből kötött munkaidő 32 óra. 

7-13,30-ig 

Gyógypedagógus heti 24 óra 7.30-12.30-ig, illetve 

pénteken 12.00 óráig 

Óvodatitkár heti 40 óra 7.30-15.30-ig  

Pedagógiai asszisztensek heti 40 óra 8-16-ig 

Dajkák 

2-2 dajka heti váltásban 

dolgozik. 

heti 40 óra Nyitós 6-14-ig 

 

Délután 10-18-ig. 

 

Felelősök:  

 

Szakmai koordinátor Nagyné Papp Ágnes, Pajor Attiláné 

Szervezeti kultúráért felelős Mike-Szöllősi Margit 

Belső értékelési csoportvezető Zsigmondné Mercz Ágnes 

Hagyományőrző projekt felelős Nagyné Papp Ágnes, Varga Gabriella 

Fejlesztői team vezető Pajor Attiláné 

Mentor Nagyné Papp Ágnes 

Gyermekvédelmi felelős Fazekas Katalin 

Jegyzőkönyvvezető Gál Eszter 

Iskolai, bölcsődei kapcsolattartó Tóthné Nagy Katalin 

Könyvtár felelős Böhm Elekes Renáta 

Programok felelősei csoportos óvónők, aktuálisan megbízott 

személyek 

Dekoráció felelősei csoportos óvónők, Varga Gabriella 

Munka és tűzvédelmi felelős Szatmári Lászlóné 

Dajkai munkarendért felelős Jakab Mária 



HACCP-ért felelős dajka Lengyel Andrásné 

Tisztítószer felelős Lengyel Andrásné, Zachár Gyuláné 

 

 

 

2. Működési feltételek  

 

2.1 Tervezett karbantartási, felújítási, 

beruházási feladatok 2021. augusztus 31-ig 

 

 

- kiegészítő bútor cseréje a katica csoportban 

- udvaron labdajátékok lehetőségének 

megteremtése 

- udvaron, a balesetveszélyessé vált 

gumitéglák cseréje 

- az udvaron levő szaletli elkorhadt 

gerendájának cseréje 

- az udvaron az eresz alatti vizesedés okának 

felderítése, orvoslása 

- a pince, illetve tornaterem falán levő 

vizesedés okának felderítése, megoldása 

- az emeleti öltözőben számítógéppel 

rendelkező asztal elhelyezése a 

pedagógusok számára 

- a földszinti rész kőburkolatának cseréje az 

öltözőkben és a folyosón 

- kerékpártároló kialakítása önkormányzati 

segítséggel 

 

- nem valósult meg 

- részben megvalósult 

 

- nem valósult meg 

 

- átvizsgálás megtörtént, a 

csere nem feltétlen indokolt 

- megtörtént 

- lehetséges okok felderítése 

megtörtént, folyamatos 

figyelemmel kísérés 

- nem valósult meg, 

helyhiány miatt nem 

praktikus 

 

- nem valósult meg 

 

- nem valósult meg 

 

 

 

 

 

 

2.2. Az óvodapedagógusok főiskolai 

alapvégzettségen túli képzettségei 

összesítve 

(másoddiploma, szakvizsga) 

Pedagógusminősítés besorolási fokozata 

szerinti létszám 

Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 

 

1 fő Gyakornok 

 
1 fő 

Közoktatás vezetői szakvizsga 1 fő Pedagógus I. 

 
3 fő 

Pedagógus szakvizsga 1 fő Pedagógus II. 

 
3 fő 

  Mesterpedagógus 0 fő 

2.3. Humán erőforrás állapota tagóvodai szinten – személyi feltételek összegzése 

szeptember 1-jei állapot 

 

Tagóvodai szinten az óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítők ellátottsága: 



4 csoportunkban 2020. 09. 01-én 7 fő óvodapedagógus (2 fő nyugdíjas) kezdte meg a munkát. 

Az óvodapedagógusok munkáját felzárkóztató pedagógus segíti. A sajátos nevelésű 

gyerekekkel ( elsősorban autizmus spektrum zavarral élők) gyógypedagógus foglalkozik A 

tagóvoda vezető a vezetői feladatok ellátása mellett a kötelező óraszámát csoportos 

mozgásfejlesztéssel, csoportlátogatással és az aktualitásoknak megfelelően látja el. 

4 csoportunkban 3 pedagógiai asszisztens dolgozik 8 órában, 1 csoportban, délutánonként 

óvodapedagógus helyén lát el feladatot. 

4 dajkai és 8 órás óvodatitkári álláshelyünk betöltött.  

Gondot fordítunk a testület folyamatos szakmai fejlődésére, az óvodán belüli tudásmegosztásra 

az önképzésre. A feladat- és felelősségrendszert igyekszünk kompetencia alapon felosztani. 

A humánerőforrás tervezésénél elvárás, hogy a tagintézményben a feladatok ellátása a 

jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon 

történjen. Továbbiakban is fontos, hogy szakmailag magas színvonalú munkát végző, 

tagóvodánk értékrendjét elfogadó, innovatív pedagógusok és pedagógiai munkát segítő 

munkatársak dolgozzanak intézményünkben. A Hétszínvirág Óvodában dolgozó munkatársak 

ezt képviselik jelenleg is intézményünkben. 

Az év folyamán egy óvodapedagógus kollégánknak kislánya született, egy pedagógiai 

asszisztensünk elment az intézményből, egy nyugdíjas kollégánk pedig családi és covid 

helyzet miatt április 19-től nem jött vissza intézményünkbe, egy kollégánk közel 3 hónapig 

fizetés nélküli szabadságon volt. Pedagógiai asszisztensek és a tagóvoda-vezető 

közreműködésével valósult meg helyettesítésük. 

Saját gyógypedagógusunk, pszichológus (heti egy alkalommal, illetve igény esetén) 

segítette a csoportban dolgozó kollégák munkáját. 

Óvodatitkárunk májustól 4 órában látta el titkári feladatait, 4 órában pedagógiai 

asszisztensként dolgozott intézményünkben. 

Az év folyamán kiemelten kezeltük nevelőtestületünk, alkalmazotti körünk közösségének 

építését, folyamatos szakmai fejlődését. Nagy hangsúlyt fektettünk a belső 

továbbképzésekre, kollégáink érzékenyítésére. A járvány miatt a tervezett és megtartott 

külső képzéseket igyekeztünk online formában magunkévá tenni, majd belső 

tudásmegosztás során a megszerzett ismereteket munkatársaink számára is elérhetővé 

tenni. 

Elsősorban szemléletformáló (fenntarthatóság, atipikus gyerekek…), érzékenyítő      

(autizmus spektrumzavarral élő gyermekek, gyermekeket nevelő családok), 

hagyományápoló belső képzésen vettünk részt, fontos volt alkalmazotti körünk részvétele 

minél szélesebb körben. 

 

 

3. Pedagógiai folyamatok, tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció 

 

3.1. Tagóvodai szervezeti célok meghatározása 

3.1.1. Rövid távú célok: 

Megvalósulás 

 

- A szülőkkel való együttműködési formák 

újragondolása: óvoda mindennapjaiban való 

eligazodás a szülők számára, valamint email-

en, facebook csoportokon, messengeren 

történő tájékoztatás, kapcsolattartás 

folytatása. Az internet nyújtotta lehetőségek 

további kiaknázása. A covid időszak alatti 

„jó gyakorlatok” megtartása, magasabb 

 

Igyekeztünk a két óvoda 

gyermekeinek szüleit 

megismertetni egymással, 

elfogadtatni az új helyzet kínálta 

lehetőségeket. Terveinkkel 

ellentétben a pandémia sajnos 

most is meghatározta az elsődleges 

kapcsolattartási formákat. A 



szintre emelése. Partnerkapcsolat ápolása a 

különböző szociokultúrális háttérrel 

rendelkező szülőkkel. A korábban is a 

Hétszínvirág Óvodába járó gyermekek 

szüleinek megismertetése kollégáinkkal, 

hagyományainkkal, szokásainkkal. A két 

óvoda szülői gárdájának megismertetése 

egymással.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Covid-19 járványügyi előírásokhoz 

kapcsolódó szervezeti-működési 

feltételek megteremtése, folyamatos 

jogszabályhoz igazítása  

 

 

 

- A tervezésben megjelent igény,  mint az 

egyszerűsítésre, ésszerűsítésre való törekvés 

az adminisztrációs terhek csökkentése , 

megfelelve az elvártaknak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- korszerű, a többi tagóvodával egységes 

mérési rendszer bevezetése, 

 

 

 

 

 

 

személyes formák helyett az online 

kapcsolattartási formák kerültek 

megint fókuszba. Az előző évhez 

hasonlóan a covid járvány alatt ( 

különösen az ügyeleti időszak 

alatt) folytattuk  zárt facebook 

csoportokban napi szinten az „ 

online” ovi működését. Ezt a 

felületet egész évben használtuk az 

információk megosztására. Széles 

választékkal, ötletekkel, 

interakcióval igyekeztünk  

megkönnyíteni a gyermekek és a 

szülők mindennapjait. Ennek 

hatékonyságát több  általuk írt 

visszajelzés is igazolta. Feltűnő 

volt a csoportok közti különbség, 

az aktivitást illetően. Ezzel a 

későbbiekben foglalkozni kell. 

 

megvalósult, Alapvetően 

zökkenőmentesen, az előző év 

tapasztalatai alapján zajlott. 

Megerősödtek az együttműködési 

formák a testületen belül s a 

szülőkkel egyaránt. 

 

Nagy változást jelentett  

adminisztrációnkban az OVPED 

rendszer bevezetése. Ez az évünk a 

 „ tanulási időszak „ jegyében telt, 

de már most látható majdani 

pozitív hozadéka. 

Infokommunikációs 

kompetenciáink általa is 

erősödnek, bővülnek, 

adminisztrációs terheink 

csökkenek. Kollégák többsége 

pozitívan fogadta már a 

bevezetéskor. 

 

Hatékony mérés érdekében mérési 

rendszerünkön változtattunk, a 

jelenlegit folyamatos monitorozás 

alatt tartjuk egyelőre.            

(megfigyelés alapú, egyszerűsített 

DIFER)Ez az év nem mérvadó a 

mérési eredményeket tekintve 

sem. 

 



 

- belső továbbképzések, együtt gondolkodás az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekeink 

beilleszkedésének segítésére , a csoportban 

dolgozó kollégák módszertani kultúrájának 

színesítése, segítése a mindennapok 

gyakorlatában, 

- tudásmegosztás a hagyományőrzés területén, 

- környezettudatos magatartás és egészséges 

életmód lehetőségeinek tovább gondolása, 

beépítése az óvodai életbe, 

- Zöld Műhely képzésen elhangzottak 

ismertetése, néhány elem beépítése a 

gyakorlatba, 

 

 

 

 

- járványügyi előírások egyezményes 

betartása, betartatása az épületben tartózkodó 

felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- szabadidős játéktevékenység dúsítása. 

Megvalósult, 

külső, belső továbbképzések, 

tudásmegosztás által. Kollégák 

nyitottak az új ismeretek iránt. 

HÉTSZÍNVIRÁG SZAKMAI 

NAPOK 

 

megvalósult (H.SZ.N.) 

megvalósult ( H.SZ.N.) 

 

 

megvalósult (H.SZ.N.) 

Jó hangulatban teltek a belső 

képzések. Csapatépítésként is 

szolgáltak, összetartozás érzését  

erősítették alkalmazotti 

körünkben.. 

 

Különös gondot fordítunk a 

járványhelyzethez kapcsolódó 

naprakész információk, a 

hozzákapcsolódó, változó 

jogszabályok rendelkezésre 

állására és elfogadtatására. 

Piktogramokkal, kiírásokkal 

tesszük egyértelművé a 

jogszabályban előírtakat, tesszük 

egyértelművé az aktuálisan  

betartandó előírásokat a szülők és 

gyermekek számára. 

 

Folyamatosan keressük a 

lehetőségeket ,a közös meetengek 

alkalmával, gyakorlatba építjük 

egymás ötleit. 

 

3.1.2. Középtávú célok:  

- A környezettudatos, egészséges életmód 

beépített elemeinek tovább gondolása, célzott 

élményekkel, programokkal történő 

színesítése, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatosan keressük a 

lehetőségeket , ötletelünk közös 

meetengek, értekezletek 

alkalmával, gyakorlatba építjük, 

a közösen elfogadott elemeket. 

