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Bevezető  
 

 

A 2020-21 nevelési évben kitűzött célok és feladatok egy részében megjelentek a COVID-19 

pandémia következtében meg nem valósult, illetve annak negatív és pozitív hozadékaiból adódó 

célok és feladatok. Mivel ebben a nevelési évben az óvodakötelezettség teljesítése mellett a 

szülő dönthette el, hogy hozza-e gyermekét óvodába, és több mint 2 hónapra a járványügyi 

szabályozásokból adódóan ismét ügyeleti ellátás került megszervezésre, terveink ebben az 

évben sem tudtak maradéktalanul megvalósulni. 

A 2019-20 nevelési évi járványhelyzetből adódó kiemelt célkitűzéseink megvalósulása 

 A veszélyhelyzet után óvodába járó gyermekek mérései alapján, a megvalósult 

mérések negatív eredményei nem hozták a hagyományos működésnél várható 

eredményeket, több esetben visszaesést tapasztaltunk 

Ebben az évben—a jelenléti ellátás időszakában—a megszokottnál is nagyobb gondot 

fordítottunk az egyéni, differenciált fejlesztésekre, és a csoportban a párhuzamos 

tevékenységekben tervezett és előkészített, differenciált tapasztalatszerzési 

lehetőségekre. ez az év végi mérési eredményekben is megmutatkozott. Több területen 

elmarad ugyan a jelenléti nevelés-fejlesztésben várható eredményektől, de az 

elmaradás az előző évben mértnél jóval enyhébb, illetve visszaesést egyik területen 

sem tapasztaltunk.  

 A szociális tapasztalatszerzés lehetőségei sem voltak adottak, ezért a támasznyújtó 

környezet kialakításában és a tevékenységszervezésben ezekre a területekre különös 

figyelmet fordítottunk.  

A rendelkezésünkre álló időben elsősorban a projektszemléletű tevékenykedtetést 

részesítettük előnyben, a gyermekek egy közös produktum létrehozásában, közösen 

tevékenykedtek, melyben a produktum megvalósulásához vezető út biztosította a 

szociális fejlődés lehetőségeit is. Ebbe illesztettük az egyéni fejlődés támogatását. 

 Nehézség jelentkezett a szülőkkel való kapcsolattartásban, melynek fontossága a 

hátrányos helyzetű családoknál kiemelt jelentőségű, ezért céljaink közé emeltük az 

online kapcsolattartási formák motiválását is.  

A kérdőíves elégedettségmérés során kiderült, hogy a 2019-20-as nevelési évben több 

gyermek szülője nem élt az online formában rendelkezésre bocsátott tevékenykedtetés 

lehetőségével.  

Az előző év tapasztalatai alapján a szülőkkel közösen készültünk fel az „online ovi” 

működésére. A jelenléti időszakban is töltöttünk fel információkat az óvodai élet 

tevékenységeiről, figyelmet fordítottunk azokra az ünnepekre is, melyek 

hagyományosan a szülőkkel közösen kerültek volna megszervezésre, illetve a 

fontosabb—csoportot, vagy óvodát érintő—információk is megjelentek a zárt 

csoportok felületein. Így egyre nagyobb aktivitás mutatkozott a kapcsolattartásnak 

ebben a formájában is. Az ügyeleti időszakban sokkal nagyobb aktivitást észleltünk a 

szülők részéről, többnyire elfogadták az információáramlásnak ezt a formáját, és több 

visszajelzés érkezett az otthon megvalósult tevékenységekről is. 

 Bizonytalanságot ébresztett a szülőkben a váratlanul bekövetkező, ismeretlen helyzet, 

a folyton változó jogszabályi környezet.  
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A megelőző, pontos tájékoztatás és az online kapcsolattartási lehetőségek felépítése 

ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű volt. Emellett nagyobb igény mutatkozott 

a személyes, vagy félig személyes kapcsolattartásra, megnövekedett a messengeren, 

telefonon történő egyeztetések száma is, illetve sokkal többször kértek a szülők fogadó 

órára lehetőséget előre egyeztetett időpontban is, és rendkívüli, azonnali 

megbeszélések formájában is.  

Az elmúlt időszakban megszerzett—a helyzetre vonatkozó—tapasztalatok, a preventív 

szemlélet, a refletivitás és a közös célok megfogalmazásából adódóan az egész nevelési évet 

tekintve a változáskezelés minden tekintetben gördülékenyebb volt. 

A járványügy szabályozás szerint ismét rendhagyó módon indult a nevelési év. 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. 

Látogatók belépéséhez kapcsolódó főbb szabályok: 

 Az óvodába lépéskor érintésmentes lázmérés történik, kérjük az intézménybe látogatók 

együttműködését. 

 A bejáratnál kézfertőtlenítő került elhelyezésre, melynek használata után látogatható az 

óvoda.  

 Az óvoda területén maszk használata kötelező. 

 A gyermekeket az öltözőbe egy szülő kíséri be. A 1,5 m biztonságos távolság megtartása 

érdekében egyszerre két szülő tartózkodik az öltözőben 

 Az esetleges jogszabály módosításból adódó változásokról a bejáratnál a látogatót 

fogadó személy tájékoztatást ad, kérjük szíves együttműködését. 

Tájékoztató információkat helyeztünk a fertőtlenítés, takarítás, étkeztetés működő 

eljárásrendjéről, valamint a tünetmentességről és a betegség tüneteit mutató gyermek 

elkülönítéséről. 

 

1. Helyzetkép   

 

A Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodájának nyitvatartása: 

 

Hétfőtől-péntekig: reggel 6 órától délután 17.30-ig  

Ügyelet: reggel 6-7.30, délután 16.30-17.30 

 

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 és -i állapot szerint 

 Férőhely 

 

Tényleges 

Létszám 

SNI 

gyermekek 

száma 

BTM 

gyermekek 

száma 

Számított 

létszám 

Feltöltöttség 
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2020. 

szeptember 

1. 

89 73 5 3 81 91 % 

 

2021. 

július 28. 

89 71 4 3 77 87% 

 

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. Maci  4-5 év 
középső 

csoport 
21 2 

1. Bíró Jánosné  Baloghné 

Papp Katalin 

  

Sarkadi 

Anikó  

  2. 

2. Csigabiga 5-6 év 
nagy 

csoport 
19 1  

1. Liszkóné 

Szabó Csilla1 
 Sánta 

Erzsébet 

  

Matisz Anett 

  
2. 

3. Egerek 6-7 év 
nagy-

csoport 
13 1 

1. Huber 

Viktória 
Fehér 

Róbertné  

  

  

 
2.Erős Beáta 

4. Pillangó 3-4 év 
kis-

csoport 
18 1 

1. Haris 

Erzsébet 
 Bartha 

Nikolett 

  

Huzina 

Salóme  2. Dudás 

Gabriella 

ó
v
o
d

a
i 

 fejlesztőpedagógus neve:  

gyógypedagógus neve: Némethné Végh Judit 

óvodatitkár neve: Ondréné Kuli Ágnes 

K
ü

ls
ő
 f

ej
le

sz
tő

k
 

SNI logopédus neve:  Arató Réka  

logopédus neve: Kiss B. Ilona 

mozgásfejlesztő neve: Dobrovitz Zsuzsanna 

óvodai gyermekorvos neve: Dr. Kelemen Márton 

óvodai védőnő neve: Budai Mária 

 

Munkarend:  

Munkakör Óraszám munkaidő 

Tagóvoda vezető  heti 40 óra  

ebből kötött munkaidő 15 

óra. 

7-15-ig, ebből 

8-11-ig egyéni fejlesztés, 

szükség szerint 

helyettesítés, kísérés, 

                                                           
1 Fejlesztőpedagógus, az üres álláshely betöltéséig óvodapedagógusi tevékenységet végez 
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gyermekek megfigyelése, 

csoportlátogatás 

Óvodapedagógusok 

- a párok heti váltásban 

dolgoznak  

- zárós óvodapedagógus heti 

váltásban, beosztás szerint. 

heti 40 óra  

ebből kötött munkaidő 32 

óra. 

Délelőttös: 7-13.30-ig 

Délutános: 10-16.30-ig 

Zárós: 10.30-17-ig 

 

Felzárkóztató pedagógus heti 40 óra  

ebből kötött munkaidő 32 

óra. 

7-13.30-ig 

Gyógypedagógus heti 24 óra H-Cs 7-13-ig 

P 7-12-ig 

Óvodatitkár heti 40 óra 7-15-ig  

Pedagógiai asszisztensek heti 40 óra 8-16-ig 

Dajkák 

2-2 dajka heti váltásban 

dolgozik. 

heti 40 óra Nyitós 6-14-ig 

Reggeles: 7-15-ig 

Délután 9,30-17.30-ig. 

 

Felelősök:  

 

Szakmai koordinátor Liszkóné Szabó Csilla 

Szervezeti kultúráért felelős Huber Viktória 

Belső értékelési csoportvezető Bíró Jánosné 

Fejlesztői team vezető Némethné Végh Judit 

Mentorok Liszkóné Szabó Csilla 

Gyermekvédelmi felelős Kocsisné Juhász Éva 

Jegyzőkönyvvezető Huber Viktória 

Iskolai, bölcsődei kapcsolattartó nagycsoportos óvónők 

Könyvtár felelős Sarkadi Anikó 

Programok felelősei csoportos óvónők, kijelölt személyek 

Dekoráció felelőse Matisz Anett 

Blum projektfelelős Huber Viktória 

Szenzomotoros projektfelelős Bíró Jánosné 

Fenntarthatóságra nevelés projektfelelős Dudás Gabriella, Haris Erzsébet 

Zenei képességfejlesztés projektfelelős Erős Beáta 

IKT kompetenciafejlesztés projektfelelős Dudás Gabriella, Matisz Anett 

Munka és tűzvédelmi felelős Ondréné Kuli Ágnes 

Dajkai munkarendért felelős Baloghné Papp Katalin 

HACCP-ért felelős dajka Sánta Erzsébet 

Tisztítószer felelős Fehér Róbertné 

 

2. Működési feltételek  
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2.1 Tervezett karbantartási, felújítási, beruházási 

feladatok 2021. augusztus 31-ig 

-  

 

- bútor kiegészítés a Maci és Egerek csoportban  

- Pillangó és Egerek csoport öltözőszekrényeinek cseréje 

 

- öltözők festése 

- az óvodatitkári iroda és a középső lépcsőház több mint 20 

éve nem volt festve (óvodatitkár irodájában a lambériát a 

mögötte futó vezetékek miatt kifogásolták tűzvédelmi 

szempontból)  

- a belső ajtók festése sok helyen elöregedett, lepattogzik 

- belső bejárati ajtó előtti megemelkedett padlóburkolat 

(járólapok) javítása 

- karbantartáshoz szükséges eszközök vásárlása  

az érintésvédelmi bejárás után elöregedettnek ítélték az épület 

elektromos hálózatát (több helyen veszélyes) javaslat született 

a teljes hálózat felújítására, ennek felmérése már megtörtént a 

2018-19 évben. 

- megvalósult 

- Pillangó csoportban 

megvalósult 

- nem valósult meg 

- nem valósult meg 

 

 

 

- nem valósult meg 

- nem valósult meg 

 

- megvalósult  

- nem valósult meg 

 

 

 

- udvari eszközök 

folyamatos 

karbantartása  

- a tagóvoda tervezett 

átköltözése miatt a 

nagyobb karbantartási 

munkák nem valósultak 

meg 

2.2. Az óvodapedagógusok főiskolai alapvégzettségen túli képzettségei összesítve 

(másoddiploma, szakvizsga) 

 2020. szeptember 1. 

Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 3 fő 

Közoktatás vezetői szakvizsga 2 fő 

Pedagógus szakvizsga 1 fő 

Pedagógusminősítés besorolási fokozata szerinti létszám  

Gyakornok 0 fő 

Pedagógus I. 1 fő 

Pedagógus II. 6 fő 

Mesterpedagógus 0 fő 

2.3. Humán erőforrás állapota tagóvodai szinten – személyi feltételek összegzése 

szeptember 1-i állapot 

 

Tagóvodai szinten az óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítők ellátottsága: 

- 4 csoportunkban 2020. 09. 01-én 6 fő óvodapedagógus kezdte meg a munkát.  

- Az óvodapedagógusok munkáját heti 24 órában gyógypedagógus segítette.  
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- A tagóvoda vezető a vezetői feladatok ellátása mellett a kötelező óraszámát (15) az üres 

álláshelyekből adódó helyettesítéssel, egyéni fejlesztéssel, csoportlátogatással és az 

aktualitásoknak megfelelően látta el. 

- 3 pedagógiai asszisztens dolgozott 8 órában. 

- 4 dajkai  

- 1 (8 órás) óvodatitkári és  

- 1 (4 órás) általános munkás álláshelyünk betöltött volt.  

Mivel a megjelent álláshirdetés után a 3 üres álláshelyet nem sikerült betölteni, a 2020/21-

as nevelési évben 3 kolléganő helyettesítését kellett megoldani:  

- a fejlesztőpedagógus átmenetileg csoportos óvodapedagógusként dolgozik,  

- 2 csoportban a délutáni időszakban pedagógiai asszisztens dolgozik 

A humánerőforrás fejlesztéséhez minden évben feltérképezzük szükségleteinket, az 

óvodapedagógus hiány miatt nem volt jelentkező az üres álláshelyek betöltésére.  

Gondot fordítottunk a testület folyamatos szakmai fejlődésére, belső- és önképzésre. A 

pandémia miatt a tervezett külső képzések nem indultak el.  

Elsősorban szemléletformáló, testületi és kis-csoportos szervezésű belső képzésen vettünk 

részt, elsődleges szempont a gyakornok, és új kollégák szakmai integrációja. 

A feladat- és felelősségrendszer kompetencia alapon került felosztásra, a tervezett 

feladatok megvalósultak (ld. Felelősségi mátrix). 

 

 

3. Pedagógiai folyamatok, tervezés, megvalósítás 

 

Testületünkhez az elmúlt néhány évben jelentkező fluktuációból adódóan (nyugdíjba vonulás, 

költözés, pedagógushiány) 6 új munkavállaló csatlakozott, ezért a szervezeti, pedagógiai 

alapelvek, és a PP megvalósításának aktualizálását tűztük ki célként.  

 

3.1. Tagóvodai szervezeti 

célok meghatározása 

 

3.2. A Napraforgó 

Egyesített Óvoda 2020/21-

es nevelési év feladatai, 

tervezése, megvalósítása, 

ellenőrzése, értékelése  

Megvalósulás 

3.1.1. Rövid távú célok:   

Óvodapedagógushiány 

csökkentése (3 

óvodapedagógus álláshely, 

ezekben a csoportokban a 

fejlesztőpedagógus (állandó) 

és a tagóvoda vezető (szükség 

szerint) helyettesít, és 

pedagógiai asszisztens segíti 

a pedagógus munkáját) 

 

Meglévő és új kapcsolati 

tőke lehetőségeinek 

kiaknázása.  

A befogadó környezet, 

légkör fejlesztése. 

Álláshirdetés az álláshelyek 

betöltésére. 

A tagóvodában a következő 

nevelési évben nem indul 

kiscsoport, ezért az 

óvodapedagógus 

álláshelyek betöltése a 2 

félévben tárgytalanná vált. 

A Covid-19 járványügyi 

előírásokhoz kapcsolódó 

szervezeti-működési 

feltételek megteremtése, 

folyamatos jogszabályhoz 

igazítása  

Átmeneti házirend 

aktualizálása, és a 

munkavállalók, szülők 

személyes szóbeli 

tájékoztatása (jelenleg 

hatályos: A Kormány 

megvalósult, megerősödtek 

az együttműködési formák a 

testületen belül s a szülőkkel 
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 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelete a járványügyi 

készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről) 

 

A pandémia ideje alatt 

csökkent a személyes 

kapcsolat a szülők és az 

óvodapedagógusok között. Ez 

tapasztalataink szerint 

eltávolodással járt, mely a 

hátrányos helyzetű családok 

esetében meghatározó a 

bizalom kölcsönösségének 

megtartásában, 

kapcsolattartásban. A 

jelenlegi szabályozások 

mellett újabb lehetőségeket 

keresünk, ezért kiemelt 

célunk a szülőkkel való 

kommunikáció, 

együttműködés új formáinak 

bevezetése, a meglévők 

további erősítése 
  

Különös figyelmet fordítunk 

a járványhelyzethez 

kapcsolódó naprakész 

információk, a 

hozzákapcsolódó, változó 

jogszabályok rendelkezésre 

állására és elfogadtatására.  

-  

Az óvoda mindennapjainak 

átláthatóvá tétele a zártabb 

működés mellett a szülők 

számára, valamint az email-

en, szükség szerint zárt 

Facebook csoportokban 

történő tájékoztatás, 

kapcsolattartás 

lehetőségeinek kialakítása. 

 

 

 

 

 

 

Már működő formák 

megerősítése: ismerkedési 

napok, szülői értekezletek, 

ünnepek, nyílt napok, 

részvétel gyermeki 

képességmérésen és a hozzá 

kapcsolódó fogadóórákon, 

Napsugár Napok, 

szülőbevonás szervezési 

feladatokba, szülőbevonás 

egyéb, aktualitáshoz kötött 

formái 

Kutatás szülők által 

felvetett nevelési 

kérdésekben (kérdőíves 

felmérés, rendkívüli szülői 

értekezleten az interaktív 

feldolgozás az aktuális 

témában. 

Az előző év tapasztalatai 

alapján a szülőkkel közösen 

készültünk fel az „online 

ovi” működésére. A jelenléti 

időszakban is töltöttünk fel 

információkat az óvodai élet 

tevékenységeiről, figyelmet 

fordítottunk azokra az 

ünnepekre is, melyek 

hagyományosan a szülőkkel 

közösen kerültek volna 

megszervezésre, illetve a 

fontosabb—csoportot, vagy 

óvodát érintő—információk 

is megjelentek a zárt 

csoportok felületein. Így 

egyre nagyobb aktivitás 

mutatkozott a 

kapcsolattartásnak ebben a 

formájában is. Az ügyeleti 

időszakban sokkal nagyobb 

aktivitást észleltünk a szülők 

részéről, többnyire 

elfogadták az 

információáramlásnak ezt a 

formáját, és több 

visszajelzés érkezett az 

otthon megvalósult 

tevékenységekről is. 

Emellett nagyobb igény 

mutatkozott a személyes, 

vagy félig személyes 

kapcsolattartásra, 

megnövekedett a 

messengeren, telefonon 

történő egyeztetések száma 

is, illetve sokkal többször 

kértek a szülők fogadó 

órára lehetőséget előre 

egyeztetett időpontban is, és 

rendkívüli, azonnali 

megbeszélések formájában 

is. 
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A megújuló testület miatt a 

nevelési alapelvekben, 

értékrendben megegyező, 

sokszínű, színvonalas 

pedagógiai gyakorlat 

megvalósítása a 

tagintézményben. 

- a Komplex prevenciós 

óvodai program 

hatékony működéséhez 

kapcsolódóan 

- az IKT kompetenciák 

fejlesztésére 

- az előző nevelési év 

értékelésének, 

megállapításainak 

figyelembevétele a 

következő nevelési év 

tervezésében, 

megvalósításában, a 

szükséges fejlesztési 

irányok meghatározása. 

 

- A pandémia miatt a 

tervezett külső képzések 

nem indultak el. 

- Elsősorban 

szemléletformáló, 

testületi és kis-csoportos 

szervezésű belső 

képzésen vettünk részt a 

tervezett területeken, 

elsődleges szempont a 

gyakornok, és új 

kollégák szakmai 

integrációja. 

A tervezés komplexitásának, 

és a PDCA ciklus 

dokumentálásának 

fejlesztése 

A tervezésben igény 

jelentkezett az 

óvodapedagógusok részéről 

a fejlődésre, változtatásra 

- belső továbbképzés 

szervezése 

- a megvalósuló 

pedagógiai munkához 

igazodó online 

lehetőségek felkutatása, 

adaptálása 

- a nevelési tervhez 

kapcsolódó szokás-, 

szabályrendszer 

megalkotását tervezzük.  

Ebben az évben—a jelenléti 

ellátás időszakában—a 

megszokottnál is nagyobb 

gondot fordítottunk az 

egyéni, differenciált 

fejlesztésekre, és a 

csoportban a párhuzamos 

tevékenységekben tervezett 

és előkészített, differenciált 

tapasztalatszerzési 

lehetőségekre. ez az év végi 

mérési eredményekben is 

megmutatkozott. Több 

területen elmarad ugyan a 

jelenléti nevelés-

fejlesztésben várható 

eredményektől, de az 

elmaradás az előző évben 

mértnél jóval enyhébb, 

illetve visszaesést egyik 

területen sem tapasztaltunk.  

A rendelkezésünkre álló 

időben elsősorban a 

projektszemléletű 

tevékenykedtetést 

részesítettük előnyben, a 

gyermekek egy közös 

produktum létrehozásában, 

közösen tevékenykedtek, 
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melyben a produktum 

megvalósulásához vezető út 

biztosította a szociális 

fejlődés lehetőségeit is. 

Ebbe illesztettük az egyéni 

fejlődés támogatását. 

A pedagógiai dokumentáció 

a második félévtől az online 

OVPED rendszerben 

történt. 

Létrehoztuk a pedagógiai 

munkához igazodó online 

lehetőségek gyűjteményét és 

a nevelési tervhez 

kapcsolódó szokás-, 

szabályrendszert 

csoportonként. 