 ( rovarhotel, saját „ kiskert” 

minden csoportnak, 

újrahasznosítás lehetőségei-papír 

készítés, játék, dekoráció 

készítés….) Tervezzük a 

továbbiakat- állatok a 

csoportban: hangyafarm, 



 

- szakmai kommunikációnk további 

fejlesztése, innovatív lehetőségek feltárása, 

 

 

- esélyegyenlőségre törekvés, esélyegyenlőség 

lehetőségének megteremtése, 

 

 

 

- tehetséggondozás kidomborítása óvodánk 

adottságai által,  

 

 

 

 

 

 

 

- dolgozók belső értékelési rendszerének és 

együttműködésének fejlesztése,  

 

 

 

-  az önértékelési feladatok elvégzése, 

értékelése, a további fejlődés lehetőségének 

meghatározása, 

 

- szülői partnerkapcsolat erősítése, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IKT eszközök tudatos használata, IKT 

kompetenciák további erősítése.  

 

 

 

 

 

 

  

botsáska,teknős, csiga stb.,, 

elemgyűjtő, vízgyűjtő… 

 

folyamatosan, lehetőségek 

feltérképezése, belső 

továbbképzések, önfejlesztés 

 

„Befogadó óvodák” projektben 

aktív részvétel, mindennapok 

gyakorlatában ugyanolyan 

érzékenyen, ahogy eddig is. 

 

részben megvalósult-folyamatban 

Hagyományápolás, ősi 

kismesterségek—néptánc , 

agyagozás csoport-, óvodai 

szinten (Pünkösd). Külön 

foglalkozások keretében, óvodák 

között a későbbiekben, ahogy a 

pandémiás helyzet engedi. 

 

részben megvalósult-

folyamatban, folyamatosan ( 

csapatépítő alkalmak, 

HÉTSZÍNVIRÁG SZAKMAI 

NAPOK- közös képzések 

 

részben megvalósult-folyamatban 
 

 

 

részben megvalósult (évzáró 

játékos délután)- folyamatban 

(új kapcsolattartási formák 

bevezetése- a járványügyi 

helyzethez alkalmazkodva 

(Pl.: Autizmus spektrumzavarral 

élő gyermekek szülei számára 

szülőcsoport – igényekhez mért 

aktuális tartalommal) 

facebook csoportok interaktív 

működtetése által 

 

megvalósult ( OVPED, facebook 

csoportok működtetése, online 

kapcsolattartási formák– 

folyamatban, folyamatosan 



3.1.3. Hosszú távú célok:  

- A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében a 

szervezeti célokat leginkább támogató 

működési szokások, szabályok, 

magatartásformák meghonosítása, elfogadott 

közös értékké válása, 

- a pedagógus kompetenciák önálló, rugalmas 

és hatékony alkalmazása, folyamatos 

önfejlesztés,  

- klíma stratégia beválásának vizsgálata, 

újragondolása, tovább gondolása. 

- a mérési rendszer beválásának vizsgálata, 

eredmények összehasonlítása más kerületi 

óvodákkal, 

- már működő jó gyakorlatok működtetése, és 

újabbak kidolgozása . 

folyamatban 

 

mint igény felkeltése- részben 

megvalósult, folyamatban 

 

 

folyamatban 

 

3.2. A 2020/2021-es nevelési év feladatai, pedagógiai munka tervezése, megvalósítása, 

ellenőrzése, értékelése az Egyesített Óvodán belül 

 

Cél: a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, színvonalas pedagógiai gyakorlat 

megvalósítása óvodánkban. A szabályozó dokumentumoknak (PP, SZMSZ, Házirend) 

egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása.  

A pedagógiai munkát szabályozó dokumentumok folyamatos átgondolása a gyakorlati beválás 

szempontjából, alkalmazkodva a megváltozott feltételekhez. ( Covid 431/2020.(IX.XVIII.)  

Pedagógiai folyamatok tervezése során a NEÓ éves munkatervében az összhang biztosítása a 

stratégiai dokumentumok, a tagóvodák és a munkaközösségek éves terveivel.  Az előző nevelési 

év értékelésének megállapításainak figyelembevétele a következő nevelési év tervezésében, 

megvalósításában. 

NEO által meghatározott stratégiai, és operatív célrendszerhez igazodva, de az egyéni 

sajátosságokat figyelembe véve, a tagóvodai munkaterv elkészítése.  A Munkatervben az előző 

nevelési év értékelése, a szükséges fejlesztési irányok meghatározása történik. 

Pedagógiai folyamatok megvalósítása, a tagóvodákban a pedagógusok, és a munkaközösségek 

bevonásával történik. 

Pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése, az új (OVPED) gyermeki fejlődést nyomon 

követő program elemzése, majd további feladatok meghatározása. 

Megvalósult. Elsődleges a szabályozó dokumentumok változásainak nyomon követése, 

egységes értelmezése a gyakorlati megvalósítás tekintetében. 

 

 

 

 

 

 

 



4. A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos feladatok  

4.1. A tanulás támogatásának tervezése, működés és hatékonysága a 

tagóvodákban 

Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 

Határidő, 

teljesítés 

Dokumentál

ás helye 

 

Az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban 

foglalt nevelési céloknak, 

az általános pedagógiai 

szempontoknak való 

megfelelés, szakmai 

módszertani tudás a 

pedagógus kompetenciák 

mentén. 

(326/213.Korm.rendelet 

7.§ (2) bekezdésének g ) 

pontja. 

7. pedagógus 

kompetencia 

(fenntarthatóság) 

 

A NEO pedagógiai 

programjának 

megvalósítása, annak 

nyomon követése, a 

jogszabályi 

változásoknak megfelelő 

reagálás. 

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 

 

folyamatos 

csoportnapló, 

gyermeki 

fejlődést 

nyomon 

követő 

dokumentum

ok, vezetői 

ellenőrzési 

terv 

 

megvalósult 

 

 

 

 

 

 

A hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek 

megfelelő, jogszerű 

működés biztosítása. 

A NEÓ 

alapdokumentumainak 

ismerete, az érintettek 

által. 
 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület  

folyamatos 

Az 

intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentum

ok, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyv

ek 

megvalósult 

A tagóvoda módszertani 

sajátosságainak 

megvalósítása a 

Pedagógiai Programmal 

összhangban. 

 

A Pedagógiai Program 

alapján a pedagógusokra 

vonatkozó elvárás 

rendszernek megfelelően 

a játékban, párhuzamos 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület  

folyamatos 
módszertani 

útmutató 

megvalósult 

- alkotó , 

barátságos 

környezeti 

feltételek 

megteremtésével 

- egyéni, 

differenciálit 

fejlesztés során 

- kreativitást, 

innovációt 



tevékenységekben, a 

szervezésben, 

módszertani 

sokszínűséggel, a 

módszerek 

korcsoporthoz és 

témához való 

koherenciájával, 

eszközök feltételek 

megteremtésével, az 

előzetes ismeretek, 

tapasztalatok 

felhasználásával a 

képességfejlesztés, 

gondolkodás, kreativitás 

támogatása, a gyermek 

személyiségfejlődésének 

elősegítése. 

támogató 

tevékenységek 

által 

- hátrányos 

helyzetből érkező 

gyerekek 

különböző 

tevékenységekkel, 

technikákkal való 

megkínálásával 

- széles módszertani 

repertoár 

alkalmazásával  

- tehetséggondozás 

folyamán 

Az integrált nevelés 

környezeti, tárgyi és 

pedagógiai feltételeinek a 

biztosítása. Inkluzív 

szemlélet erősítése. 

 A sajátos nevelési 

igényű (elsősorban 

autizmus spektrum 

zavarral élő) gyermekek 

speciális szükségleteinek 

(módszerek, 

eszközrendszer) 

átgondolása, a 

szakemberekkel(Autizmus 

Alapítvány, 

szakszolgálat) és a 

szülőkkel való 

együttműködés erősítése. 

( további részvétel 

továbbképzésen ,belső 

tudásmegosztás) 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület 

(gyógypedagóg

us) 

 

folyamatos 

nyilvántartás

ok, 

csoportnapló

k 

megvalósult 

 

Inkluzív szemlélet 

erősítése az átgondolt 

környezet , játékok, 

eszközök 

biztosításával. 

 

A mindennapi élet 

megkönnyítését  

(speciális 

szükségletek) 

kielégítését célzó 

segítő eszközök 

,játékok 

biztosításával a 

csoporton belül. 

IKT eszközök 

használata:  

 

-IKT kompetenciák 

további erősítése 

-tudásmegosztás (pld.: 

padlet…) 

 

 

 

 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület 

folyamatos 

tematikus 

tervek, 

csoportnapló

k adatai, 

nevelési 

tervek, a 

gyermekek 

fejlődését 

nyomon 

követő 

dokumentum, 

megvalósult 



 

 

   

fejlesztő 

pedagógia 

dokumentum

ai 

A fenntarthatóság 

értékrendjének 

megalapozása, 

fejlesztése a mindennapi 

tevékenységekben, ezzel 

kapcsolatos programok 

szervezése. Kapcsolódás 

a józsefvárosi 

klímavédelmi 

koncepcióhoz. 

 

   

folyamatban-már 

megjelenik: 

 

A mindennapi 

tevékenységekbe 

ágyazva , a 

tervezésben, a 

szabály- és 

szokásrendszer 

kialakításában, a 

szabadidős játékok 

alkalmával,a 

környezeti jeles 

napokhoz 

kapcsolódóan, az 

online ajánlások 

alakalmával. 

 

 

 

4.2. Kiemelt pedagógiai feladatok 

 

A Napraforgó Egyesített Óvoda kiemelt pedagógiai feladata  
 

  Kiemelt pedagógiai feladatok tervezése Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 

Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

-Környezettudatos életmód, 

fenntarthatóság (klíma 

stratégia óvodában 

megvalósítható elemei), 

-esélyegyenlőség 

megteremtése, biztosítása 

(deszegregáció, inklúzió), 

-szabadidős 

játéktevékenység dúsítása 

 

 

nevelőtestület 

tagóvoda vezető 

szeptember, 

folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentumok, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 

megvalósult-

folyamatban, 

folyamatosan 

( magaságyás,ro- 

varhotel,szelektív 

hulladékgyűjtés, 

takarékos 

vízfogyasztás, 

újrahasznosítás…

) 

a mindennapok 

gyakorlata mellé 

becsatlakozott a „ 

„Befogadó 

óvodák” projektje 

is 

Tagóvodai  
 

 
folyamatos 

pedagógiai 

dokumentáció  
megvalósult 

képzések által, a 



- Hagyományőrzés 

megjelenése a 

mindennapokban, 

- tehetségműhely a 

néphagyományok 

tükrében, 

- környezettudatos, 

egészséges életmód  

megalapozása : a 

természet és a 

környezet megóvása,  

- mindennapi mozgás 

iránti igény 

felkeltése, 

- érzékenyítés. 

 

tagóvoda 

vezetők, 

nevelőtestület 

 

(éves tanulási 

terv, heti terv), 

módszertani 

útmutatók,  

intézkedési terv 

 

mindennapok 

gyakorlatában, 

tervezésben, jeles 

napokhoz 

kapcsolódóan, 

szabad játék 

alkalmával… 

Mozgás iránti 

igény felkeltése, 

fenntartása új 

eszközök, 

lehetőségek 

felkínálásával 

((lufi, 

sportpoharak…) 

Fejlesztő pedagógusok, 

gyógypedagógus és az 

óvodapedagógusok fejlesztő 

munkájának összehangolása, 

hatékonyságának növelése.  

 

 

fejlesztő 

pedagógusok, 

gyógypedagógu

s,  

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 

folyamatos 

 

 

Felzárkóztató 

pedagógusi 

dokumentáció, 

mérési 

eredmények 

megvalósult, jól 

működik 

Folyamatos teem 

munkával, 

megbeszélésekkel 

melynek 

fókuszában a 

gyermek áll. 

Egymás 

munkájának 

segítése 

tanácsokkal, 

ötletekkel, jó 

gyakorlatok 

átadásával. 

Elfogadják, 

alkalmazzák 

egymás ötleteit. 

 

 

 

4.3. A Hétszínvirág Tagóvodájának saját kiemelt pedagógiai feladata   

 

1. A gyermekek és a csoportok neveltségi szintjét szem előtt tartva hosszú távú célunk, az 

egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás igényének kialakítása. Konkrét 

programok szervezése.(FKF Oktató program) Az egészség védelme tanítható, 

fejleszthető. Ez most különös hangsúllyal bír, a jelen járványügyi időszak alatt. A 

fenntarthatóság pedagógiájának célja, hogy szemléletváltást készítsen elő 

gondolkodásunkban. Ezt közvetítve, modell értékű példaadással, minden adódó 

lehetőséget kihasználva törekszünk a testi, lelki, és szociális egészségnevelő 

tevékenységre óvodánkban. E területen is kiaknázva a hagyományőrzés, népszokások 

adta lehetőségeket. 