Az Alapító okirat 

módosításához kapcsolódó 

feladatból adódóan az 

autizmussal élő gyermekek 

integrálásához az inkluzív 

környezet, szakmai háttér 

kialakítása 

 

- gyermek megismerése, 

egyéni igényeinek 

feltérképezése 

- befogadó 

gyermekcsoport és 

támogató környezet 

kialakítása 

- együttműködés az egyéni 

fejlesztőkkel  

- tudásbővítés 

megvalósult, önképzéssel és 

a szülőkkel való 

kapcsolattartás 

megerősítésével bővült 

A tanköteles korú gyermekek 

beiskolázásához kapcsolódó 

jogszabálynak való 

megfelelés (2011. évi CXC. 

törvény 45§. 2 bekezdés) 

A szabályozók 

megismerése, a kapcsolódó 

eljárásrend bevezetése: 

- októberben Difer mérés 

- egyeztetés a szülővel a 

mérés eredményeiről, 

fejlesztési területek 

meghatározása 

- decemberben szükség 

szerint Sindelar mérés 

- egyeztetés a szülővel 

- szükség szerint 

gyógypedagógus mérési 

eredményeinek 

figyelembe vétele 

megvalósult 

3.1.2. Középtávú célok:   
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A reflektív gondolkodás és 

szakmai kommunikáció 

további fejlesztése 

vezetői ellenőrzések során 

(megadott szempontsorok 

alapján) önreflexió, külső-

belső fejlesztőkkel szakmai 

teamekben 

esetmegbeszélések, online 

együttműködés további 

fejlesztése 

megvalósult 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek 

esélyegyenlőtlenségeinek 

csökkentésére, a szegregáció 

megszüntetésére tett 

fenntartói törekvések 

támogatása, helyzetfelmérés, 

stratégia kialakítása 

- erősségeink és forrásaink 

feltérképezése 

- lehetőségek és stratégia 

egyeztetése a NEÓ 

vezetőségével és a 

fenntartóval 

- a folyamat tervezése és 

megvalósítása 

megvalósult, kiegészült a 

„Befogadó óvodák” projekt 

munkacsoportjaiban 

megvalósuló szakmai 

egyeztetések mentén. 

Pedagógusok belső értékelési 

rendszerének és 

együttműködésének 

fejlesztése 

A csoportok pedagógiai 

dokumentációjukat 

egymásnak átadva 

ellenőrzik, fejlesztő 

értékelés és javítás után 

kerül a tagóvoda vezetőhöz. 

Az elmúlt év terve is 

tartalmazta, a pandémia 

miatt nem került 

bevezetésre. 

Az OVPED rendszer 

alkalmazásával folyamatos 

együttműködés alakult ki az 

óvodapedagógusok között, 

ahol megosztották 

tapasztalataikat. 

Minősítési eljárások (2) és 

minősítő vizsga (1) 

megszervezése, felkészülés 

- gyakornok portfóliójának 

és felkészülésének 

szakmai támogatása 

(mentor) 

- Ped II. minősülők 

felkészülésének szakmai 

támogatása 

- kapcsolatfelvétel az 

eljárás, vizsga 

szakértőivel 

- Felkészülés az eljárásra 

(szakmai, formai 

kritériumok) 

- kompetenciáknak és 

indikátoraiknak való 

megfeleltetés 

- az eljárás 

megszervezése, 

lebonyolítása 

megvalósult, 1 fő Pedagógus 

1, 2 fő Pedagógus 2 

minősítést szerzett. 

A Belső Ellenőrzési Csoport 

koordinálásával az 

pedagógusi önértékelési 

feladatok   

1 fő Pedagógus önértékelési 

folyamatának elvégzése 

5 fő pedagógus önértékelési 

folyamatának elvégzése 

került lebonyolításra. 
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3.1.3. Hosszú távú célok:   

A szervezeti kultúra 

fejlesztése érdekében új 

együttműködési formák 

kialakítása, megerősítése 
 

Online szakmai 

együttműködési formák 

kialakítása.  

 

Új óvodapedagógusok 

erősségeire is alapozó 

projektek bevezetése. 

 

 

 

 

Már működő jó gyakorlatok 

működtetése, és újabbak 

kidolgozása az aktuális 

igényeknek és szakmai 

céloknak megfelelően 

- megvalósult, kiegészült 

személyes 

együttműködési 

formákkal 

- Ritmusvarázs 

tehetséggondozó műhely 

és IKT kompetenciákat 

fejlesztő 

együttműködések, 

klímatudatos projektek 

kerültek megszervezésre 

- megvalósult 

- projektszemléletű 

tevékenységszervezés 

megerősítésre került a 

csoportokban 

A Pedagógus kompetenciák 

önálló, rugalmas és hatékony 

alkalmazása, folyamatos 

önfejlesztés.  

Képzés, önképzés, 

tudásmegosztás, szakmai 

kooperáció támogatása 

megvalósult  

 

4. A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos feladatok  

4.1. A tanulás támogatásának tervezése, működés és hatékonysága a tagóvodákban 

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumentálás 

helye 

Megvalósulás 

A NEO pedagógiai 

programjának megvalósítása, 

annak folyamatos nyomon 

követése. 

Az általános pedagógiai 

szempontoknak való 

megfelelés, szakmai 

módszertani tudás fejlesztése 

a pedagógus kompetenciák 

mentén. 

 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület  

folyamatos 

 

csoportnapló, 

gyermeki 

fejlődést 

nyomon 

követő 

dokumentumo

k, vezetői 

ellenőrzési 

terv, 

pedagógiai 

ellenőrzési 

jkv-ek 

megvalósult 

A hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, 

jogszerű működés biztosítása. 

A NEÓ 

alapdokumentumainak 

ismerete. 

A testület tájékoztatása a 

hatályos jogszabályi 

rendelkezésekről, valamint a 

óvodaigazgat

ó, tagóvoda 

vezető 

nevelőtestület  

 

folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentumo

k, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 

megvalósult 
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tagóvoda működését, és a 

pedagógiai munkát 

befolyásoló változások 

tudatosítása a testületben.  

 A tagóvoda módszertani 

sajátosságainak 

megvalósítása a Pedagógiai 

Programmal összhangban. 

A Pedagógiai Program 

alapján a pedagógusokra 

vonatkozó elvárás 

rendszernek megfelelően a 

játékban, párhuzamos 

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. 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordinátor, 

nevelőtestület  

 

folyamatos 

Módszertani 

segédanyag, 

pedagógiai 

dokumentáció 

megvalósult: 

- párhuzamos 

tevékenységekben 

támasznyújtó 

környezet 

megteremtése 

- egyéni, differenciálit 

fejlesztés 

- kreativitást támogató 

tevékenységek 

- módszertani 

sokszínűség: Blum, 

szenzomotoros, 

ritmusvarázs, projekt 

szemlélet  

- tehetséggondozás 

Az integrált nevelés 

környezeti, tárgyi és 

pedagógiai feltételeinek a 

biztosítása. Inkluzív 

szemlélet erősítése. 

Az integrációs szemlélet 

bővítése, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek speciális 

szükségleteinek (módszerek, 

eszközrendszer) átgondolása, 

a szakemberekkel és a 

szülőkkel való együttműködés 

erősítése. 

(részvétel továbbképzésen) 

tagóvoda 

vezető, 

gyógypedagó

gus, 

nevelőtestület 

 

folyamatos 

pedagógiai 

dokumentáció 

megvalósult 

(sokszínű pedagógiai 

módszerek, a belső tér 

szervezése a 

csoportokban, belső 

képzés, tudásmegosztás, 

újszerű együttműködési 

formák a szülőkkel) 
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A fenntarthatóság 

értékrendjének 

megalapozása, fejlesztése a 

mindennapi 

tevékenységekben, ezzel 

kapcsolatos programok 

szervezése. Kapcsolódás a 

józsefvárosi klímavédelmi 

koncepcióhoz. 

 „a környezeti nevelésben 

mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles 

képviselete és a 

környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja” a hetedik 

pedagógus kompetencia 

indikátorai szerint (326/2013 

Korm. rendelet 7.§ (2) 

bekezdésének g) pontja) 

tagóvoda 

vezető, 

területért 

felelős 

szakmai 

teamvezető 

 

folyamatos 

Útmutató 

alapján a 

szakmai 

dokumentáció 

megvalósult: 

- a jelenléti időszakban 

a nevelési tervekben 

megjelent, szokás-, 

szabályrendszer 

kialakítása a 

mindennapi 

tevékenységekben 

- tanulási tervekben a 

környezeti 

jelesnapokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek 

szervezése, az online 

időszakban az 

ajánlott 

tevékenységekben is 

megjelent 

- a projektvezető 

koordinálásával a 

környezeti 

jelesnapokhoz 

kapcsolódó 

rendezvények 

szervezése 

- az egyéni fejlesztések és a 

szabad játéktevékenység 

arányának kialakítása, 

figyelemmel kísérése.  

- A fejlesztők és az 

óvodapedagógusok 

együttműködésének 

koordinálása  

- egyéni és csoportban 

megvalósuló nevelő-

fejlesztő tevékenységek 

összehangolása 

fejlesztő team 

vezető 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 

 

felzárkóztató 

pedagógus és a 

fejlesztők 

dokumentációj

a, mérési 

eredmények, 

fejlesztő 

foglalkozások 

rendje-

terembeosztás 

megvalósult, 

csoportonként az 

óvodapedagógusok, a 

külső fejlesztőkkel pedig 

Némethné Végh Judit 

koordinálásával 

A szociális segítők 
óvodákban történő 

tevékenységének támogatása, 

az együttműködés formáinak 

kialakítása.   

tagóvoda 

vezető 

 

folyamatos 

Útmutató az 

óvodai és 

iskolai 

szociális segítő 

tevékenység 

bevezetéséhez 

és 

gyakorlatához 

az ÓVODÁBAN 

Személyes találkozókon 

és telefonon is 

megvalósult, különösen 

fontos és hatékony volt a 

gyermekvédelmi 

alapellátásban és 

hatósági eljárásokban 

érintett gyermekek 

vonatkozásában 

 

4.2. Kiemelt pedagógiai feladatok 
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4.2.1. A Napraforgó Egyesített Óvoda kiemelt 

pedagógiai feladata  

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumentálás 

helye 

Megvalósulás 

A fenntarthatóság 

értékrendjének 

kialakításához kapcsolódó 

aktuális feladatok.  

A környezettudatos 

magatartás és az egészséges 

életmód beépítése 

gyermekekeink nevelésébe 

célzott tevékenységekkel: 

- szelektív 

hulladékgyűjtésről és 

fenntarthatóságról 

interaktív foglalkozás az 

FKF Nonprofit Zrt. 

Szemléletformáló és 

Újrahasználati Központ 

szervezésében 

- szelektív hulladékgyűjtés a 

csoportokban és az 

óvodában  

- újrahasznosítás beépítése a 

gyermekek 

tevékenységeibe, 

tudatosítás  

 

 

- víz- és energiatakarékosság 

a mindennapokban 

- környezettudatos életmód, 

felelősségvállalás 

megalapozásához 

szükséges élmények, 

programok szervezése. 

- rendszeres 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

- egészséges táplálkozáshoz 

kapcsolódó élmények 

szervezése 

- szülők bevonása a projekt 

tevékenységeibe 

Fenntarthatós

ág-ra nevelés 

projektfelelős

e, tagóvoda 

vezető  
 
folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályozó és 

szakmai 

dokumentumo

k, 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pandémia miatt külső 

szakembereket nem 

tudtunk fogadni, helyette 

mesékbe, játékokba, 

tanulási projektekbe és a 

mindennapi 

szokásrendszerbe építettük 

be. 