Küsős programok nem kerültek megvalósításra. Óvodánkon belül a szemléletváltás 

elkezdődött. ( egészségnap, újrahasznosítás-kapott maradék anyagok , otthonról 

hozott műanyag, fém dobozok felhasználása játék, ritmushangszer dekoráció 

céljából, saját „kis kertek” létrehozása csoportonként, rovarhotel telepítése, jeles 

napok kihasználása…) 

2. Szeretnénk csatlakozni a tehetséggondozó műhelyekhez, melyek lehetőséget kínálnak a 

kerületi óvodás gyermekek számára érdeklődési területük szerinti tehetséggondozó 

program választásához. Óvodánk a hagyományőrzés keretein belül venne részt a 

tehetséggondozásban. A népszokások ápolása számtalan fejlesztési lehetőséget kínál. 

Havi rendszerességgel tervezzük a néptánc, népi gyermekjátékok, őseink kézműves 

technikáinak felelevenítésével történő délutáni programok szervezését gyermekeink 

számára. 

Egyelőre intézményen belül ( Hangyabanda, Maci csoport) 

3. Intézményünk autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket integrál. Az előző évben 

elindult jó gyakorlatot folytatnánk, mely során tudásmegosztással közkinccsé tette 

gyógypedagógusunk az Autizmus Alapítvány képzésen tanultakat, tapasztaltakat. 

Csoportban dolgozó kollégáimban igényként merült fel ismereteik további bővítése, 

szakirodalmat olvasnak a témában. Szeretném, ha további képzéseken vennének részt,  

lehetőség lenne ismereteink, tapasztalataink átadására erre rendszeresített alkalmakkor. 

Megvalósult- folytatás a továbbiakban is. 

 

4. A változatos mozgáslehetőség biztosítása gyermekeink számára kiemelt feladatunk. A 

sokoldalú mozgást biztosító játéktevékenységen kívül, rendszeresen használjuk a 

mozgáskottát, a vitamin torna adta lehetőségeket, tervezzük a labdaprogram kipróbálását. 

Az elmúlt évhez hasonlóan alapozó mozgásfejlesztést is tartok óvodánkban, mely többek 

között a nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék, figyelemfejlesztés, koncentráció 

területén ,az idegrendszer érésében nyújt segítséget. 

Megvalósult- folytatás a továbbiakban is. 

 

5. Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos szociokultúrális környezetből érkező gyermekek 

felzárkóztatására, a szülőkkel való partnerkapcsolat kiépítésére. Ebben, az idei évtől 

intézményünkben dolgozó pszichológus is segítségünkre lesz. 

Folyamatosan fókuszban. 

 

6. A pandémiás időszak alatt óvodapedagógusaink , fejlesztőpedagógusaink IKT 

kompetenciája sokat fejlődött. E területen elért sikerek okán, megtartották az erre a célra 

létrehozott csoportjaikat. Szülőkkel, gyerekekkel való kapcsolattartás egyik eszközeként 

használják tovább az online felületet. 

Megvalósult. 

 

7. Az érzelmi intelligencia fejlesztése, a” Hogy vagy?” Egyesület Mese csoportja, a Bálint 

módszerrel fejleszti az óvodapedagógusok és saját megfigyeléseik alapján kiválasztott, 

rászoruló gyermekeket. Az óvodapedagógusok számára esetmegbeszélés-szupervízióra és 

visszajelzésként egy-egy gyermekre vonatkozó esetfeltárásra szeretnénk lehetőséget 

biztosítani. Ez az elmúlt évben elmaradt, most élnénk a program kínálta lehetőséggel. 

Külsős programok elmaradtak. 

 



 

5. A pedagógus előmeneteli rendszerrel összefüggő feladatok  

 

5.1. Pedagógusminősítéssel összefüggő feladatok Megvalósulá

s 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

A hatályos 

jogszabályi 

rendelkezésekne

k megfelelő, 

jogszerű 

eljárások 

biztosítása.  

nevelőtestület  folyamatos 

Eljárásrendek, 

forgatókönyvek

, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 

megvalósult 

A minősítési 

eljárások  

támogatása, 

rögzítése az OH 

felületén, 

intézményi 

delegált 

kijelölése. 

  

2022. évi 

minősítésre 

jelentkezések 

rögzítése. Jelzés 

a tagóvoda 

vezető felé 2021. 

március 31. 
Intézményi 

felületen való 

rögzítés 2021. 

május 10. 
 

igazgatóság, 

tagóvoda vezető, 

minősítésre 

jelentkezők 

folyamatos 

Minősítésre 

jelentkezések, 

intézményi 

felületen történt 

rögzítések 

megvalósult 

Szakmai segítő 

mentor 

megbízása a 

gyakornoki 

időszak 

támogatására. 

tagóvoda vezető, 

nevelőtestület 
folyamatos 

gyakornoki 

napló 

megvalósult 

 

5.2. A pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok  

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

A hatályos 

jogszabályok és 

a Tanfelügyeleti 

kézikönyv 

óvodaigazgató, 

tagóvoda vezető, 

nevelőtestület 

folyamatos 

kézikönyvek, 

az eljárás 

dokumentumai, 

jkv. 

megvalósult 



(óvodák 

számára) 

vonatkozó 

részeinek 

ismerete. 

Az érintettek 

értesítése a NEÓ 

intézményi 

felületén kijelölt 

időpontok 

alapján. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda vezető 
folyamatos e-mail 

megvalósult 

Vezetői 

tanfelügyeleti 

ellenőrzések 

lebonyolítása. 

Érintett : 1 fő 

óvodaigazgató,  

tagóvoda vezető, 

nevelőtestület 

A kiírt 

időpontoknak 

megfelelően 

Dokumentumo

k feltöltése : 

2020. 

november 30. 

Eljárásrend és 

az 

ellenőrzéshez 

kapcsolódó 

dokumentumok 

 

folyamatban 

Önfejlesztési 

tervek feltöltése 

az intézményi 

felületen. 

Érintett: Pajor 

Attiláné 

Adatgyűjtő: 

Nagyné Papp Ágnes 

A megadott 

határidőre 

önfejlesztési 

terv 

 

5.3. Az önértékeléssel összefüggő feladatok Megvalósulá

s 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Az intézményi 

önértékelés 

jogkövető 

megszervezése 

(5 éves ciklus 

tervezése). 

Pappné Antal 

Katalin, 

tagóvoda vezető, 

nevelőtestület 

folyamatos 
módszertani 

útmutató 

megvalósult 

A NEÓ és a 

tagóvodai saját 

elvárásoknak 

való megfelelés, 

belső ellenőrzési 

szempont. 

 

 

nevelőtestület, 

tagóvoda vezetők 
folyamatos munkaterv ért. 

megvalósult 

Intézményi 

önértékelés 

elvárásainak 

felülvizsgálata, 

értékelése évente 

- Önértékelési 

Pappné Antal 

Katalin, 

BECS, 

tagóvoda vezető 

évente egyszer 
önértékelési 

táblázat 

 



kézikönyv 

4.3.3.1 fejezet.  

 

-A tagok havonta 

átnézik,  

megbeszélik az 

intézményi 

elvárások éves 

teljesülésének 

helyzetét, és 

erről 

tájékoztatják a 

nevelőtestület 

tagjait.  

Pedagógus 

önértékelés 

jogkövető 

megszervezése 

 

Pappné Antal 

Katalin, 

tagóvoda vezető, 

BECS   

(Zsigmondné 

Mercz Ágnes, 

Mike Szöllősi 

Margit) 

óvodapedagógusok

, érintett szülők 

2021. 05.03. jegyzőkönyv 

Ebben az 

évben 2 fő 

önértékelése 

valósult 

meg. 

 

Az ellenőrzések sorrendjét az önértékelési terv, a kiírt tanfelügyeleti ellenőrzés és a 

minősítések ütemezése befolyásolja. 

5.4. Pedagógus előmeneteli rendszer tervezése:  

 

A 2020/2021. tanévben nincs minősülő pedagógus intézményünkben. 

 

2022. évi 

minősítésre 

jelentkező 

Jelentkezés 

tagóvoda 

vezető felé 

Intézményi 

felületen való 

rögzítés 

Besorolási 

célfokozat 

Megvalósulás 

1 fő 2021. március 

31. 

2021.május 

10. 

P2 megvalósult,folyamatban 

1 fő 2021. március 

31. 

2021.május 

10. 

Mester nem valósult meg 

   

Gyakornok - 

mentorált 

 

Szakmai segítő 

mentor 

 

Gyakornoki idő lejárta Megvalósulás 

1 fő 1 fő 2021.  november megvalósult 

ameddig a  

kolléga  dolgozott            

(gyermeke 

született) 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok szervezése 

6.1. A nevelési év rendje Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

nevelési év rendje 

 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület 

2020. 09.01 

-

2021.08.31. 

Az intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentumok, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 

megvalósult, a 

pandémiához 

kapcsolódóan 

folyamatosan 

aktualizálva az 

jogszabályoknak 

megfelelően 

 

Téli zárás: utolsó 

munkanap 2020. 

december 23. 

péntek, első 

munkanap jan.04. 

2020. december 

28.29.30 ügyeletes 

óvoda:  

Szünidei étkezés 

megszervezése. 

 

 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezetők 

 

 

 

folyamatos 
mulasztási 

napló 

megvalósult 

 

Gyermeklétszám 

csökkenése esetén 

összevont csoportok 

működtetése az 

aktuális járványügyi 

szabályok 

betartásával (iskolai 

őszi, tavaszi 

szünetei idején). 

 

 

 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület 

 

 

 

esetenként 

 

 

 

mulasztási 

napló 

megvalósult, 

kiegészült a 

pandémia alatt 

az ügyeleti ellátás 

biztostásával 

A tagóvodák nyári 

zárása alatt az 

Óvodaigazgatóság 

folyamatosan 

működik.  

A tagóvodákban a 

nyári karbantartási 

szünet időtartama 5 

hét, melynek 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezetők 

 

 

nevelőtestület, 

ügyeletes 

óvoda 

időszakos 

szülői igények 

felmérése, 

mulasztási 

napló 

megvalósult 



 

6.2. Pedagógiai folyamatok szervezése – értekezletek, nevelés nélküli 

munkanapok 

Megvalósítás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Részvétel, a vezetői 

értekezleteken. ( 

intézményi szinten 

felmerülő kérdések 

kihangosítása) 

 

tagóvoda vezető  

 

folyamatos jegyzőkönyv 

megvalósult 

A nevelés nélküli 

konkrét 

munkanapokról a 

szülők és az NEO 

igazgatójának 

értesítése minimum 

10 nappal. Ügyelet 

biztosítása a kijelölt 

tagóvodával 

egyeztetve. 

A nevelés nélküli 

munkanapok 

időpontjai: 

 

2020. 10.  ( az 

OVPED program 

ismertetése a testület 

számára szükség 

szerint) 

2020. 12.22. 

2021. 02. 

2021. 06. 

nevelőtestület 

tagóvoda vezető 

aktualitásna

k 

megfelelően 

jegyzőkönyv 

megvalósult 

A nevelői 

értekezletek témái: 

2020. augusztus 19. 

Tanévnyitó nevelői 

és munkatársi 

értekezlet 

Téma: 

 

nevelőtestület 

technikai 

dolgozók 

 

 

 

 

2020. 08.. 

19. 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkönyv 

 

 

 

 

megvalósult 

 

megvalósult 

időpontjáról február 

15-ig értesíteni kell 

a szülőket. Szükség 

esetén a szünet 

időtartama alatt 

ügyeletes óvodában 

biztosítjuk a 

gyermekek ellátását. 

 



1. a tanév indulásával 

kapcsolatos 

feladatok 

2. járványügyi 

intézkedések 

megbeszélése az 

intézményre 

vonatkozóan 

3. felelősség és 

feladatkörök 

konkretizálása 

4. aktuális, és az új 

jogszabályok 

értelmezése, 

megbeszélése 

2020. 10. 

 

1.az OVPED 

program   

bevezetésével 

kapcsolatos 

tudnivalók 

gyakorlatban való 

alkalmazása 

 

2.a kiemelt 

pedagógiai feladatok 

feldolgozása  

 

2020.02. 

1. az első félév 

értékelése, 

tapasztalatok 

megbeszélése 

2. a II. félév 

feladatainak 

meghatározása a 

munkaterv alapján.  

3.belső 

tudásmegosztás   

(hagyományőrzés) 

 

4.belső 

tudásmegosztás  

(autizmus 

spektrum zavar) 

 

 

tagóvoda vezető, 

alkalmazotti kör 

 

 

tagóvoda-

vezető, 

nevelőtestület 

 

 

 

 

 

tagóvoda-

vezető, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti kör 

 

 

 

 

 

tagóvoda-

vezető, 

nevelőtestület 

 

 

 

 

 

 

 

tagóvoda-

vezető, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti kör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.23. 