 

megvalósult 

 

 

megvalósult, otthonról 

gyűjtött, már nem használt 

tárgyak felhasználása 

játékban, vizuális 

tevékenységekben, 

díszítésben 

 

megvalósult 

 

jelenléti időszakban 

csoportonkénti és minden 

csoportot érintő projektek, 

párhuzamos és tanulási 

tevékenységek mentén 

 

megvalósult 

 

jelenléti időszakban 

csoportonkénti projektek, 

párhuzamos és tanulási 

tevékenységek mentén 

 

megvalósult 
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Hátrányos helyzetű 

gyermekek 

esélyegyenlőtlenségeinek 

csökkentésére, a szegregáció 

megszüntetésére tett 

fenntartói törekvések 

támogatása, helyzetfelmérés, 

stratégia kialakítása  

- erősségeink és forrásaink 

feltérképezése 

- lehetőségek és stratégia 

egyeztetése a NEÓ 

vezetőségével és a 

fenntartóval, a folyamat 

tervezése és megvalósítása 

szakmai 

koordinátor, 

tagóvoda 

vezető  
 

 

folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályozó és 

szakmai 

dokumentumo

k, projektterv 
 

együttműködés a 

projektvezetővel, 

munkacsoportokkal, az 

aktuális témák 

feldolgozása a 

nevelőtestülettel 

Tehetséggondozó műhely 

bevezetése, feltételek 

megteremtése: Zenei 

képességfejlesztő műhely heti 

1 alkalommal délutáni 

foglalkozás keretében 

a területért 

felelős 

teamvezető, 

tagóvoda 

vezető 

projektterv megvalósult, az Egerek 

csoportjában a második 

félévtől folyamatosan, a 

Csigabiga csoporttal 

alkalmankénti 

együttműködéssel. A 

gyermekek tudásukat 

megosztották az óvodai 

közösség előtt, és 

ünnepeken. 

Szabadidős 

játéktevékenységek 

gazdagítása 

Léggömb játékok 

SportpohaRak játékok 

Kooperációt igénylő játékok: 

számtorony, ejtőernyő, stb. 

tagóvoda 

vezető 

pedagógiai 

dokumentáció 

megvalósult (kivéve 

SportpohaRak) 

 

4.3. A Napsugár Tagóvodájának saját kiemelt pedagógiai feladata   

Tagóvodai kiemelt pedagógiai feladatok tervezése 

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumen-

tálás helye 

Megvalósulás 

A NEÓ PP és az alapján a 

Módszertani segédanyag 

bevizsgálása a nevelési 

folyamatok helyi 

értelmezéséről, 

megvalósításáról az 

óvodánkba járó gyermekek 

sajátosságaira, jellemzőire 

építve. 

nevelőtestület 

tagóvoda 

vezető 

 

2020. 

november 

2021. január 

2021. április 

A tagóvoda 

pedagógiai 

működését 

szabályozó 

dokumentu-

mok 

részben megvalósult,  

szemléletformáló 

tudásmegosztással és 

az OVPED program 

beválásvizsgálatával 

párhuzamosan van 

folyamatban 
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A Módszerani segédanyag 

összevetése a Pedagógiai 

Programmal, a 

fejlesztőprogram belső 

képzéssel,  

- a mozgásfejlesztés  

- észlelésfejlesztés  

- verbalitás fejlesztése 

- gondolkodás fejlesztése 

mint a tanulási képességek 

megalapozói. 

 

Az Alapító okirat 

módosításához kapcsolódó 

feladatból adódóan az 

autizmussal élő gyermekek 

integrálásához az inkluzív 

környezet megteremtése, 

tudásbővítés szervezett és 

önképzés formájában. 

Tudásmegosztás és belső és 

külső képzés szervezése az 

autizmussal élő gyermekek 

fejlesztésének témájában. 

tagóvoda 

vezető, 

gyógypedagó

gus  

folyamatos 

 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

gyermeki 

fejlődést 

nyomon követő 

dokumentumo

k, pedagógiai 

ellenőrzési jkv-

ek 

megvalósult: önképzés, 

konzultáció külső és belső 

szakemberekkel, 

rendszeres konzultáció a 

szülőkkel-együttműködés 

erősítése 

IKT kompetenciák fejlesztése  

- technikák, módszerek, 

praktikák átadására belső 

képzés szervezése 

- teammunka, a 

tapasztalatátadás 

megszervezése 

tagóvoda 

vezető, 

területért 

felelős 

szakmai 

teamvezető  

 

folyamatos 

projektterv megvalósult: belső 

tudásmegosztás és 

önképzés 

Tagóvodai mérési 

eredményekből adódó 

feladatok: 
- az egyéni értékelések, 

fejlesztési tervek 

összhangjának 

megteremtése 

 

 

 

- Az összművészeti 

eszközök hatásának 

mérése a gyermekek 

szociális képességeire, a 

pszichikus funkciók 

működésére 

 

 

 

 

 

 

tagóvoda 

vezetők, 

nevelőtestület 

folyamatos 

pedagógiai 

dokumentáció  

módszertani 

útmutatók, 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

haladási 

naplók 

 

 

 

Megvalósult, az egyéni 

értékelések-fejlesztési 

tervek összhangjának 

értékelésében új elem 

került, az OVPED 

rendszer mérőeszközének 

elemzése a nyár folyamán 

történik. 

A BLUM program 

keretében a pandémia 

miatt a méréseket nem 

tudták elvégezni. Saját 

megfigyeléseinkből 

származó adatok 
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Digitalizált pedagógiai 

dokumentáció lehetőségei 

rendelkezésre állnak, 

bizonyítják az alkalmazott 

módszerek hatékonyságát. 

Bevezetésre került az 

OVPED rendszer a 

pedagógiai 

dokumentációban, sok 

tekintetben megkönnyíti, 

segíti az adminisztrációt, 

vannak elemei, amelyek 

nehezen illeszthetők a 

pedagógiai 

gyakorlatunkhoz, ezeknek 

a gyűjtése, egyeztetése a 

rendszer működtetőjével a 

nyár folyamán valósul 

meg. 

Tehetségfejlesztés  

A csoportokban elindított 

tehetségfejlesztő projektek 

megvalósítása:  

- Blum program 
(összművészeti eszközök, 

módszerek a támasznyújtó 

környezetben). A működő 

projektekben alapelv a 

Komplex prevenciós 

óvodai program 

módszertanának és 

fejlesztő szemléletének 

alkalmazása 

- szenzomotoros program: 

A gyermekek 

idegrendszeri érésének 

támogatása a magasabb 

szintű idegrendszeri 

integráció érdekében 

Tagóvoda 

vezető, 

a területek 

szakmai 

teamvezetői 

 

folyamatos 

 

csoportok 

pedagógiai 

dokumentációj

a 

A jelenléti időszakban 

megvalósult, új elemmel 

bővült 

 

A más alkalmazott 

módszerek továbbra is 

beépülnek a PP 

szemléletébe, 

megvalósulásnak 

eszközeibe 

 

 

 

 

A Maci csoportban heti 

4x2 perces speciális 

mozgásanyaggal működik, 

a gyermekek fejlettségében 

mérhető eredmények 

mutatkoznak. 

 

Ritmusvarázs 

tehetségműhely került 

megszervezésre a második 

félévben az Egerek 

csoportjában, 

alkalmanként 

együttműködve a Csiga 

csoportban. A 

megfigyelések jelentős 

fejlődésre utalnak ezen a 

területen, a következő 

nevelési évben mérhetővé 
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tesszük ezeket az 

eredményeket. 

Verbális fejlesztés továbbra 

is kiemelt feladatunk a 

hozzánk érkező gyermekek 

beszédfejlődési jellemzői 

miatt: A FPSz Beszédjavító 

Tagintézmény 
együttműködésével 14 órában 

logopédiai terápia biztosítása 

az óvodapedagógusok szoros 

együttműködésével, benne 

prevenciós beszédfejlesztő 

program a kis- és középső 

csoportban  

A Covid-119 járvány miatt az 

év végi fejlettségmérés 

pótlása, az eredmények 

tükrében a további teendők 

megvitatása, tervek 

kidolgozása. 

 

Szakmai 

koordinátor, 

gyógypedagó

gus, 

logopédusok 

pedagógiai 

dokumentáció 

A jelenléti időszakban 

részben megvalósult, az 

online időszak folyamán a 

szülőknek elküldtük a 

fejlesztőjátékokat, 

amelyeket a 

mozgásfejlesztő és a 

logopédus küldött a 

gyermekeknek.  

A logopédus óraszámát év 

közben sajnos csökkenteni 

kényszerült a FPSz 

Beszédjavító tagintézmény 

vezetője, így a Maci 

(középső) csoport 

logopédiai ellátása nem 

valósult meg, a két 

nagycsoportban az ellátás 

folyamatos volt. 

A következő nevelési  év 

elején újabb egyeztetésre 

kerül sor. 

SNI gyermekek integrálása: 

gyógypedagógus feladata heti 

24 órában a SNI és BTMN 

gyermekek speciális 

fejlesztése az 

óvodapedagógusok szoros 

együttműködésével 

gyógypedagó

gus 

egyéni 

fejlesztési 

dokumentáció 

A tagóvoda 

gyógypedagógusa látta el 

5 SNI és 

5 BTMN gyermek 
fejlesztését. 

Feladatai kiegészültek az 

5-6 éves gyermekek 

preventív egyéni 

fejlesztésével (23 

gyermek), mivel a 

fejlesztőpedagógusunk 

ebben az évben csoportban 

látott el óvodapedagógusi 

feladatokat. 

A Pedagógiai Program megvalósulását támogató külső 

fejlesztők által biztosított szolgáltatások: 

 

Gyermekjóga: 
Mozgásfejlődés alapjainak 

megerősítése, idegrendszer 

erősítése, egyensúlyérzék, 

finommotorika, koncentráció, 

figyelemfejlesztés, kontroll, 

tudatosság, érzelmi 

intelligencia fejlesztése, 

testtartásjavítás, lúdtalp 

fejlesztőjóga 

oktató, 

Csigabiga 

csoport 

óvodapedagó

gu-sai 

 

folyamatos 

jógaoktató 

dokumentációj

a, csoport 

napló, egyéni 

haladási 

naplók 

a pandémia miatt nem 

valósult meg 
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prevenciója, helyes 

légzéstechnika 

OviFoci programban két 

csoport indítása a 

nagycsoportos gyermekek 

körében: szenzomotoros 

fejlesztés 

4Trainerz 

edzője, 

nagycsoporto

s 

óvodapedagó

gu-sok 

 

folyamatos 

edző 

dokumentációj

a, csoport 

napló, egyéni 

haladási 

naplók 

a pandémia miatt nem 

valósult meg 

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 szervezünk 

lehetőséget 

szakmai 

koordinátor, 

pszichológus

ok 

pedagógiai 

dokumentáció 

a pandémia miatt nem 

valósult meg 

 

5. A pedagógus előmeneteli rendszerrel összefüggő feladatok  

 

5.1. Pedagógusminősítéssel összefüggő feladatok  

Feladat Részt

vevők 

felelő

s 

Határid

ő, 

teljesítés 

Dokumen

tálás 

helye 

Megvalósulás 

A hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, 

jogszerű eljárások biztosítása, 
az érintettek tájékoztatása.  

tagóv

oda 

vezető

, 

érintet

t 

pedag

óguso

k 

 

folyamat

os 

Eljárás-

rendek, 

forgató-

könyvek, 

ellenőrzési 

jegyző-

könyvek 

megvalósult 

2020/21. évi minősítő 

vizsgára a portfólió feltöltése.  

 

gyako

rnok 

2020. 11. 

25. 

Minősítés-

re 

jelentkezé

sek, 

intézmény

i felületen 

megvalósult 



22 

 

történt 

rögzítések 

Szakmai segítő mentorok 

megbízása a gyakornoki 

időszak támogatására. 