2020. 

január 

 

 

 

 

2021. 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

HÉTSZÍNVIRÁ

G  

SZAKMAI 

NAPOK 

keretében a 

pandémia 

ügyeleti időszaka 

alatt 

 

 



Nevelési évzáró 

értekezlet 

1. a nevelési év 

értékelése, kiemelt 

pedagógiai 

feladatok 

megvalósulása 

2. az új egyéni 

fejlettség 

mérőeszközének 

beválása 

3. szervezeti kultúra 

elemzése 

4. a gyermekek 

egyéni 

fejlettségméréséne

k eredményei 

tükrében 

következő nevelési 

év feladatainak 

meghatározása 

2021.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyamatban 

pandémia miatt 

nem  

hiteles 

megvalósult 

folyamatban 

pandémia miatt 

nem  

hiteles 

egyeztető, 

pedagógiai jellegű 

megbeszélések 

szervezése szükség 

szerint 

 

óvodapedagógus

ok 

pedagógiai 

asszisztensek, 

gyógypedagógu

s, 

csoportos 

dajkák, 

szakemberek 

igény szerint, 

tagóvoda vezető 

 

 

szükség 

szerint, 

egyeztetés 

alapján feljegyzések 

megvalósult 

több esetben 

esetmegbeszélés 

formájában 

óvodán belül 

Információs 

megbeszélések: 

nevelőtestületnek és 

dajkáknak minden 

héten szükség 

szerint, majd 

minden 2.héten 

egyeztetett 

időpontban. 

 

nevelőtestület 

dajkák 

tagóvoda vezető 

egyeztetés 

szerint 
feljegyzések 

megvalósult 

a tagóvodai Szülői 

Szervezet 

értekezleteihez a 

feltételek biztosítása 

 

Sz.Sz. 

képviselői, 

tagóvoda vezető 

munkatervü

k szerint 

 

 

jegyzőkönyv 

folyamatban 

pandémia miatt 

nem  

hiteles 



tagóvoda vezetői 

munkaértekezletek a 

megbízott 

felelősökkel 

 

aktuális felelős, 

tagóvoda vezető 
aktuálisan feljegyzés 

Elsősorban 

online formában 

valósult meg 

 

 

6.3 Információáramlás óvodai rendszere Megvalósítás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

 

NEO utasításnak 

megfelelően a 

honlapon szereplő 

információhoz 

segítségnyújtás, 

adatszolgáltatás 

tagóvodai szinten. 

figyelmének 

felhívása, hogy a 

csoportokról szóló 

bemutatkozást 

évente frissítsék. 

tagóvoda vezető 

 
folyamatos 

tagóvodai 

honlap 

megvalósult 

Szakirodalomhoz, 

szakmai 

folyóiratokhoz való 

hozzáférés. 

.  

 

 

 

 

tagóvoda 

vezetők 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyóiratok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

Elsősorban 

autizmus 

spektrum 

zavarral élő 

gyermekek 

kapcsolatos 

szakmai 

könyvtár 

bővítése, a 

folyóiratok 

helyett. 

környezetvédele

mmel 

kapcsolatos 

gyermekkönyvek 

Belső információ 

áramlás 

kiszélesítése: 

IKT eszközök által. 

Email, óvodai 

facebook csoport, 

messenger … 

tagóvoda vezető, 

alkalmazotti 

testület 

folyamatos 

 
online felület 

Az előző évben 

bevált 

online 

kapcsolattartási 

formákat 

helyeztük előtérbe 

idén is. 



 

 

 

 

 

 

7. Kapcsolatrendszer 

7.1. Óvoda és család közötti kapcsolattartás  

Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 

Határi

dő, 

teljesít

és 

Dokumentálás helye 

 

- Az óvoda és a 

család közötti 

partneri viszony 

erősítése, 

- bizalomra és 

együttműködésr

e épülő 

kapcsolat 

ápolása,  

- a 

kapcsolattartás 

formáinak 

újragondolása, a 

pandémiás 

helyzetre való 

tekintettel, az új 

online csatornák 

használata, a 

már meglévő jól 

működő formák 

megtartása, 

- a 

családokkal/szü

lőkkel való 

kommunikáció 

hatékonyságána

k növelése  

- a fogadóórák 

kijelölése, 

rugalmasság 

szem előtt 

tartásával 

-igény szerint 

szülőcsoportok 

szervezése 

(autizmus 

alkalmazotti 

közösség 

tagóvoda 

vezető 

szülők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógypedagóg

us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyam

atos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éves programterv, 

jegyzőkönyv, 

mérési eredmények 

 

Részben 

megvalósult, 

folyamatban. 

 

 

A járványhelyzet 

alakulása 

behatárolta 

lehetőségeinket. 

Ehhez 

alkalmazkodva 

elsősorban online 

csatornákon 

keresztül álltunk 

a szülők 

rendelkezésére. 

Több esetben 

szülői kérésre 

fogadóórát, 

megbeszélést 

tartottunk, ezzel 

is biztosítva az 

igény szerinti 

személyes 

kontaktust, a 

pandémia 

protokoll 

betartása 

mellett. 

 

 

 

 

Gyógypedagógus

unk több esetben 

kezdeményezett 

megbeszélést az 



spektrum 

zavarral élő 

gyermekek 

szülei számára- 

hasonló 

problémák, 

ötletelés, 

segítségnyújtás) 

a 

gyógypedagógu

sunk által, 

- a faliújságra 

kitett 

hirdetmények, 

gyermekmunká

k folyamatos 

cseréje, 

- a 

játszódélutánok 

(decemberben) 

megszervezése, 

lebonyolítása,  

- a szülőkkel 

közösen 

szervezett 

óvodai 

rendezvények 

szervezése, 

- a 

nagycsoportos 

szülők és az új 

gyermekek 

szülei részére 

nyíltnap 

szervezése, 

- a szülői 

értekezletek 

újragondolása. 

 

Változatos 

kapcsolattartási 

formák 

alkalmazása: 

 

-A nevelési év 

során 

kapcsolódva 

közös 

érintett 

óvodapedagóg

usok, 

tagóvoda 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

érintett 

óvodapedagóg

usok, 

tagóvoda 

vezető 

 

 

 

 

 

 

Tóth Katalin, 

érintett 

óvodapedagóg

usok, 

tagóvodavezet

ő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

érintett 

szülőkkel, illetve 

igény esetén 

minden esetben 

rendelkezésükre 

állt, ezzel is 

segítve az 

együttműködést. 

A szülőcsoport a 

covid helyzetre 

való tekintettel 

nem valósult 

meg. 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

nem valósult meg 

( pandémia) 

 

 

 

Évzáró 

játszódélután 

formájában 

valósult meg 

csoportonként. 

 

 

 

 

 

 

 

Remélhetőleg a 

következő évben 

sikerül 

megvalósítani 

ötleteinket a 

gyakorlatban is. 

 

 

 

 

 

 



programok 

megszervezésév

el a család, és 

az óvoda 

kapcsolatának 

erősítése - 

Adventi 

délután, játszó 

délután, közös 

barkácsolás a 

szülőkkel, nyílt 

nap, Húsvéti 

készülődés 

tojáskeresés, 

Anyák napja 

újra gondolása. 

 

-A nevelési év 

folyamán 

minden 

csoportban 

legalább 2 

szülői 

értekezletet 

szervezünk.  

A szabadon 

választott témák 

mellett,   

-

kiscsoportosokn

ál az őszi szülői 

értekezleten a 

beszoktatás 

tapasztalatainak 

megbeszélése, 

és tájékoztatás a 

korcsoport 

nevelési 

feladatairól. 

-a vegyes 

csoportoknál, a 

tanulási 

folyamat 

eredményeinek 

ismertetése, 

bepillantás az 

óvodai életbe, 

 -az érintett 

nagycsoportoso

knak a 

 

 

 

 

 

 

 

érintett 

óvodapedagóg

usok, 

tagóvoda 

vezető 

 

 

 

 

Pandémia miatt 

nem valósult 

meg. 

Online formában 

interaktív módon 

igyekeztünk 

megvalósítható 

ötleteket kínálni. 

 

 

 

 

 

 

Egy szülői 

értekezletet 

sikerült 

megvalósítani 

csoportonként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tankötelezettség

ről és 

iskolaérettségrő

l külön szülői 

értekezletet 

tartunk, 

meghívjuk a 

kerületi iskolák 

tanítóit. A 

szülői 

értekezletek 

időpontjairól a 

szülőket 

legalább egy 

héttel előre 

tájékoztatjuk. 

Jegyzőkönyv 

készül minden 

esetben. 

 

-Fogadórák 

rendje: 

igény szerint a 

szülők , vagy a 

pedagógusok 

javaslatára, 

felmerülő 

problémák 

esetén, aktuális 

fejlettségi 

szintről való 

tájékoztatás 

céljából. 

-Nyílt napok: 

minden 

csoportban, ha a 

járványügyi 

helyzet engedi. 

Várjuk a leendő 

óvodásainkat is 

szülővel együtt 

egy 

játszódélután 

keretében. 

-honlap, közös 

fórum, faliújság 

-reggeli és 

délutáni 

személyes 

percek 

 

Pandémia miatt 

nem valósult 

meg. Online 

formában 

iskolák által 

összeállított 

anyaggal 

igyekeztünk 

segíteni a 

tájékozódásban, 

illetve igény 

szerint egyénileg 

fogadóóra, 

megbeszélés 

keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsősorban 

online formában 

valósult meg. A 

kapcsolattartás 

elsődleges 

formája a zárt 

facebook 

csoportokon 

keresztül történt. 

 

 



-közös ünnepek 

-A már 

kialakított, 

működő online 

felület 

megtartása ,az 

új szülők 

felvétele a 

működő 

csoportokba, új, 

aktuális 

csoportok 

létrehozása a 

kapcsolattartás 

elmúlt 

hónapokban 

bevált 

formájaként. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

A 

veszélyhelyzetr

e való 

tekintettel 

jogszabályi 

változás esetén 

az Átmeneti 

házirend 

módosítása és 

kifüggesztése 

mellett minden 

szülőt 

személyes 

elérési utakon 

tájékoztattunk 

(személyesen, 

telefonon 

,email, 

Facebook zárt 

csoport) 

tagóvoda-

vezető 

nevelőtestület 

  

megvalósult 

7.2. Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, szakmai 

továbbfejlődés formái 

Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 

Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 



-NEÓ szakmai 

munkaközösségeihez, 

tehetségműhelyekhez 

való kapcsolódás. 

-A tagóvodai 

műhelymunka 

eredményességének, 

produktumok 

létrehozásának 

segítése. 

 

alkalmazotti 

közösség, 

tagóvoda 

vezető, 

munkaközösség 

vezetők  folyamatos 

munkaközösségek. 

munkatervei, 

jelenléti ívek, jkv. 

online kapcsolódva 

Pandémia miatt óvodán 

belül történt elsősorban. 

( idei évben a népi táncos 

elemek mellett, az 

agyagozás került 

fókuszba) 

A tagóvodák közti 

szakmai 

együttműködések, 

tapasztalatcserék, 

tudásmegosztás, jó 

gyakorlatok, 

kapcsolatok 

támogatása. 

 

Kapcsoltfelvétel a 

többi autizmus 

spektrum zavarral 

élő gyermeket 

integráló óvodával. 

 

 

tagóvoda 

vezetők 

2020. ősz 

 

továbbképzés 

anyaga 

jelenléti ív 

Pandémia mellett 

elsősorban online 

formában. Információ, jó 

gyakorlatok, 

továbbképzések, 

előadások, ismeretek 

megosztásával történt. 

( Gyarmathy Éva : 

Atipikus lesz a tipikus 

)…, Szakmai könyvek . 

játékok beszerzésének a 

forrása. ( Auti 

Alapítvány, 

Vadaskert…) 

NEÓ továbbképzési 

terve szerint 

kötelezett 

pedagógusok 

képzésének 

teljesítése. 

 

Tagóvodai szinten az 

ingyenes 

továbbképzési 

lehetőségek 

kihasználása. 

érintett 

pedagógusok, 

tagóvoda 

vezető 

terveknek 

megfelelően 

továbbképzési és 

beiskolázási 

tervek, tanúsítvány 

megvalósult 

 

 

 

 

Több ingyenes , illetve 

fizetős előadást 

hallgattunk . 



Tagóvodai szintű 

belső továbbképzés 

rendszerének 

működtetése. 

A továbbképzéseken, 

munkaközösségi 

foglalkozásokon részt 

vevő kollégák 

beszámolója  

értekezleten. Rövid 

írásos tájékoztató 

készítése, 

segédanyagok 

átadása a 

csoportoknak. (Zöld 

Műhely, Autizmus 

Alapítvány 

képzései…) 

 

tagóvoda 

vezető 
folyamatos jegyzőkönyvek 

Belső tudásmegosztás 

több esetben megtörtént 

inétményünkben az év 

folyamán. 

 ( N.Papp Ágnes, V. 

Gabi, M-Szöllősi Margit 

, Pajor Attiláné ) 

 

- néptánc 

- ősi 

kismesterségek 

(agyagozás) 

-  fókuszban az 

autizmus  

- Zöld Műhely 

helyi 

megvalósíthatóság 

A tagóvodák 

rendszeres látogatása, 

ellenőrzése. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezetők 

folyamatos ellenőrzési jkv. 

pandémia miatt részben 

valósult meg 

Szülői jelzések 

kivizsgálása 

elsősorban tagóvodán 

belül, információ 

megosztás és 

konfliktuskezelés. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda 

vezetők, 

nevelőtestület 

 

alkalomszerű feljegyzések 

megvalósult 

 

7.3. Külső szakmai kapcsolatok, együttműködés Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Folyamatos 

tájékoztatás a kiadott 

kerületi 

oktatáspolitikai 

dokumentációk 

alapján. 

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 
folyamatos 

Fenntartói 

elégedettség, 

véleményezés 

megvalósult 

A NEO érdekeinek, 

értékeinek 

képviselete. 

 

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 

folyamatos éves értékelés 
megvalósult 

A tagóvoda 

partnerkapcsolatainak 

működtetése. 

megbízott felelős 

tagóvoda vezető 
folyamatos éves értékelés 

pandémia miatt 

részben, illetve 

online formában 

A szakszolgálattal jó 

partneri kapcsolat 

kialakítása a kerületi 

egységes pedagógiai 

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 
folyamatos  

feljegyzés 

 

megvalósult 

 

 

 



elvek érvényesítése 

érdekében. 

Tanulási képességet 

vizsgáló szakértői 

bizottságokkal való 

kapcsolattartás. 

A szakértői 

véleménnyel 

rendelkező gyerekek 

felülvizsgálatának 

figyelemmel kísérése 

a szakértői 

vélemények alapján. 

 

 

A közelben lévő 

bölcsődével való 

együttműködés 

erősítése, az átmenet 

segítése: 

- a tagóvodába kerülő 

SNI gyermekek 

fogadásának 

előkészítése, 

- az együttműködés 

tagóvodai 

hagyományainak 

megismertetése 

beszámolók alapján.  

nevelőtestület, 

tagóvoda vezető 

 

 

 

 

eseti 

feljegyzések 

nem valósult meg 

a tervezett módon 

 

 

 

 

6 autizmus 

spektrumzavarral 

élő gyermekünk 

van. Egy közülük 

2020. 

augusztusában 

kapta meg 

szakvéleményét. a 

többiek régebb 

óta rendelkeznek 

szakértői 

véleménnyel. Egy 

véleményt még 

várunk. ezzel a 

szám 

valószínűsíthetően 

7-re nő. 

Az óvodaigazgató 

haladéktalan 

tájékoztatása 

rendkívüli esemény 

történésekor szóban, 

írásban. 

tagóvoda vezető 
esemény 

esetén 
feljegyzés 

Megtörtént a 

rendkívüli 

események 

vonatkozásában, 

egyéb esetben 

erre jobban kell 

figyelnem. 

A NEO vezetői 

fogadóóráinak 

előérhetővé tétele az 

óvoda faliújságján is.                  

- tagóvoda vezetők és 

alkalmazottak részére 

tagóvoda vezető 

bejelentkezés 

alapján 

 

feljegyzések 

megtörtént 



- szülők részére       

Gyermekjóléti 

központtal való 

kapcsolattartás. 

Az óvodai 

gyermekvédelmi 

felelős feladata a 

folyamatos 

kapcsolattartás, és 

erről a tagóvoda 

vezető tájékoztatása. 

nevelőtestület 

gyermekvédelmi 

felelős 

tagóvoda vezető 

folyamatos 
esetjelző lap, 

pedagógiai 

vélemény 

megtörtént,  

Az 

együttműködés a 

jó 

partnerkapcsolat 

jegyében történik. 

( Vidu Anita 

elment, jelenleg 

Kovács Réka tart 

kapcsolatot 

óvodánkkal) 

A tagóvodában a KT 

és a szülői szervezet 

működésének 

biztosítása 

érdekképviseletek, 

tagóvoda vezető 
folyamatos jegyzőkönyv 

megvalósult 

KT tagnak 

választották 

Böhm –Elekes 

Renáta 

kollégánkat, 

szülői szervezetet 

Schreier Noémi 

képviseli. 

A tagóvodai Szülői 

Szervezet rendszeres 

tájékoztatása a 

jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően, a 

működés feltételeinek 

biztosítása. 

szülői szervezet 

tagjai, 

tagóvoda vezető 

folyamatos jegyzőkönyv 

megtörtént 

ELTE 

óvodapedagógus 

hallgatók 8 hetes 

gyakorlati 

helyszínének 

biztosítása, 

gyakorlat vezetése, 

koordinálása 

óvodapedagógusok 

tagóvoda vezető 
2021. február 

képzési 

dokumentáció 

megvalósult 

 

Tóth Károlyné 

Zsigmondné 

Mercz Ágnes 

tagóvoda vezető 

 

  



8. Alap- és önköltséges szolgáltatások Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Szakszolgálati 

logopédiai, 

megelőző 

foglalkozások. 

Tagóvodai szinten 

együttműködés a 

szakszolgálat 

szakembereivel. 

nevelőtestület, 

tagóvoda 

vezető, 

fejlesztő 

pedagógus 

 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

munkatársai 

folyamatos  

 

megvalósult 

 

Fejlesztő, 

felzárkóztató 

foglalkozás. 

fejlesztő 

pedagógus, 

tagóvoda 

vezető 

folyamatos 

 

fejlesztő 

tevékenység 

dokumentumai, 

mérési 

dokumentumok 

fejlesztőpedagógu

sok látták el 21 

gyermeket 

 

mozgásfejlesztés 

Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

felzárkóztató 

foglalkozásai. 

A szakértői 

véleménnyel 

rendelkező 

gyermekek 

fejlődésének 

elősegítése 

érdekében 

folyamatos 

kapcsolattartás, és 

konzultáció az utazó 

logopédus 

munkatárssal. (adott 

gyermek 

óvodapedagógusai, 

fejlesztő pedagógus 

,gyógypedagógus 

tagóvoda vezető) 

EGYMI 

utazó, 

gyógypedagó

gus 

munkatársa 

folyamatos  

szolgáltatást 

igénylő 

dokumentum, 

egyéni 

fejlesztési tervek 

 

gyógypedagógus 

látta el 

 

 

6 (+1) autizmus 

spektrumzavarral 

élő gyermeknél. 

 

 

Rendszeres 

egészségügyi 

ellenőrzések az 

óvodában 

(fejtetvesség 

szűrése, fogászati 

szűrés). 

tagóvoda 

vezető, 

védőnők 

alkalmanként  

védőnő által nem 

valósult meg a 

járvány miatt 



A szűrések 

előkészítése, és a 

védőnővel való 

kapcsolattartás a 

tagóvoda vezető és a 

megbízott felelős 

feladata. 

Hittan szervezése a 

tagóvodákban szülői 

igény alapján. 

( katolikus, 

református) 

A törvényi 

előírásoknak 

megfelelően 

biztosítjuk a szülők 

számára, hogy igény 

szerint gyermekük 

hitoktatásban 

vegyen részt, és 

ehhez biztosítjuk a 

szükséges 

feltételeket 

délutánonként. 

tagóvoda 

vezető  
folyamatos 

szervezési 

dokumentumok 

nem valósult meg 

külsős 

szolgáltatás, a 

járvány miatt 

 

A hitoktatás 

szórólapok, 

színezők, 

képességfejlesztő 

lapokon keresztül, 

önkéntes alapon 

valósult meg. 

Tehetségfejlesztő 

műhely működtetése 

(néphagyomány 

őrző) 

felelős 

tagóvoda 

vezető 

folyamatos munkaterv 

elsősorban 

csoporton, óvodán 

belül valósult meg 

Mese csoport 

működtetése. 

nevelőtestület 

tagóvoda 

vezető 

pszichológus

ok 

folyamatos 
szervezési 

dokumentumok 

nem valósult meg 

 

9. Hagyományok alakítása, ápolása, ünnepek Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Vajda Kupa 

a sportnap 

résztvevői, 

tagóvoda 

vezető 

2020. tavasz 

szervezés 

tervanyag 

képek 

 

pandémia miatt 

nem valósult meg 

Pedagógusnapi 

központi ünnepen 

való részvétel- a 

teljes dolgozói kört 

érinti! 

 

az óvodák 

munkatársai 
2020. június 

szervezés 

dokumentumai 

képek 

részben valósult 

meg 



Kerületi hivatalos 

ünnepeken való 

részvétel. 

 

NEO 

munkatársai, 

tagóvoda 

vezető 

alkalomszerű  

 

pandémia miatt 

részben valósult 

meg 

A kerületi 

kitüntetésre kollégák 

felterjesztése, az 

átadó ünnepségen 

való részvétel. 

nevelőtestület

, 

tagóvoda 

vezető 

2020.szeptem

ber, 

november 

kitűntetési 

javaslat 

megvalósult 

Tagóvodai 

évfordulókon, jeles 

napokon való 

részvétel. 

tagóvoda 

vezető 
aktuálisan 

vendégkönyv, 

jelenléti ív 

megvalósult 

A tagóvoda saját 

ünnepei és 

hagyományai: 

Gyermekek 

ünnepei: 

Az ünnepeket a 

pandémiás helyzetre 

való tekintettel 

csoportonként 

szervezzük. 

 

Népmese Napja 

Szüreti mulatság 

Állatok világnapja 

Márton nap 

Mikulás 

Karácsony (Luca 

nap) 

Farsang 

Március 15. 

Víz világnapja 

Húsvét 

Könyv napja 

Föld Napja 

Anyák Napja 

Madarak és Fák 

Napja 

Gyermeknap 

Iskolába menők 

búcsúztatása 

Évzárók 

Nemzeti 

összetartozás napja  

Felnőttek ünnepei: 

Nyugdíjas kollégák 

köszöntése 

Karácsony 

 

 

 

 

 

 

 

 

minden 

csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 

2020.szeptem

ber  

2020.október 

4. 

2020.nov.11. 

2020. dec. 7. 

2020. dec. 

18. 

2021. február 

12. 

2021. 

március 16. 

2021. 

március 22. 

2021. április  

2021. április  

2021. április 

22. 

2021. május 

3. 

2021. május 

2021. máj.10. 

2021. június 

4. 

június  

2021. június 

2. 

feljegyzések 

A saját ünnepek 

csoporton belül 

kerültek 

megvalósításra 

elsősorban, illetve 

zárt facebook 

csoportokban 

ajánlások által. 

 

 

 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

 

 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

 

megvalósult 

megvalósult 

megvalósult 

 

megvalósult 

megvalósult 

 

megvalósult 

csoportonként az 

udvaron 

 

megvalósult 

 

megvalósult 



November 7. 

Józsefváros 

Farsang 

Pedagógusnap 

nem valósult meg 

 

10. Az óvoda működését biztosító feladatok - 

szervezetfejlesztés 

Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 

Humánerőforrás 

tervezése 

Humánerőforráso

k átcsoportosítása 

Képességek 

szerinti 

feladatmegosztás 

 

A tagóvodában a 

humánerőforrás 

tervezése az 

aktuális igények, 

valamint a 

tagóvoda 

megfelelő 

működésének 

biztosítása szerint 

történik.  

A tagóvoda 

vezető 

önképzéssel, 

továbbképzéssel 

bővíti ismereteit, 

tudását.  

 

óvodaigazgat

ó 

tagóvoda 

vezető 

folyamatos 
munkaszerződés

ek 

megvalósult 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

Szervezeti kultúra 

fejlesztésének 

eszközei, többek 

között a jó 

gyakorlatok 

megosztása, a 

tudásmegosztás, a  

kevésbé tapasztalt 

kollégák számára. 

Alkotó, 

felszabadult 

pedagógiai légkör 

biztosítása. 

 

tagóvoda 

vezető 

folyamatos 

 
intézkedési terv 

megvalósult 

- Hétszínvirág 

Napok 

keretében, 

- értekezletek, 

- szakmai 

megbeszélések 

során 

- belső 

tudásmegosztá

sok alkalmával 



Felelősség és 

hatáskör 

megosztás 

egyértelműsítése.  

- az egyenletes 

teherviselés 

elvének 

érvényesülése, 

érvényesítése. 