Gyakornok: Dudás Gabriella 

mentora Liszkóné Szabó 

Csilla 

tagóv

oda 

vezető

, 

mento

rok, 

gyako

r-

nokok 

folyamat

os 

Gyakorno

ki napló 

sikeresen megvalósult a 

mentor a tagóvoda vezető 

együttműködésével, 

valamint a nevelőtestület 

értékelte a szakmai életút 

bemutatását és 

kérdéseket  fogalmazott 

meg az indikátorokhoz 

kapcsolódóan 

Pedagógus II. minősítési 

eljárás: 

- Haris Erzsébet 2020. 10. 06. 

- Huber Viktória 2020. 10. 

02. 

 

- A portfólió előzetes 

értékelése 

- Felkészülés a minősítési 

eljárásra 

- Kötelező dokumentumok 

elkészítése 

- Kapcsolatfelvétel az elnök 

szakértővel 

- Látogatási adatok 

egyeztetése 

- Minősítési eljárás 

megszervezése, feltételek 

biztosítása (hely, idő, 

eszközök, stabil internet 

kapcsolat, stb.) 

intéz

ményi 

delegá

lt 

óvoda

peda-

gógus 

óvoda

peda-

gógus 

intéz

ményi 

delegá

lt 

intéz

ményi 

delegá

lt 

 

tagóv

oda 

vezető 

2020. 10. 

02. 

2020. 10. 

06. 

jegyzőkön

yv 

sikeresen megvalósult a 

tagóvoda vezető 

együttműködésével, 

valamint a nevelőtestület 

értékelte a szakmai életút 

bemutatását és 

kérdéseket  fogalmazott 

meg az indikátorokhoz 

kapcsolódóan 

5.2. A pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő 

feladatok 

 

Pedagógiai szakmai ellenőrzésre nem történt kijelölés.  

5.3. Az önértékeléssel összefüggő feladatok  

Feladat Felelős 

/Határid

ő 

Dokumen

tálás 

helye 

Megvalósulás 

Pedagógus önértékelés jogkövető 

megszervezése 

A 2020/21-s nevelési évben Liszkóné 

Szabó Csilla önértékelését tervezzük. 

tagóvoda 

vezető, 

BECS 

2021. 06. 

30. 

jegyzőkön

yv 

5 kolléganő önértékelése 

valósult meg 

A NEÓ és a tagóvodai saját 

elvárásoknak való megfelelés, belső 

ellenőrzési szempontok. 

tagóvoda 

vezető 

folyamat

os 

feljegyzés

ek 

megvalósult 
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A nevelőtestület minden tagja ismeri a 

NEO intézményi, vezetői, és 

pedagógusokra vonatkozó elvárás 

rendszerét, és a tagóvodai saját 

pedagógusokra vonatkozó elvárás 

rendszerét. 

 

Mentori és szakmai munkaközösségi 

támogatás 

munkakö

zösség 

vezető  

mentor 

folyamat

os 

feljegyzés

ek 

megvalósult: 

BECS- 5 pedagógus 

önérétkelése 

Fenntarthatóságért 

projekt 

Blum projekt 

Szenzomotoros projekt 

IKT kompetenciát 

fejlesztő projekt  

3 új elemmel bővült: 

Ritmusvarázs projekt 

OVPED rendszer 

bevezetése 

Udvar szépítése, 

tevékenységek bővítése: 

matatófal, cserépállatok 

készítése, virágültetés, 

sziklakert 

 

6. Pedagógiai folyamatok szervezése 

6.1. A nevelési év rendje 

Feladat Felelős  

Határidő 

Dokumentálás 

helye 

Megvalósulás 

Nevelési év rendjéhez 

kapcsolódó szabályozások  

 

tagóvoda 

vezető 

nevelőtestület 

2020. 09. 01 -

2021. 08. 31. 

Az 

intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentu-

mok, 

ellenőrzési 

jegyzőköny-

vek 

megvalósult, a pandémiához 

kapcsolódóan folyamatosan 

frissült az aktuális 

jogszabályoknak megfelelően 

Téli zárás: utolsó 

munkanap 2020. 

december 23. első 

munkanap 2021. január 4.  

Szünidei étkezés 

megszervezése. 

óvodaigazgató 

tagóvoda 

vezetők 

 

folyamatos 

 

 

mulasztási 

napló 

megvalósult 

Gyermeklétszám 

csökkenése esetén 

összevont csoportok 

tagóvoda 

vezető 

nevelőtestület  

mulasztási 

napló 

megvalósult, kiegészült a 

pandémia alatt az ügyeleti 

ellátás biztostásával 
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6.2. Pedagógiai folyamatok szervezése – értekezletek, 

nevelés nélküli munkanapok 

 

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokument

álás helye 

Megvalósulás 

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: 

Évnyitó értekezlet  

1. Az elmúlt nevelési év 

tapasztalataiból adódó 

feladatok 

2. Kiemelt pedagógiai 

feldatok a Napsugár 

tagóvodában 

3. Szülőkkel való 

együttműködés  

4. Hátrányos helyzetből adódó 

esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésének lehetőségei-

vállalások  

 
Kiemelt pedagógiai feladatok 

feldolgozása:  

1. Hátrányos helyzetből adódó 

esélyegyenlőtlenségek 

csökkentése—differenciáló 

tevékenységszervezés 

 

 

 

 

nevelőtestület 

tagóvoda 

vezető  
 

tagóvoda 

vezető 

2020. 08. 29. 

 

 

 

 

 

tagóvoda 

vezető 

fejlesztőpeda

-gógus 

2020. 10. 16. 

fejlesztőpeda

gógus 

tagóvoda 

vezető 

2020. 12. 18. 
tagóvoda 

vezető 

Dudás 

Gabriella 

2021. 03. 26.  
 

tagóvoda 

vezető 

Matisz Anett 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befogadó óvodák projekthez 

kapcsolódóan megvalósult: a 

fenntartó tervei szerint a 

tagóvoda másik pületbe 

költözik a 2022-23 nevelési 

évtől, ezért módosították a 

körzethatárokat, a következő 

nevelési évben nem indul 

működtetése (iskolai őszi, 

tavaszi szünetek idején). 

 

esetenként 

A tagóvodák nyári zárása 

alatt az Óvodaigazgatóság 

folyamatosan működik.  

A tagóvodákban a nyári, 

karbantartási szünet 

időtartama 5 hét, melynek 

időpontjáról február 15-ig 

értesíteni kell a szülőket. 

Szükség esetén a szünet 

időtartama alatt ügyeletes 

óvodában biztosítjuk a 

gyermekek ellátását. 

óvodaigazgató 

tagóvoda 

vezetők 

 

időszakos 

 

 

 

nevelőtestület 

ügyeletes 

óvoda 

szülői 

igények 

felmérése, 

mulasztási 

napló 

megvalósult 
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2. Tanulási képességek 

fejlesztése—mozgásban az 

alapok 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok 

feldolgozása:  

1. Tanulási képességek 

fejlesztése—kognitív 

alapfunkciók (figyelem, 

memória), vizuális és akusztikus 

észlelés, verbalitás 

2. Csapatépítés 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok 

feldolgozása:  

1. Tanulási képességek 

fejlesztése: téri tájékozódás, 

taktilis észlelés 

2. Fenntarthatóságra nevelés 

lehetőségei  

 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok 

feldolgozása:  

1. Gondolkodásfejlődés 3-7 

éves korban 

2. Infokommunikációs 

technika lehetőségei 

 

Tanévzáró munkatársi 

értekezlet   

Téma:    

1. A nevelési év értékelése. 

2. Projektek értékelése, 

lezárása 

3. Kiemelt pedagógiai 

feladatok értékelése 

4. A következő nevelési év 

feladatainak 

meghatározása. 

2020106. 11. 

 

tagóvoda 

vezető 

2021. 08. 31. 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

kiscsoport tagóvodánkban, az 

új épületben új körzetből 

érkeznek majd hozzánk 

gyerekek 

 

megvalósult 

 

 

 

nevelés nélküli munkanapot a 

pandémia miatt nem 

szerveztünk, szakmai anyag 

tanulmányozása és nevelői 

értekezlet formájában valósult 

meg 

A csapatépítés nem valósult 

meg 

 

nevelés nélküli munkanapot a 

pandémia miatt nem 

szerveztünk, az 1 pont szakmai 

anyag tanulmányozása, a 2. 

pont nevelői értekezlet és 

teammunka formájában 

valósult meg 

 

nevelés nélküli munkanapot a 

pandémia miatt nem 

szerveztünk, az 1 pont szakmai 

anyag tanulmányozása, a 2. 

pont teammunka formájában 

valósult meg 

 

 

részben megvalósult: nevelői 

értekezlet során az 1, 2 pont, és 

nevelés nélküli munkanap 

során augusztus 30-án  a 3, 4 

pont kerül feldolgozásra 

Nevelői értekezlet  

Téma: 

1. A tanév elindulásával 

kapcsolatos feladatok. 

2. Aktuális, és az új 

jogszabályok értelmezése, 

megbeszélése. 

3. A nevelési év kiemelt 

pedagógiai feladatai 

 

 

tagóvoda 

vezető 

2020. 09.16. 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

megvalósult, kiegészült a 

nevelés nélküli munkanapokon 

tervezettek egyes pontjaival 
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4. Belső továbbképzés 

struktúrája 

5. Projektjeink 

6. Covid-19 járványhoz 

kapcsolódó aktuális 

szabályok 

 

Nevelői értekezlet  

Téma: 

Fenntarthatóságra nevelés 

lehetőségei-játékos fejlesztés 

 

Nevelői értekezlet  

Téma: 

1. Az első félév értékelése, 

tapasztalatok 

megbeszélése 

2. Belső tudásmegosztás: 

Autizmussal élő 

gyermekek fejlesztése 

 

Nevelői értekezlet  

Téma: 

3. Belső tudásmegosztás: 

Autizmussal élő 

gyermekek fejlesztése 

 

 

 

tagóvoda 

vezető 

2020. 10. 21. 

 

tagóvoda-

vezető 

gyógypedagó

gus 

2021. 01. 20. 

 

 

tagóvoda-

vezető 

gyógypedagó

gus 

2021. 04. 21. 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

Havi, rövid megbeszélések: 

Téma:  

Az adott hónap teendőinek 

egyeztetése, az esetleges 

problémák megbeszélése, a 

továbbképzéseken hallottak 

megosztása. 

Covid-19 járványhoz 

kapcsolódó aktuális 

szabályok 

tagóvoda-

vezető 

 

aktualitások-

nak 

megfelelően 

havonta 

jegyzőkön

yv 

megvalósult, kiegészült az 

emailen. messengeren, telefono 

történő folyamatos 

egyeztetésekkel 

Egyeztető, pedagógiai jellegű 

megbeszélések szervezése, 

szakmai team-ek 

megbeszélései 

 

 

projektvezető

k 

 

aktualitások-

nak 

megfelelően 

feljegyzés

ek 

A projektekhez kapcsolódóan 

is, és gyermekekkel kapcsolatos 

esetmegbeszélésekkel 

kiegészülve megvalósultak 

Szülői munkaközösségi 

értekezlet (helyi + központi) 

Téma:   
A szülői munkaközösség éves 

munkatervének 

megbeszélése. 

SzSz 

képviselői 

tagóvoda 

vezető 2020. 

10. 14.    