 

tagóvoda 

vezető 
folyamatos  

felelősi rendszer 

táblázata 

megvalósult 

 

 

 

lehetőségek tükrében 

részben megvalósult 

Innovatív 

módszerek és 

eszközök 
kipróbálása, 

eredményességtől 

függő bevezetése 

(OVPED, online 

felületek 

alkalmazása...) 

 

A 

továbbképzéseken

, szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozásokon 

szerzett tanultak 

gyakorlati 

kipróbálása a 

csoportban, majd 

a tapasztalatok 

átadása a 

kollégák számára. 

tagóvoda 

vezető 
folyamatos értekezletek jkv. 

megvalósult 

 

Kiemelném, az 

OVPED 

bevezetésekor, a 

kollégák nyitottságát a 

projekt tervezés iránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

 

Ellenőrzés, 

értékelés 
folyamatossága, 

visszacsatolás. 

 

A pedagógusok, és 

pedagógiai munkát 

segítők munkájának 

ellenőrzése, 

értékelése az 

ellenőrzési tervben 

meghatározottak 

szerint történik. 

tagóvoda 

vezető 
folyamatos feljegyzés, jkv. 

 

 

részben 

megvalósult 

a tervezetteket 

többször 

felülírta a 

járványhelyzet 

Jutalmazás, 

elmarasztalás 

elveinek, 

óvodaigazgató 

tagóvoda 

vezető 

folyamatos  
megvalósult 



szempontjainak 

érvényesítése. 

Differenciált 

értékelés 

megvalósítása. 

 

Panasz- és 

konfliktuskezelés 

eszközei a 

tagóvodában 

legyenek átláthatók, 

egyértelműek a 

dolgozók számára. 

 

tagóvoda 

vezető 

nevelőtestület 

esetenként 
feljegyzések 

intézkedésekről 

megvalósult 

 

Intézményünkben, cél az optimális működés elérése, a közösen kialakított, egyezményes és 

helyi értékeknek megfelelően tevékenység végzése. 

A feladatok megosztásánál a szakmai orientációra, az egyéni képességekre alapozok. Célom, 

hogy tagintézményünk tagjai ismerjék meg szerveztünk céljait és azonosuljanak velük, mert ez 

pedagógiai munkánk hatékonyságának záloga. 

Személyre szóló motivációs eszközöket alkalmazok, a pozitívumokra való építkezésben hiszek. 

Törekszem a munkateljesítmény folyamatos elismerésére, a dicséretre, amely segíti a jó 

eredmények elérését és fenntartását, elősegíti csapatmunkánk eredményességét. 

 

11. Tanügyigazgatás Megvalósulá

s 

Feladat Felelős Érintettek Határidő  

A csoportnaplók, 

felvételi és 

mulasztási 

naplók, felvételi 

előjegyzési napló 

megnyitása, 

hitelesítése. 

tagóvoda–vezető, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

szeptember 1.  

október 1. 

megvalósult 

A gyermekek 

felvétele, átvétele, 

a felvétel 

elutasítása, 

gyermekcsoporto

k kialakítása. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda–vezető 

gyermekek,  

szülők,  

óvodapedagóguso

k 

beiratkozás 

májusban, ill. 

folyamatos 

megvalósult 

A háromévesek 

óvodába járásának 

figyelemmel 

kísérése, 

igazolatlan 

tagóvoda–vezető, 

óvodapedagógusok 

óvodakötelesek, 

szülők 
folyamatos 

pandémiás  

helyzetnek 

megfelelően 

 

 



hiányzás esetén a 

szükséges 

intézkedések 

megtétele. 

 

 

 

 

 

Törekvés a 

gyermekbalesetek 

megelőzésére. 

Udvar használati 

rendjének 

megbeszélése, 

betartatása. 

tagóvoda–vezető, 

óvodapedagógusok

,  

gyermekek folyamatos 

 

folyamatosa

n 

 

megvalósult 

A gyermekek 

egészségügyi 

vizsgálatának 

megszervezése. 

tagóvoda–vezető gyermekek folyamatos 

pandémia 

miatt 

elmaradt 

A gyermekek 

adatainak 

nyilvántartása. 

KIR 

tagóvoda–vezető, 

óvodatitkár 
szülők, gyermekek folyamatos 

megvalósult 

Tanügyi 

dokumentumok 

vezetése, tanügy-

igazgatási, 

ügyviteli 

feladatok ellátása. 

tagóvoda–vezető, 

óvodatitkár 
tagóvoda–vezetők folyamatos 

megvalósult 

A statisztikai 

lapok kitöltése, 

kötelező 

adattovábbítás. 

óvodaigazgató, 

helyettesei,  

tagóvoda–vezető,  

óvodatitkár  

az óvoda dolgozói, 

a gyermekek 

a megadott 

határidő (okt. 

15.) 

megvalósult 

Az óvoda nyitva 

tartása, zárása 

ebben az évben 

nem módosul. (6-

18- óráig) 

tagóvoda–vezető 

szülők, 

alkalmazotti 

közösség 

 

megvalósult 

A tanköteles korú 

gyermekek 

létszámának és 

személyének 

megállapítása. ( 

2011.évi 

CXC.törvény 

45§.2 bekezdés) 

(38 a tanköteles 

korú gyermekek 

száma) 

tagóvoda–vezető 

óvodapedagógusok 
gyermekek 

március 20-

ig. 

megvalósult 

 

36 

tanköteles 

korú 

gyermek 

Az iskolába 

lépéshez 

szükséges 

fejlettség 

óvodapedagógusok 

fejlesztő pedagógus 

gyógypedagógus 

gyermekek, szülők 
2020. 

decembertől  

megvalósult 

 



megállapítása. 

Konzultáció a 

szülőkkel, kérésre 

javaslattétel. 

(érintett 

gyermekeknél) 
27 gyermek 

megy 

iskolába 

8 marad 

szakértői 

vizsgálat 

1 OH 

határozat 

Az általános 

iskolai beíratással 

kapcsolatos 

óvodai feladatok, 

szülői 

értekezletek 

megszervezése. 

tagóvoda–vezető 

óvodapedagógusok  

gyermekek, 

szülők, iskola 

február- 

április eleje 

részben 

megvalósult 

A 

gyermekvédelmi 

feladatok 

megszervezése. 

tagóvoda–vezető 

gyermekvédelmi 

felelősök 

gyermekek, szülők folyamatos 

 

Értesítés 

igazolatlan 

hiányzásról, 

óvodalátogatás 

alóli felmentésről, 

szüneteltetésről 

külföldön 

tartózkodás miatt. 

óvodaigazgató 

helyettes,  

tagóvoda–vezető 

gyermekek, szülők folyamatos 

megvalósult 

A csoportnaplók, 

felvételi és 

mulasztási 

naplók, felvételi 

előjegyzési napló 

vezetése, 

ellenőrzése, 

lezárása. 

tagóvoda–vezető, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

folyamatos, 

minden hó 4.-

én, és 

augusztus 31.  

megvalósult 

A második 

félév 

részben A 

OVPED 

által 

előirányzott

ak szerint. 

Tanügyi 

dokumentumok 

vezetése, tanügy-

igazgatási, 

ügyviteli 

feladatok ellátása. 

tagóvoda–vezető, 

óvodatitkárok 
tagóvoda–vezetők folyamatos 

megvalósult 

 

11.1. Tagóvodai  kiemelt szervezési feladatok) Megvalósulás 

Feladat: Határidő: Felelős:  

A termek átrendezése, 

sajátos arculat 

kialakítása a két épület 

kínálta lehetőségekből, 

a játékok átválogatása 

2020.08.17-20. 
csoportos 

 óvodapedagógusok 

megvalósult 



az életkornak 

megfelelően. Hiányos, 

sérült játékok, 

eszközök, bútorok 

szelektálása. 

 

Az óvodai csoportok 

esztétikus, barátságos, 

funkcionális kialakítása 

.(csoportszoba mérete, 

gyermeklétszám 

figyelembevétele), 

elnevezése, jelek 

kiosztása (ügyelve arra, 

hogy lehetőség szerint 

megmaradjon minden 

gyermek jele). Az új 

csoportok létrehozása. 

2020.08.31. 
tagóvoda-vezető és a  

csoportos óvónők 

megvalósult 

 

(minden gyermek 

jelét meg tudtuk 

tartani az 

óvodapedagógusok 

leleményességének 

köszönhetően) 

Új gyermekek 

fogadása. Speciális 

helyzetünkből adódóan, 

a kiscsoportosok 

fogadása mellett, 

minden csoportban 

vannak olyan 

gyermekek, aki újként 

érkeztek szeptember 

elején. (Adatközlő lap 

kitöltetése) 

 

2020.09.01.-től 

folyamatos 

tagóvoda-vezető, és 

a csoportos 

óvodapedagógusok 

megvalósult 

Zökkenőmentesen 

tudtuk kivitelezni a 

nehézségek ellenére, a 

kollégák és a szülők is 

partnerek voltak e 

tekintetben. 

Beszoktatás. A 

pandémiás helyzetre 

való tekintettel a 

beszoktatás időszaka is 

a járványügyi 

előírásoknak 

megfelelően történt. 

Ennek zökkenőmentes 

lebonyolítása 

megfelelő 

kommunikációt, 

példamutatást kíván az 

óvoda dolgozói 

részéről, 

rugalmasságot, belátást 

a szülők részéről. 

2020.09.01.-től 

2020.10.02-ig 

csoportos  

óvodapedagógusok 

megvalósult 

A szülők és a dolgozók 

partnerek voltak, egy 

–két esetben kellett 

csak figyelmeztetni a 

hatályos jogszabály, 

házirendben foglaltak 

betartására. 

Szülői értekezletek. 

A tanévnyitő szülői 

értekezletünket az 

udvaron tartjuk. Egy 

2020.09.08. 

(Maci, Csiga 

Biga) 

2020.09.10. 

tagóvoda-vezető 

csoportos 

óvodapedagógusok 

megvalósult 



napon két csoport 

érintett, időben fél órás 

csúszással. Az „új” 

óvodai dolgozók 

bemutatásra kerülnek, a 

házirend, az aktuális 

járványügyi  szabályok 

ismertetése 

megtörténik . Az 

óvodapedagógusok 

ismertetik a nevelési év 

lehetséges rendjét, 

megemlítve a szükség 

szerinti online 

kapcsolattartási 

formákat is. Majd 

kötetlen beszélgetést 

kezdeményeznek az 

elmúlt napok 

tapasztalatai alapján. 

Célunk, a szülők 

megismertetése 

egymással. a későbbi 

partnerkapcsolat 

alapjainak lerakása. 

Az SZMK tagok 

megválasztásra 

kerülnek. 

(Hangyabanda, 

Katica) 

Szülői Szervezet 

alakuló ülése,  

munkatervének 

elkészítése 

2020.10.16-ig 
óvodaigazgató, és a  

tagóvoda-vezető 

megvalósult 

Csoportnapló, és a 

fejlődési napló 

elkészítése, majd a 

csoportnaplók 

naprakész vezetése a 

törvényi előírásnak 

megfelelően. 

 

2020.09.30. 

majd 

folyamatosan 

csoportos  

óvodapedagógusok 

megvalósult 

Második félévtől 

elektronikusan, online 

az OVPED 

rendszerben. 

Az anamnézis lap 

kiosztása, beszedése, és 

értékelése. 

2020.09.21. 
csoportos  

óvodapedagógusok 

megvalósult 

A két óvoda 

gyermekadatainak 

összefésülése a KIR 

rendszerben és a Multi 

Schoolban. Az áprilisi 

előzetes beiratkozás 

után, a szeptember 1-

vel nem jelentkező 

2020.09.14. 

 

tagóvoda-vezető, és  

az óvodatitkár 

megvalósult 

( Szatmári Lászlóné, 

tagóvoda-vezető) 



gyermekek törlése a 

KIR rendszerből. A 

gyermekek adatainak 

nyilvántartásának 

frissítése, kiegészítése. 

Pedagógus 

igazolványok 

nyomtatása. 

2020.09.30.  

majd 

folyamatosan 

csoportos  

óvodapedagógusok 

megvalósult 

Gyermekvédelmi 

felelős munkatervének 

elkészítése. 

2020.09.28. 
gyermekvédelmi 

felelős 

megvalósult 

Munkaköri leírások 

felülvizsgálata, 

előkészítése. 

2020.10.16. 
óvodaigazgató, 

helyettesek 

megvalósult 

Munkaidő, munkarend 

beosztások. 
2020.09.01. tagóvoda-vezető 

megvalósult 

GKM rendelet alapján 

a játszóudvar 

minősítésének 

vizsgálata. 

2020.10.16. 
JGK által megbízott  

szakember 

megvalósult 

Papp Éva, Tóth 

Dániel 

Statisztikai 

létszámjelentés. 

A normatíva jelentések 

elkészítése. 

2020.10.15. 

negyedévente 

tagóvoda-vezető, 

óvodatitkár 

megvalósult 

(Szatmári Lászlóné, 

tagóvoda-vezető) 

Költségvetéshez, bérek, 

változások 

előkészítése. 

Az éves költségvetés 

tervezése, felosztása, 

felhasználásának 

ütemezése. 

2020.11.13. 

óvodaigazgató, 

helyettesek és a 

tagóvoda-vezető 

megvalósult 

Az éves karbantartási 

terv elkészítése. 

A tárgyi eszközök 

felújításának, 

fejlesztésének 

felmérése, realizálása. 

2020.11.13. 

óvodaigazgató, 

helyettesek és a 

tagóvoda-vezető 

megvalósult 

Csoportnapló 

„Szervezési, nevelési, 

oktatási feladatok 

értékelése félévente. 

2021.01.15. 

2021.06.18. 

csoportos  

óvodapedagógusok 

megvalósult 

Selejtezés, előkészület 

a leltárra. 

Leltározás. 

szeptember-

október 

2020.12. 

tagóvoda-vezető, 

óvodatitkár, 

JSzSzGyK 

munkatársa 

megvalósult 

( Szatmári Lászlóné, 

tagóvoda-vezető) 

Üzemorvosi 

alkalmassági 

vizsgálatok. 

lejárat szerint 

évente 

óvodatitkár és az 

óvónők 

megvalósult 



Iskolalátogatás 

megszervezése, 

lebonyolítása. 

2021.02.15. 
nagycsoportos  

óvodapedagógusok 

nem valósult meg 

Szakértői vélemények 

iránti kérelmek 

elkészítése az érintett 

gyermekeknek. 

Felülvizsgálat 

időpontjának 

figyelemmel kísérése. 

2020.október-

november. 

folyamatosan 

csoportos 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

megvalósult 

Beiskolázási 2021-es 

terv elkészítése. 
2021.03.01. 

tagóvoda-vezető, és a 

nevelőtestület 
megvalósult 

Bölcsődei 

kapcsolattartartás. 
2021.04.01. 

tagóvoda-vezető, és a 

nagycsoportos korú 

gyermekek 

óvodapedagógusai 

részben valósult meg 

Az óvodáinkba járó 

gyermekek 

számbavétele, a 

felvehető gyermekek 

számának felmérése, 

életkor szerinti 

bontásban. 

2021.04.01. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 

megvalósult 

A harmadik életévüket 

betöltött, óvodába nem 

járó, körzetes 

gyermekek 

számbavétele és 

felvétele. 

2021.05.01. 
tagóvoda-vezető, és  

az óvodatitkár 

megvalósult 

 

Az új gyermekek 

előjegyzése, felvétele a 

2020./2021.-es nevelési 

évre. 

2021.06.01. 
tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 

megvalósult 

„Befogadó óvodák” 

projektben 

előirányzottaknak 

megfelelően, 

segítségével, 

figyelembevételével 

 

11.1.A. A fejlesztő pedagógus feladatai:  Megvalósulás 

 
Feladatok: Határidő: Felelős 

 

1. A fejlesztő 

pedagógusok 

munkájának 

megszervezése, 

beillesztése az óvoda 

napi munkájába. A 

nevelési év elején a 

gyermekek felmérése, 

2020.09.30. tagóvoda vezető 

megvalósult 



szűrése az 

óvodapedagógusokka

l közösen, majd a 

fejlesztő 

foglalkozások 

időpontjának 

kijelölése, figyelembe 

véve a csoportok saját 

napirendjét, 

tematikáját. 

2. A gyermekek egyéni 

képességeit az 

óvodapedagógus és a 

fejlesztő pedagógus 

megvitatja: testi, 

értelmi, érzelmi 

szempontokból. 

2020.09.30. 
fejlesztő pedagógus 

óvodapedagógusok 

megvalósult 

3. A logopédiai szűrést 

(KOFA,SZÓL E)  a 

tagóvodába kilátogató 

logopédusok végzik 

el. 

2020.10.30. 
tagóvoda vezető 

logopédus 

megvalósult 

 

4. A szülőket 

tapintatosan, de a 

valóságnak 

megfelelően, 

folyamatosan 

informálja a 

gyermekek 

képességéről, a 

fejlesztési teendőkről. 

folyamatos 
fejlesztő pedagógus 

tagóvoda vezető 

megvalósult 

5. Óvodásainkkal 

differenciáltan, 

egyénre szabott 

feladatadással, a 

gyermek saját 

fejlődési tempójának, 

életkori 

sajátosságainak 

figyelembe vételével 

foglalkozik. 

folyamatos 
fejlesztő pedagógus 

tagóvoda vezető 

megvalósult 

6. A korosztályától 

elmaradó, vagy 

lassabban fejlődő 

gyermekek esetében 

felhívja a figyelmét a 

tagóvoda-vezetőnek, 

folyamatos fejlesztő pedagógus 

megvalósult 



amennyiben 

szükséges, 

tájékoztatja a 

szakszolgálatot 

(nevelési tanácsadót). 

7. A kiemelkedően 

tehetséges gyermekek 

felismerése, a 

csoportos 

óvodapedagógusokka

l közösen. Egyéni 

foglalkozások során 

képességeiknek 

megfelelő szinten 

tehetséggondozásuk. 

folyamatos 
fejlesztő pedagógus 

óvodapedagógusok 

megvalósult 

elsősorban csoporton 

belül 

óvodapedagógusok 

által 

11.1.B. A nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek korai 

fejlesztése: 

 

1. A NEÓ PP-ben 

megfogalmazottak 

alapján a csoportos 

óvodapedagógusok és 

a fejlesztő pedagógus 

az esélyegyenlőség 

érdekében a 

gyermekeket 

egyénileg, illetve 

kisebb csoportokban 

fejlesztik, és a 

szocializációjukat 

segítik elő. Fontos, az 

érintett szülőkkel 

történő 

partnerkapcsolat 

kialakítása. 

 

2020.09.30. 

 

folyamatos 

 

fejlesztő pedagógus 

óvodapedagógusok 

csoporton belül 

megvalósult 

2. Egyéni bánásmód 

során az 

óvodapedagógusok 

feltárják a 

hiányosságokat, 

annak érdekében, 

hogy az adott 

területen minél előbb 

az életkoruknak, és 

önmagukhoz képest 

megfelelő szintre 

jussanak. 

2020.09.30. 
fejlesztő pedagógus 

óvodapedagógusok 

megvalósult 

(fejlesztőpedagógusok

, tagóvoda-vezető) 



3. A nemzetiségi 

gyermekek esetében 

különös gonddal 

támogatjuk, erősítjük 

azon képességüket, 

melyben ügyesek. 

2020.10.30. 
fejlesztő pedagógus 

óvodapedagógusok 

megvalósult 

11.1.C. A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok—

gyermekvédelmi munkaterv: 

 

1. Gyermekvédelmi 

munkaterv megírása 

2020. 09 30. gyermekvédelmi 

felelős 
megvalósult 

2. Az óvoda 

gyermekvédelmi 

felelőse szoros 

kapcsolatot tart a 

vezetőséggel, a helyi 

szülői szervezettel, 

valamint szükség 

esetén a JSzSzGyK, 

illetve a 8. kerületi 

Hivatal Gyámügyi 

osztályának illetékes 

munkatársaival. Az 

esetleges 

bejelentéseket 

megvizsgálja, s a 

segítés módját a 

tagóvoda-vezetővel 

közösen felkutatja.           

folyamatos gyermekvédelmi, 

és a tagóvoda-

vezető 

megvalósult 

( Fazekas Ilona 

Katalin, tagóvoda-

vezető) 

Ebben az évben 6 HH 

gyermekünk volt, 

HHH gyermek nem 

volt. 

2 esetben küldtünk 

jelzést a gyermekjóléti 

szolgálat felé. 

Az összekötő 

munkatársakkal, 

(Vidu Anitával, 

Kovács Rékával) a 

kapcsolat igény 

szerint, optimálisan 

alakult. Folyamatosan 

segítettük egymás 

munkáját. 

3. Gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó 

intézmények 

címének, 

telefonszámának 

közzététele jól látható 

helyen az óvodában. 

2020. 09.30. gyermekvédelmi 

felelős 
megvalósult 

4 Gyermekvédelmi 

esetmegbeszélés 

gyermekvédelmi 

felelős és óvónők 

között. 

előre 

egyeztetett 

időpontban, 

esetenként 

Gyermekvédelmi 

felelős/ 

Óvodapedagógusok 

megvalósult, 

igény szerint 

rugalmasan 

5 Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjóléti 

Központ és más 

segítő intézmények 

szakembereivel való 

kapcsolattartás, 

szükség 

szerint 

esetenként 

gyermekvédelmi 

felelős / 

óvodapedagógusok

,  

megvalósult, 

általában havonta, 

illetve szükség esetén 

rugalmasan 



egyeztetés, 

esetmegbeszélés. 

6 A gyermekvédelmi 

felelős szükség 

szerint jelzést küld a 

szociális szolgálattó 

felé. 

esetenként gyermekvédelmi 

felelős, óvoda-

pedagógusok 

Két esetben küldtünk 

jelzést az év során. 

7 A gyermekvédelmi 

felelős szükség 

szerint pedagógiai 

véleményt küld a 

szociális szolgáltató 

kérésére. 

esetenként gyermekvédelmi 

felelős, óvoda-

pedagógusok 

Megkeresés  esetén 

folyamatosan küldjük 

a pedagógiai 

véleményeket. 

8 A gyermekvédelmi 

felelős szükség 

szerint részt vesz az 

ellátó rendszerben 

érintett gyermekekkel 

kapcsolatos 

esetkonferenciákon, 

felülvizsgálatokon, 

tárgyalásokon. 

esetenként gyermekvédelmi 

felelős 
Nem volt ebben az 

évben. 

9 Az óvoda 

gyermekvédelmi 

felelőse a HH-s, és a 

HHH-s gyermekekről 

pontos kimutatást, 

rövid, írásos 

esettanulmányt vezet, 

szükség szerint 

pedagógiai véleményt 

ír az 

óvodapedagógusokka

l egyeztetve. 

folyamatos gyermekvédelmi, 

és a tagóvoda-

vezető 

megvalósult 

( Fazekas Ilona 

Katalin, tagóvoda-

vezető) 

 

10 Részvétel 

konferencián, 

jelzőrendszeri 

értekezleteken. 

alkalmankén

t 

gyermekvédelmi 

felelős 
JÁSZER online 

konferencián való 

részvétel a 

nevelőtestület által. 

11 Gyermekvédelmi 

beszámoló elkészítése 

a jelzőrendszeri 

találkozóra. 

a JSzSzGyK 

által kért 

időpontban 

gyermekvédelmi 

felelős 
megvalósult 

12 A szülőknek az 

ingyenes étkeztetést 

kérő nyilatkozatok 

átadása. Aktuális 

változások után a 

nyilatkozat ismételt 

kitöltése. Az RGYK-s 

határozatok 

Első 

alkalommal 

szeptember-

ben, majd 

minden év 

január 10.-

éig 

óvodatitkár, és a 

tagóvoda-vezető  
megvalósult 

( Szatmári Lászlóné) 



összegyűjtése, 

érvényességük 

ellenőrzése.  

13 Gyermekvédelmi terv 

értékelésének 

elkészítése. 

2021. 07. 16. gyermekvédelmi 

felelős 
megvalósult 

 

12. Munkaügyi feladatok Megvalósulás 

Feladat Felelős Érintettek Határidő  

Munkaerőhiány 

esetén az állás 

meghirdetése, és 

a megfelelő 

dolgozó 

kiválasztása. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-

vezető 

munkavállalók folyamatos 

óvodaigazgatóság, 

óvodaigazgató 

által, segítségével 

az üres 

álláshelyek 

betöltése 

A képesítési 

követelmények 

figyelembe 

vételével az 

óvodák 

dolgozóinak 

alkalmazása. A 

személyes 

adatainak 

begyűjtése. 

Közalkalmazotti 

erkölcsi 

bizonyítvány, és 

Eü. kiskönyv 

beszereztetése. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-

vezető, 

munkaügyi  

előadók 

munkavállalók 

legkésőbb a 

munkába állás 

napja 

megvalósult 

A munkaköri 

leírások átnézése, 

egységes 

formába öntése, 

újra fogalmazása 

munkakörönként. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-

vezető 

munkavállalók 

szept. 30., majd 

legkésőbb a 

munkába 

álláskor 

megvalósult 

A 

közalkalmazottak 

besorolása, 

illetmény-

előmeneteli 

rendszerének 

figyelemmel 

kísérése.     A 

technikai 

dolgozó bérének 

változtatása, 

javaslattétel. 