 

munkaterv 

jegyzőkön

yv 

 

megvalósult 
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2019/20 nevelési év 

értékelése 

2020/21 nevelési év tervei 

Covid-19 járványhoz 

kapcsolódó aktuális 

szabályok 

 

A Szülői Szervezet 

intézményi képviselőjének 

megválasztása. 

Aktualitások 

 

óvoda-

igazgató, 

tagóvoda-

vezető 

 

 

 

Folyamatos kapcsolattartás 

email-en, facebook zárt 

csoportokban és messengeren 

 

megvalósult 

 

A Befogadó óvodák projekthez 

kapcsolódóan: 

online szülői értekeztletet 

szerveztünk atag óvoda 

átköltözéséhez kapcsolódó 

információkról, 

Szülői konzultációt szerveztünk 

4 alkalommal középosztálybeli 

szülőkkel a befogadó óvódai és 

szülői szemlélethez 

kapcsolódóan 

Tagóvoda vezetői 

munkaértekezletek az egyes 

megbízott felelősökkel, 

(szakmai koordinátor, team 

vezető, projekt felelősök) 

tagóvoda 

vezető 

intézkedés

i és 

projektterv

ek 

megvalósult 

6.3 Információáramlás óvodai rendszere  

Feladat Résztvevők, 

felelős, 

teljesítés 

Dokumentál

ás helye 
Megvalósulás 

A tagóvodai honlap 

folyamatos frissítéséhez 

adatszolgáltatás 

www.08egyesitettovoda.hu 

 

A tagóvodáról szóló 

bemutatkozást évente 

frissítjük az aktualitásoknak 

megfelelően. 

tagóvoda 

vezető 

 

folyamatos 

óvodai 

honlap 

megvalósult 

Szakirodalomhoz, szakmai 

folyóiratokhoz. online 

szakmai tartalmakhoz ajánlás, 

hozzáférés 

- Autizmus spektrumzavar, 

fenntarthatóság, Blum 

program, 

környezettudatosság, 

asszertív pedagógia, inklúzió, 

IKT stb. témakörökben 

ajánlások 

 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordinátor, 

projekt-

felelősök 

 

folyamatos 

 

 

projektek 

dokumen-

tációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult:  

Szakmai anyagok 

tanulmányozása,  

autizmus spektrumzavarhoz 

kapcsolódó szakkönyvek 

vásárlása,  

 

 

 

online játékgyűjtemény  

 

 

http://www.08egyesitettovoda.hu/
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- adatbázis bővítése, mely 

támogatja a nevelőtestület 

pedagógiai munkáját 

 

- szakirodalmak, támogató 

szakmai anyagok felkutatása, 

ötletbörze, tudásmegosztás 

email-en és messengeren a 

kollégák között 

 

 

 

 

 

 

szakirodalom felkutatása és 

megosztása,  

szakmai konzultációk 

projektmunkák 

tudásmegosztás 

 

Belső információ áramlás 

szervezése az aktuális és 

folyamatos tájékoztatás 

érdekében:  

- értekezletek, megbeszélések 

- messenger csoport a testület 

tagjaival  

- szükség szerint csoportos 

hívás 

- email 

- információs koordinátor—

információs füzet: a 

tájékoztató jellegű 

információkat a tagóvoda 

vezető az információs 

füzetben rögzíti, Liszkóné 

Szabó Csilla a füzetet 

mindenkihez eljuttatja, a 

szüksége információval 

kiegészíti, a munkavállalók 

aláírásukkal igazolják. 

tagóvoda 

vezető, 

 

 

 

 

Liszkóné 

Szabó Csilla 

 

aktualitások-

nak 

megfelelően 

jegyzőkön

yvek  

feljegyzés

ek 

 

 

 

 

 

információ

s füzet 

megvalósult, az információs 

füzet szerepét felváltotta a 

messengeren történő 

egyeztetés, Fontosabb 

információk, eljárásrendek, 

szabályozó dokumentumok (pl 

ideiglenes házirend, cselekvési 

terv hőségriasztáskor, stb.) 

papír alapon is kihelyezésre 

kerültek, a tudomásulvételét 

aláírásukkal igazolták a 

testület tagjai. 

 

7. Kapcsolatrendszer 

 

7.1. Óvoda és család közötti kapcsolattartás   

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumen

tálás 

helye 

Megvalósulás 

A szülői értekezletek 

időpontjairól a szülőket 

legalább két héttel előre 

tájékoztatjuk.  

 

Szülői értekezletek:  

„0”. szülői értekezlet, a 

leendő óvodás gyermekek 

szüleinek  

tagóvoda vezető, 

érintett 

óvodapedagógu- 

sok 

 

2021. 

augusztus 

utolsó hete 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult, a pandémia miatt 

az udvaron került 

megszervezésre a járványügyi 

szabályozások mellett 
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- Az óvoda bemutatása, 

Házirend rövid ismertetése, a 

gyermekek, szülők jogai, 

kötelességei.  

- az óvoda helyi óvodai 

programja rövid kivonatának 

ismertetése  

- az óvoda dolgozóinak 

megismertetése a szülőkkel 

 - javaslatok az óvodába lépés 

megkönnyítése érdekében.  

- gyermekek 

csoportbeosztásának 

ismertetése (jelek kiosztása) 

- évindítás aktualitásai 

 

A nevelési év folyamán 

minden csoportban legalább 

két szülői értekezletet 

szervezünk:  

1. évindítás tudnivalói, 

csoport tervei, 

kapcsolattartás, 

együttműködés formái 

nagycsoportban 

tankötelezettség a jogszabályi 

változásai 

 

2. nagycsoportokban 

iskolakezdés:  

- játokos tanulást bemutató 

nyílt délután a szülőknek és a 

leendő elsős tanítónőknek 

- iskolai képességek 

megbeszélése a látottak 

tükrében 

- iskolák bemutatkozása 

  kis csoportban: a 

beszoktatás tapasztalatainak 

megbeszélése mellett a 

korcsoport nevelési 

feladatairól is tájékoztatást 

adunk. 

  középső csoportban a 

szocializáció és tanulási 

folyamat eredményeinek 

ismertetése. 

Rendkívüli szülői 

értekezletek: kötetlenebb 

szervezésű, interaktív 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 09. 17. 

 

 

 

 

 

 

2021. február 

harmadik 

hete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zárt facebook csoportban 

történt a tájékoztatás, 

messengeren és emailen és 

személyesen fogadó órák 

keretében a kapcsolattartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 
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tevékenység. A választott 

témák kiválasztásába a 

szülőket is bevonjuk.  

 

 

 

- Fogadórák fél évenként a 

gyermek fejlődésének 

értékelése, illetve igény 

szerint, egyeztetés alapján a 

szülők tájékoztatása, 

kérdései alapján 

 

 

- Nyílt napok minden 

csoportban, nagycsoportban 

februárban a szülői 

értekezlethez kapcsolva 

 

- Napsugár napok: közös 

sport- és környezettudatos 

rendezvény a szülőkkel 

 

 

 

- Beiratkozáskor 

élményszerzés: kézműves 

tevékenységekkel, 

mozgásos játékokkal várjuk 

a leendő óvodásainkat is 

szülővel együtt 

 

- Email-en történő 

tájékoztatás bevezetése 

- Faliújság folyamatos 

frissítése 

- Reggeli és délutáni 

személyes percek 
- Közös ünnepek, ünnepeket 

kiváltó tevékenységek 

(barkácsolás karácsony 

előtt, tojáskeresés, 

„egyszemélyes anyák 

napja”—meghitt hangulat 

megteremtése, stb.) 

csoport 

óvodapedagó

gusai 

2021. január 

és 

május  

csoport 

óvodapedagó

gu-sai 

decemberben 

és májusban 

tagóvoda 

vezető 

2021. május 

utolsó hete 

tagóvoda 

vezető 

2021. május 

első hete 

 

csoport 

óvodapedagógu

-sai 

aktualitásokn

ak 

megfelelően 

gyermeki 

fejlődés 

szöveges 

értékelése 

 

jegyzőkön

yv, 

feljegyzés 

 

intézkedés

i terv 

 

 

intézkedés

i terv 

 

 

 

jegyzőkön

yv 

feljegyzés 

Megnövekedett a fogadó órák 

száma mind az 

óvódapedagógusokkal, mind a 

tagóvoda vezetővel, egyre 

nagyobb igény mutatkozik a 

személyes kapcsolattartásra. 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a zárt facebook csoporton 

belül kerültek megosztásra az 

óvodai élet eseményei, melyre 

pozitív visszajelzések érkeztek 

 

a szülőkkel közös rendezvény 

nem kerülhetett 

megszervezésre, itt is a zárt 

csoportban való megosztást 

alkalmaztuk 

 

a körzethatár módosítás miatt 

csak a már ide járó gyermekek 

testvérei jelentkeztek 

tagóvodánkba 

 

 

megvalósult 

 

magvalósult 

 

 

 

a szülőkkel közös rendezvény 

nem kerülhetett 

megszervezésre, itt is a zárt 

csoportban való megosztást 

alkalmaztuk 

A búcsúzó nagycsoportosoknak 

a z udvaron szerveztünk 

ballagást a járványügyi 

szabályok betartása mellett 

Szülőbevonás:  

- Rendkívüli szülői 

értekezletek szervezése 

csoportonként a szülők által 

is preferált nevelési 

kérdésekben. Alkalmazott 

 

 

 

Huber 

Viktória 

 

 

 

 

Kutatás 

dokument

ációja, 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, az óvoda pszichológusa 

nyújtott online támogatást a 

zárt facebook csoporton 

keresztül  a minden gyermeket 
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módszerek: kérdőíves 

mérés-adatgyűjtés, elemzés, 

élmény alapú 

témafeldolgozás. 

- Az elmúlt nevelési évben a 

kutatáshoz a kérdőíves 

felmérés megvalósult a 

szülők témajavaslatára a 

„Kinek a feladata?” 

témakörben. A rendkívüli 

szülői értekezleten a téma 

feldolgozását már nem 

tudtuk megszervezni a 

járvány miatt, a 2020/21 

nevelési évben tervezzük. 

- eszközgyűjtés a 

háztartásokból, 

kirándulásokon 

barkácsoláshoz 

- szülőkkel közösen vásárolt 

karácsonyi meglepetés 

május végén kirándulás a 

szülőkkel 

 

- szülők bevonása a 

rendezvények szervezésébe 

2020. 

november 

jegyző-

könyv 

érintő kérdésekben, az aktuális, 

egyéni helyzetekben pedig 

személyesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 

A veszélyhelyzetre való 

tekintettel jogszabályi 

változás esetén az Átmeneti 

házirend módosítása és 

kifüggesztése mellett 

minden szülőt személyes 

elérési utakon 

tájékoztattunk 

(személyesen, email, 

Facebook zárt csoport) 

tagóvoda 

vezető 

 

aktualitásokn

ak 

megfelelően 

 folyamatosan módosításra 

került az aktuális 

szabályozóknak megfelelően, 

és személyesen, email, 

Facebook zárt csoport 

segítségével 

7.2. Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció, szakmai tovább fejlődés formái 

 

Felada

t 

felelős, határidő,  Dokumentál

ás helye 

Megvalósulás 
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- NEÓ szakmai 

munkaközösségeihez való 

kapcsolódás 

- a tagóvodai műhelymunka 

eredményességének, 

produktumok létrejöttének 

segítése:  

 

tagóvoda 

vezető, 

munkaközössé

g vezetők 

 

meghirdetés 

szerint 

munkaközö

ssé-gek 

munkaterve 

jelenléti 

ívek, 

jegyzőköny

v 

szakmai anyagok küldésével 

megvalósult 

 

 

megvalósult 

 

 

 

 

 

A tagóvodák közti szakmai 

együttműködések, 

tapasztalatcserék, óvodaközi 

kapcsolatok támogatása:  

- kapcsoltfelvétel a Várunk 

Rád, Hétszínvirág 

Tagóvodával és a Hogy 

vagy? Egyesülettel a Mese 

csoport, vállalati CSR nap 

szervezésében  

- ügyeleti ellátás 

megszervezése a 

Százszorszép Tagóvodával 

 

tagóvoda 

vezetők 

2020. a 

járványügyi 

szabályozások

tól függően 

 

2020. 

december 

2021. június 

 

jegyzőköny

v 

 

 

 

 

 

adategyezte

tés 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megvalósult 

NEÓ továbbképzési terve 

szerint kötelezett pedagógusok 

és önként vállalt képzésének 

teljesítése: 

- Huber Viktória-

fejlesztőpedagógia 

- Matisz Anett-

óvodapedagógus alapképzés 

- 4 fő-autizmus spektrum 

zavar fejlesztési lehetőségei 

Tagóvodai szinten az ingyenes 

továbbképzési lehetőségek 

kihasználása. 

A képzéseken résztvevő 

kollégák helyettesítés 

megszervezése  

 

érintett 

pedagógusok 

tagóvoda 

vezető 

 

képzési 

terveknek 

megfelelően 

 

tagóvoda 

vezető 

aktualitásokna

k megfelelően 

 

továbbképz

ési és 

beiskolázás

i tervek, 

tanúsítvány 

 

 

 

 

jelenléti ív 

 

 

 

 

 

megvalósult 

 

megvalósult 

 

nem indult képzés 

 

 

 

 

 

tagóvoda vezetői helyettesítéssel 

megvalósult 
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Tagóvodai szintű belső 

továbbképzés rendszerének 

működtetése. 

- Kocsisné Juhász Éva: 

tanulási képeségek 

fejlesztése 

- Némethné Vígh Judit: 

Autizmussal élő 

gyermekek fejlesztésének 

lehetőségei 

- Dudás Gabriella-Matisz 

Anett: IKT technikák, 

módszerek, lehetőségek 

alkalmazása 

 

tagóvoda 

vezető  

 

értekezletek 

időpontjai 

 

jegyzőköny

vek 

 

 

 

megvalósult 

 

 

szakmai anyag feldolgozása, 

teammunka, személyes 

konzultációk 

 

 

megvalósult 

A továbbképzéseken, 

munkaközösségi 

foglalkozásokon részt vevő 

kollégák beszámolója 

megbeszéléseken, 

értekezleten. Tudásmegosztás: 

beszámolók, és rövid írásos 

tájékoztató, vagy 

segédanyagok átadása a 

kollégáknak. 

aktualitásokna

k megfelelően 

jegyzőköny

vek 

a munkaközösségek emailen 

küldött szakmai anyagai a 

pedagógusoknak továbbításra 

kerültek 

 

 

 

  

Szülői jelzések kivizsgálása, 

információ megosztás és 

konfliktuskezelés—probléma 

elemzése, értelmezése 

minőségfejlesztési feladatként. 

tagóvoda 

vezető, 

nevelőtestület  

 

alkalomszerű 

feljegyzése

k 

3 egyéni probléma megoldásra 

volt szükség, melyeket sikeresen 

zártunk le 

A tagóvodai Szülői Szervezet 

működésének biztosítása, 

rendszeres tájékoztatása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Szülői Szervezet elnöke: Füge 

Katinka 

Szülői 

Szervezet 

elnöke, 

tagóvoda 

vezető 

2020. 09. 16. 

és aktualitás-

nak 

megfelelően 

jegyző-

könyv 

megvalósult 

A tagóvodában a KT 

működésének biztosítása  

KT elnök: Liszkóné Szabó 

Csilla 

tagok: Bíró Jánosné, Erős 

Beáta 

KT elnöke, 

tagóvoda 

vezető 

jegyző-

könyv 

Az egyesített óvoda KT tagja: 

Huber Viktória, 
együttműködően vett részt az 

egyeztetéseken 

Napraforgó Egyesített Óvodában megvalósuló együttműködési formák 



34 

 

Folyamatos tájékoztatás a 

kiadott országos és kerületi 

oktatáspolitikai és más 

szabályozó dokumentációk 

alapján. 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos 

Fenntartói 

elégedettsé

g, 

véleménye

zés 

megvalósult email, messenger 

értekezlet és személyes 

megbeszélések során 

A NEO érdekeinek, értékeinek 

képviselete: 

Pedagógiai Programnak való 

megfelelőség vizsgálata 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordinátor 

2. félév 

éves 

értékelés, 

beszámoló 

Az új Pedagógiai Program 

megismerése megvalósult 

Az NEO igazgatóság 

fogadóóráinak kifüggesztése 

az óvoda faliújságján.                  

- tagóvoda vezetők és 

alkalmazottak részére 

- szülők részére       

tagóvoda 

vezető 

 

egyeztetés 

alapján 

feljegyzés 

 

megvalósult 

A tagóvodák látogatásának, 

ellenőrzésének visszajelzései. 

óvodaigazgató

, helyettes, 

tagóvoda 

vezetők 

feljegyzés, 

szóbeli 

visszajelzés 

megvalósult 

Az óvodaigazgató 

haladéktalan tájékoztatása 

rendkívüli esemény 

történésekor szóban, majd 

írásban. 

tagóvoda 

vezető, 

esemény 

esetén 

feljegyzés, 

szóbeli 

jelzés, 

email 

megvalósult 

NEÓ szakmai 

munkaközösségekkel 

együttműködés 

tagóvoda 

vezető 

munkaterv email-en küldött szakmai 

anyagok feldolgozásával 

megvalósult 
 

7.3. Külső szakmai kapcsolatok, együttműködés  

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumentál

ás helye 

Megvalósulás 

A tagóvoda 

partnerkapcsolatainak 

működtetése, jó partneri 

kapcsolat kialakítása a kerületi 

egységes pedagógiai elvek 

érvényesítése érdekében. 

- JEGYMIÁI szakembereivel, 

utazó logopédusával: 5 SNI 

gyermek logopédiai fejlesztése 

 

 

 

 

- A FPSz 8. kerületi 

Tagintézményének 

szakembereivel  

éves értékelés, a szakértői 

véleménnyel rendelkező 

gyerekek felülvizsgálatának 

megbízott 

felelős 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamato

s 

 

 

Szervezés 

dokument

ációi, 

fejlesztési 

tervek, 

szakvélem

ények, 

szakértői 

véleménye

k 

 

 

 

 

 

 

5 SNI gyermek logopédiai 

fejlesztése megvalósult, ebből 1 

gyermek nagyon keveset járt 

óvodába, szeptembertől nem 

integrálható F. 84 kóddal 

másik intézménybe kerül 

elhelyezésre 

 

5 BTMN gyermek 

felülvizsgálata, 3 gyermek 

beiskolázás előtti vizsgálata 

megtörtént, emellett 4 gyermek 
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figyelemmel kísérése a 

szakértői vélemények alapján: 

BTMN gyermek vizsgálata, 

felülvizsgálata 

- Tanulási képességet vizsgáló 

szakértői bizottságokkal való 

kapcsolattartás:  

5 SNI gyermek szakértői 

vizsgálata, felülvizsgálata 

   1 gyermek vizsgálata az 

intézményi kijelölés 

szakaszában van 

   1 gyermek tanulási 

képességvizsgálata 

folyamatban van 

képességvizsgálatát indítottuk 

el. 

 

 

5 SNI gyermek vizsgálata és 

felülvizsgálata megtörtént, 

ebből 2 elköltözött, 1 gyermek 

iskolába ment, 1 gyermek 

szeptembertől speciális 

intézményben kerül 

elhelyezésre 

A tagóvoda 

partnerkapcsolatainak 

működtetése, jó partneri 

kapcsolat kialakítása a 

tagóvodai pedagógiai elvek, 

célok érvényesítése érdekében. 

- FPSz Beszédjavító 

Tagintézményének 

szakembereivel 

12 óra logopédiai terápia 

8 óra beszédindító 

mozgásfejlesztés 

 

A külső szolgáltatások a 

járványügyi szabályoknak 

megfelelően kerülnek 

megszervezésre 

- Hogy Vagy? Egyesület 

szakembereivel (EQ 

fejlesztése)  

8 óra mentalizációt támogató 

fejlesztése Bálint módszerrel 

- Csizmazia Bea fejlesztő jóga 

oktatóval 

4 óra jógára épülő 

mozgásfejlesztés 

- Blum Program szakembereivel 

3 csoportban a program 

módszertanának alkalmazása 

az eddig megismert 

módszerekkel, önképzéssel, 

tudásmegosztással, 

mentorálással 

- 4Trainerz SE edzőivel 

12 gyermek futball edzése 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordináto

r, 

projektvez

etők, team 

vezetők, 

óvodapeda

-gógusok  

 

 

folyamato

s 

pedagógiai 

dokument

áció, 

projektek 

tervei, 

éves 

értékelés, 

szóbeli 

visszajelzé

sek 

 

 

 

 

 

 

 

12 óra logopédiai terápia, 

mely a második félévtől 8 

órára csökkent 

8 óra beszédindító 

mozgásfejlesztés 

 

 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 
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A bölcsődével való 

együttműködés erősítése, az 

átmenet segítése: 

- szülői értekezleten az 

együttműködés tagóvodai 

hagyományainak, az óvodába 

lépéshez szükséges tudnivalók 

megismertetése beszámolók 

alapján 

- a tagóvodába kerülő 

gyermekek fogadásának 

előkészítése, nyílt nap 

szervezése 

tagóvoda 

vezető 

leendő, 

kiscsoport

os 

óvodapeda

-gógusok 

 

meghirdet

ett 

időpontba

n 

 

április 

utolsó hete 

tájékoz-

tatók 

 

 

 

 

 

 

mivel nem indul kiscsoport, a 

beiratkozás előtti 

kapcsolattartás nem valósult 

meg 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 

Gyermekjóléti központtal való 

kapcsolattartás. 

Az óvodai gyermekvédelmi 

felelős (tagóvoda vezető) 

feladata a folyamatos 

kapcsolattartás és az 

információáramlás szervezése az 

óvodapedagógusok és a 

jelzőrendszeri tagok között. 

A folyamatos és esetenkénti 

kapcsolattartás csatornái: email, 

levél, telefon, 

esetmegbeszéléseken és 

esetkonferenciákon személyes. 

 

Jelzőrendszeri konferencia 

gyermekv

é-delmi 

felelős—

tagóvoda 

vezető 

 

folyamato-

san és 

esetekhez 

kötötten 

jelző lap, 

pedagógiai 

vélemény 

9 HH és 1 HHH gyermekünk 

van 

2 esetben küldtünk jelzést a 

gyermekjóléti szolgálat felé. 

Az óvódai összekötő 

munkatárssal a kapcsolattartás 

és az információáramlás 

folyamatos volt. 