óvodaigazgató, 

és a 

munkaügyi  

előadók 

munkavállalók 
folyamatos, 

október vége 

megvalósult 



Anyagi és 

erkölcsi 

elismerés 

gyakorlása. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-

vezető 

munkavállalók folyamatos 

Megvalósult a 

lehetőségekhez 

mérten. 

Fontosnak tartom 

a kollégák 

munkájának 

folyamatos 

elismerését 

visszajelzés 

formájában 

A 

közalkalmazottak 

személyi 

anyagának 

bekérése, 

átadása-átvétele, 

rendezése, 

folyamatos 

kezelése. 

óvodaigazgató, 

és a 

munkaügyi  

előadók 

munkavállalók 
szeptember 16. 

folyamatos 

folyamatosan 

A Köznevelési 

információs 

rendszerben 

(KIR-ben) a 

pedagógusok 

szakmai 

gyakorlati 

idejének 

módosítása, 

adatainak 

ellenőrzése. 

helyettesek, 

tagóvoda-

vezető, és az 

óvodatitkár 

pedagógusok szeptember 30. 

megvalósult 

Az Oktatási 

Hivatal 

informatikai 

támogató 

rendszerének 

(dari.oktatas.hu, 

oktatas.hu, KIR) 

figyelemmel 

kísérése, az ezzel 

kapcsolatos 

intézkedések 

megtétele. 

óvodaigazgató, 

helyettesek, és 

a tagóvoda-

vezető 

pedagógusok folyamatos 

megvalósult 

A munkarend 

elkészítése. A 

jelenléti ívek 

szerkesztése, 

naprakész 

vezetése. 

tagóvoda–

vezető és az 

óvodatitkár 

munkavállalók 

10 nappal a 

műszakrend 

életbe lépése 

előtt 

megvalósult 



A munkarend 

meghatározása, 

munkafegyelem 

betartatása, 

ellenőrzése. 

tagóvoda–

vezető és az 

óvodatitkár 

munkavállalók folyamatos 

megvalósult, 

folyamatosan 

Szabadságolás 

jóváhagyása, 

nyilvántartása, és 

megküldése a 

NEÓ-nak 

tagóvoda-

vezető 
munkavállalók folyamatos 

megvalósult 

A távolmaradás 

nyilvántartása, 

túlmunka 

elrendelése, 

szabadság 

kiadása, a kiadás 

nyilvántartása. 

óvodaigazgató, 

tagóvoda-

vezető 

munkavállalók folyamatos 

megvalósult 

A dolgozók 

munka-, baleset- 

és tűzvédelmi 

oktatásának 

megszervezése. 

tagóvoda–

vezető 
munkavállalók 

a nevelési év 

nyitóértekezlete 

folyamatban 

A 

munkafegyelem 

betartatása, a 

szabályok 

ismertetése 

(telefon 

használat, 

munkakezdés, 

stb.). 

óvodaigazgató, 

helyettesek, 

tagóvoda–

vezető 

munkavállalók 
a nevelési év 

nyitóértekezlete 

megvalósult 

A pedagógus 

etika előírásainak 

betartása. 

tagóvoda–

vezető, 

pedagógusok 

munkavállalók folyamatos 
megvalósult, 

folyamatosan 

 

13. Költségvetési és gazdálkodási feladatok tervezése Megvalósulás 

Feladat Felelős Érintettek Határidő  

Az óvoda éves 

költségvetésének 

megtervezése, 

felhasználásának 

irányítása. 

óvodaigazgató

,  

és óv. ig.  

helyettesek,  

tagóvoda-

vezetők 

fenntartó, az 

óvoda  

alkalmazottai 

a tervezet 

leadása: 

októberben (a 

fenntartói 

igény szerint) 

 

megvalósult 

Az étkezési térítési 

díjak kiszámítása, 

beszedése, 

adminisztrálása. Az 

ingyenességről 

szóló nyilatkozatok 

tagóvoda-

vezetők,  

és az 

óvodatitkárok 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatos 

megvalósult 

( Szatmári 

Lászlóné, 

tagóvoda- 

vezető) 



kiadása, 

összegyűjtése.  

Az adagok 

megrendelése, 

lemondása a Multi 

School-ban. 

Kapcsolattartás a 

konyhával. 

tagóvoda-

vezető, és az 

óvodatitkár 

gyermekek,  

szülők 
folyamatos 

megvalósult 

A kedvezményes 

étkeztetésről 

nyilvántartás 

vezetése /6-os sz. 

melléklet/, 

adatszolgáltatás a 

JSzSzGyK és az Pü. 

felé. 

tagóvoda-

vezető, és az 

óvodatitkár 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatos 

megvalósult 

(Szatmári 

Lászlóné, 

tagóvoda-

vezető) 

Az intézmény 

szükségletének 

megfelelően, a 

rendelkezésre álló 

keretből a szakmai 

anyagok, és a 

kisértékű tárgyi 

eszközök 

beszerzése. 

óvodaigazgató

,  

tagóvoda-

vezetők 

fenntartó, az 

óvoda  

alkalmazottai 

folyamatos 

megvalósult 

Az óvoda 

fenntartásával, 

karbantartásával és 

felújításával 

kapcsolatos munkák 

megszervezése. 

Tisztítószerek, 

irodaszerek 

beszerzése. 

JGK, 

JSZSZGYK 

óvodaigazgató

,  

óv. ig. 

helyettes,  

tagóvoda-

vezető 

JGK Zrt.,  

szülők,  

gyermekek 

folyamatos,  

a nyári 

munkák  

megtervezése

: május hó 

megvalósult 

A meghibásodott 

eszközök 

javíttatása, a 

balesetveszélyes 

tárgyak kivonása, 

leselejtezése. 

óvodaigazgató

,  

óv. ig. 

helyettesek,  

tagóvoda-

vezető 

gyermekek,  

és az óvoda  

alkalmazottai 

folyamatos 

megvalósult, 

folyamatosan 

A kötelező 

eszköznorma 

szempontjából az 

intézmények 

átvizsgálása, 

javaslattétel a 

hiánypótlásra. 

óvodaigazgató

,  

óv. ig. 

helyettesek, 

tagóvoda-

vezető 

gyermekek,  

szülők 
folyamatos 

megvalósult, 

folyamatosan 

Bérgazdálkodás, a 

tartós, illetve az 

átmeneti bér 

óvodaigazgató

, és a 
munkavállalók 

folyamatos, 

október vége 

 



nyomon követése, 

analitikus 

nyilvántartás 

vezetése. 

munkaügyi 

előadók  

A 2 %-os 

jutalomkeret 

szétosztása 

intézményenként, 

tagóvoda-vezetők 

javaslatai alapján, 

meghatározott 

szempontsor 

figyelembevételével

. 

óvodaigazgató

,  

tagóvoda-

vezető 

munkavállalók évente  

Ebben az 

évben 1%-ra 

módosult. 

megvalósult 

A biztonságos 

munkavégzés 

feltételeinek 

biztosítása. 

óvodaigazgató

,  

óv. ig. 

helyettesek, 

tagóvoda-

vezető 

intézményvezető

, munkavállalók 
folyamatos 

Lehetőségekhe

z mérten 

megvalósult. 

folyamatosan 

Az ingó és ingatlan 

vagyon védelme. 

óvodaigazgató

,  

tagóvoda-

vezető 

intézményvezető

, munkavállalók 
folyamatos 

folyamatosan 

Fogyóeszköz 

nyilvántartás 

naprakész vezetése. 

Selejtezés 

elrendelése, 

leltározás. 

óvodaigazgató

,  

tagóvoda-

vezető, 

óvodatitkár 

JSzSzGyK 

óvodatitkár 

folyamatos, 

ill.  

a fenntartó  

rendelkezése  

szerint 

megvalósult, 

folyamatosan 

 

megvalósult 

A takarékosság, és 

az ésszerű 

gazdálkodás 

elvének betartás. 

óvodaigazgató

,  

tagóvoda-

vezető, 

óvodatitkár 

fenntartó,  

JSzSzGyK 

 óvodatitkár 

a fenntartó  

rendelkezése  

szerint 

megvalósult, 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

14.Ellenőrzés, értékelés tervezése a tagóvodában 

A tagóvoda vezető ellenőrzési terve a mellékletben található 

Cél: a pedagógiai, működési feladatok megvalósulásának ellenőrzése, 

segítése 

Megvalósulás 

Feladat 
Résztvevők, 

felelős 
Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

 



 

Pedagógiai munka 

ellenőrzése: 

 

tagóvoda 

vezető 

ütemezés 

szerint 
ellenőrzési jkv. 

 

Pedagógiai 

dokumentációk 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 
pedagógiai 

dokumentációk 

megvalósult, 

folyamatosan 

Az intézményi, 

tanügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 

tanügyi 

dokumentumok 

megvalósult, 

folyamatosan 

Szülői értekezletek 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos 
értekezlet 

jegyzőkönyve 

megvalósult 

Fogadóórák 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos 

csoportnapló 
megvalósult, 

folyamatosan 

Nevelőmunkát 

segítők munkájának 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos 
ellenőrzési 

dokumentum  

megvalósult, 

folyamatosan 

Honlap ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 
ellenőrzési 

dokumentum 

 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 
gyermekvédelmi 

dokumentumok 

megvalósult, 

folyamatosan 

Óvodai teammunka 

ellenőrzése 

tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos 
munkatervek, 

értékelések 

megvalósult, 

folyamatosan 

Ellenőrzés, értékelés módja folyamatossága, visszacsatolás. 
 

 

Ellenőrzési 

ütemterv: 

A pedagógusok, és 

pedagógiai munkát 

segítők munkájának 

ellenőrzése, 

értékelése  

- az ellenőrzési 

tervben 

meghatározottak 

szerint,  

- a pedagógus 

értékelés 

kompetenciái és 

annak 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordinátor, 

mentorok  

 

 

folyamatos 

szabályzat, 

feljegy-zés, jkv. 

 

megvalósult, 

folyamatosan 



indikátorai 

szerint 

- a konkrét 

ellenőrzési 

szempontok 

alapján történik. 

Folyamatos 

visszacsatolás, 

fejlesztő, motiváló 

ellenőrzés-értékelés 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordi-nátor, 

mentor 

folyamatos 
ellenőrzési 

jegyző-könyvek 

gyakornoki 

napló 

megvalósult, 

folyamatosan 

Jutalmazás 

elveinek, 

szempontjainak 

érvényesítése. 

Differenciált, 

fejlesztő értékelés 

megvalósítása, 

reflektivitás 

fejlesztése. 

óvoda-

igazgató 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 

szabályzat 

megvalósult, 

folyamatosan 

Panasz- és 

konfliktuskezelés 

eszközei a 

tagóvodában. 

A tagóvoda 

közösségének 

ismételt 

tájékoztatása a 

panasz, és 

konfliktus kezelés 

folyamatáról, 

elveiről.  

tagóvoda 

vezető 

nevelő-

testület,  

esetenként 

szabályzat, 

feljegy-zések 

intézke-désekről 

megvalósult, 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Az ellenőrzés ütemterve 



ssz. csoport neve: időpont: az óvodapedagógus neve: 

1. Minden csoport: 

pedagógiai 

dokumentációk 

szeptember 29. minden óvodapedagógus 

2. egyéni fejlesztési 

tervek  

október 16. Pajor Attiláné 

3. Hangyabanda csoport október vége Nagyné Papp Ágnes 

4. Csiga Biga csoport október közepe Tóthné Nagy Katalin 

5. Katica csoport október közepe Zsigmondné Mercz Ágnes 

6. Maci csoport  október közepe Tóthné Varga  Gabriella 

7. gyógypedagógiai 

fejlesztés 

december eleje Mike-Szöllősi Margit 

8. Minden csoport: 

pedagógiai 

dokumentáció, egyéni 

értékelések 

január 22. minden óvodapedagógus 

9. Egyéni fejlesztés február eleje Pajor Attiláné 

10. Csiga Biga csoport  február eleje Fazekas Katalin 

11. Katica csoport  február közepe Noszlopy Éva 

12. Maci csoport február közepe Gál Eszter 

13. Hangyabanda csoport február vége Nagyné Papp Ágnes 

14. Hangyabanda csoport  február vége Borbély Annamária 

15. gyógypedagógiai 

fejlesztés 

december eleje Mike -Szöllősi Margit 

16. Évzárók, minden 

csoport 

május minden óvodapedagógus 

17. Minden 

óvodapedagógus: 

pedagógiai 

dokumentáció 

június 18. minden óvodapedagógus 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak ellenőrzése alkalomszerűen, folyamatosan történik 

a nevelési év során. 
 

 