 

 

 

 

 

 

Online jelzőrendszeri 

konferencián részt vett a 

nevelőtestület. 

A JÁSZER szervezésében 2 fő 

vett részt konferencián. 

Önként vállalt szakmai együttműködések  

Pszichopedagógus hallgatók 

szakpedagógiai és 

terepgyakorlatának vezetése 

gyakorlati képzés, 

tudásmegosztás a megvalósuló 

egyéni, differenciált fejlesztés 

mentén a Módszertani 

segédanyagunk és a képzésre 

összeállított szakmai anyag 

alapján 

-szakpedagógiai gyakorlat: 20 

óra 

- terepgyakorlat 150 óra 

szakmai 

koordináto

r 

programte

rvképzési 

dokumen-

táció 

Az első félévben jelenléti 

oktatással, a második félévben 

online szervezéssel megvalósult 

a szakpedagógiai (8 hallgató) 

és terepgyakorlat (7 hallgató), 

2 gyakorlatvezető 

koordinálásával 

 

8. Alap- és önköltséges szolgáltatások 
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Szolgáltatások  

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumentál

ás helye 

Megvalósulás 

Alapszolgáltatások 

Szakszolgálati logopédiai, 

diszlexia megelőző, 

képességfejlesztő foglalkozások 

- fejlesztőpedagógus feladata a 

nagycsoportos gyermekek 

tanulási képességfejlesztése, 

amíg csoportban dolgozik, a 

gyógypedagógus látja el a 

fejlesztői feladatokat 

- gyógypedagógus 5 SNI, 3 

BTMN, és 28 gyermek egyéni 

és mikrocsoportos fejlesztését 

látja el 

- utazó logopédus (JEGYMIÁI) 

5 SNI gyermek logopédiai 

terápiája 

- FPSz Beszédjavító Tgi. 

logopédus  

kiscsoportos és 5 év feletti 

gyermekek szűrése KOFA 

vizsgálattal 

tankötelessé váló gyermekek 

intenzív fejlesztése 

- FPSz Beszédjavító Tgi. 

mozgásfejlesztő 

megfigyelések alapján egyéni 

mozgásfejlesztést igénylő 

gyermekek fejlesztése  

 

- FPSz 8. kerületi 

Tagintézménye  

2 gyermek képességfejlesztése, 

4 gyermek 

vizsgálata/felülvizsgálata 

folyamatban van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fejlesztő- 

és 

gyógypeda

gógus 

tagóvoda 

vezető, 

FPSz 

Beszédjaví

tó és 

szakember

ei  

 

folyamato

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szolgáltatá

st igénylő 

dokument

um, 

egyéni 

fejlesztési 

tervek 

 

 

 

 

gyógypedagógus látta el az 5-6 

évesek preventív fejlesztését: 23 

gyermek 

 

 

 

 

gyógypedagógus 5 SNI, 3 

BTMN, és egyéni és 

mikrocsoportos fejlesztését 

látta el 

5 SNI gyermek logopédiai 

terápiáját látta el 

18 gyermek logopédiai 

terápiája, kiscsoportos és 5 év 

feletti gyermekek KOFA szűrése 

megvalósult 

 

 

 

16 gyermek mozgásfejlesztése 
megvalósult 

 

 

 

 

5 BTMN gyermek 

felülvizsgálata, 3 gyermek 

beiskolázás előtti vizsgálata 

megtörtént, emellett 4 gyermek 

képességvizsgálatát indítottuk 

el. 

Önkéntes alapon szerveződő 

szakmai szolgáltatások 
Hogy Vagy? Egyesület 

pszichológusai  

Az egyesület pszichológusai 

önkéntes munka keretein belül 

vállalják 30 gyermek érzelmi 

intelligencia fejlesztését Bálint 

módszerrel (mentalizáció) 

 

Szakadáth 

Sára 

(egyesület

vezető) 

tagóvoda 

vezető 

folyamato

s  

 

 

szakmai 

dokument

áció  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 
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Csizmazia Bea mozgásfejlesztő 

jógaoktató: 17 gyermek 

mozgásfejlesztése 

 

4trainerz SE 

12 gyermek labdarúgó edzése 

 

Csizmazia 

Bea, 

 

 

szakmai 

koordináto

r, 

folyamato

s 

szakmai 

dokument

áció 

 

adategyezt

etés 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 

 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a kapcsolattartás 

folyamatos 

 

Rendszeres egészségügyi 

ellenőrzések az óvodában  

- fejtetvesség szűrése 

- általános szűrővizsgálatok  

- fogászati szűrés 

 

védőnő, 

tagóvoda 

vezető 

 

egyeztetés 

alapján 

egészség-

ügyi 

törzslap, 

dokument

áció 

a pandémia miatt nem valósult 

meg, a védőnővel a 

kapcsolattartás folyamatos 

 

Hittan szervezése a 

tagóvodákban szülői igény 

alapján. Megszervezése a 

járványügyi szabályoknak 

megfelelően. 

 

Brandhube

r Lilla 

hitoktató, 

tagóvoda 

vezető 

folyamato

s 

szervezési 

dokumen-

tumok 

a pandémia miatt nem valósult 

meg 

 

9. Programok, hagyományok ápolása 

Hagyományok alakítása, ápolása, ünnepek, kirándulások, kulturális programok 

Feladat 
Felelős 

Határidő 

Dokumentá

lás helye 

Megvalósulás 

Óvodák napja- a teljes 

dolgozói kört érinti! 

 

az óvodák 

munkatársai 

Katica 

tagóvoda 

2021. június 

szervezés 

dokumentu

mai, 

képek 

2021. augusztus 24-én kerül 

megszervezésre 

Kerületi hivatalos ünnepeken 

való részvétel 

 

NEO 

munkatársai, 

tagóvoda 

vezető 

alkalomszer

ű 

a pandémia miatt nem 

valósult meg, a 

kapcsolattartás folyamatos 

 

A pedagógus napi kerületi 

kitüntetésre kollégák 

felterjesztése, az átadó 

ünnepségen való részvétel 

nevelőtes-

tület 

tagóvoda 

vezető 

2020 június 

kitűntetési 

javaslat 

Liszkóné Szabó Csilla 

Józsefvárosi gyermekekért 

díjat vehetett át 

Szülőkkel közös ünnepek: 

 

Zártkörű ünnepek: 

Felelős: nevelőtestület 

Dokumentálás helye: pedagógiai dokumentáció 

Felelős: nevelőtestület 

Dokumentálás helye: pedagógiai 

dokumentáció Karácsonyi ünnepvárás December 18. Mikulás December 6. 

Anyák napja Április 30 Farsang  Február 16.  
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Évzárók Május 25-27. Március  Március 12. 

Ballagás Május 29. Húsvét Április 6-10. 

Napsugár Napok Május 31, 

Június 1,2. 

Gyermeknap Május 31. 

Nemzeti összetartozás napja Június 4. Hősök napja Május 28. 

Megvalósulás 

A rendezvények zárt körűen kerültek megszervezésre, a Facebook zárt csoportokon keresztül 

tájékoztattuk a szülőket. Az évzáró ünnepségeket rövid videóbeszámolóval, vidám tevékenységekkel, 

játékokkal szerveztük meg, melyeket szintén a zárt csoportokon keresztül közvetítettünk a szülők felé. 

A búcsúzó nagycsoportosok számára az udvaron szerveztünk ballagást a szülőkkel közösen az 

érvényes járványügyi szabályok betartása mellett. 

 
 

 

Őszi természetjárás: 
 

Téli programok: 
 

Tavaszi természetjárás: 

Oviváró ugróvár, arcfestés Mikulásvárás a Mátyás téren Iskolalátogatás/nagycsoport

ok 
Kirándulás a választott 

helyszínekre/nagycsoportok 

Tekergő meseösvény 

interaktív színház 

FKF Környezettudatos 

szemléletformáló program 

Piaclátogatás Karácsonyi díszítés a 

szülőkkel 

Látogatás a füvészkertbe 

Élménynap a Millenárison Újévi köszöntés 

(„csoportjárás”) 

Szelektív hulladékgyűjtés 

interaktív játékprogram 

Nagy Dia nap Újrahasznosítás napja Színházlátogatás 

Egészségnap az óvodában Múzeumlátogatás Kirándulás Vadasparkba  

Tekergő meseösvény 

interaktív színház 

Busójárás a Kesztyűgyárban Napsugár Napok: ugróvár, 

mozgásos és kézműves 

játékok Kirándulás a Népligetbe  Napsugár Napok: nyílt 

napok Színházlátogatás 

(Józsefvárosi Galéria) 

Színházlátogatás Napsugár Napok: Sportnap 

Megvalósulás 

Az óvodán kívüli, vagy zárt térben meghirdetett programok a pandémia miatt nem kerültek 

megszervezésre, azokat óvodán belül megszervezhető programokkal pótoltuk: videók az 

eseményekről (pl. FKF, busójárás, iskolalátogatás, egészségnap), online színház, 

tevékenységszervezés a csoportokban, illetve az udvaron óvodai szinten (pl. újrahasznosítás 

napja, Mikulásvárás) 

A Napsugár Napok zártkörűen megszervezésre került: ugróvár-Sportnap, az MVM 

támogatásával pizza parti, gyermeknapi rendezvényen voltunk a Heim Pál Gyermekkórház 

udvarán 2 alkalommal, az év eleji és év végi kirándulásokat csoportonként megszerveztük. 

Kalendárium 

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

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

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

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

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

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

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

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

Megvalósulás 

A jeles napok csoportonként és  csoportok együttműködésével, a jelenléti és az online időszak alatt 

is megszervezésre kerültek, az otthon tartózkodó gyermekek a tevékenységajánlásokban és a 

feltöltött óvodai videókon keresztül közvetítettük. 
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10. Az óvoda működését biztosító feladatok 
 

Szervezetfejlesztés 

Feladat Felelős 

Határidő 

Dokumentál

ás helye 

Megvalósulás 

Humánerőforrás tervezése 

3 üres óvodapedagógus 

álláshely betöltése lehetőség 

szerint 

- a fejlesztőpedagógus az első 

óvodapedagógus álláshely 

betöltéséig a Csigabiga 

(nagy) csoportban látja el az 

óvodapedagógusi feladatokat 

- A Csigabiga és Maci 

(középső) csoportban 

pedagógiai asszisztens segíti 

az óvodapedagógus munkáját 

- A Pillangó (kis) csoportban 

pedagógiai asszisztens segíti 

a gyermekek beilleszkedését 

- ebben az évben a 

gyógypedagógus teljes 

állásban (24 óra) fejleszti a 

gyermekeket—38 fő 

- A továbbképzéseket a 

program megvalósulásának 

figyelembevételével 

szervezzük (autizmus 

spektrumzavar, 

fejlesztőpedagógia)—5 fő 

 

- Az óvodapedagógusi 

végzettség megszerzését 

támogatjuk—1 fő 

- A vezetői ismeretek bővítése, 

hatékony idő és 

feladatmegosztás tervezése 

 

 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamato

s 

 

 

munkaszer

-ződések, 

munkaterv 

Az üres álláshelyek betöltése 

átmenetileg szünetel, mivel a 

következő nevelési évben 3 

csoport indul. 

 

megvalósult 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

megvalósult 

 

 

 

megvalósult, 5 SNI, 5 BTMN 

gyermek korrekciós és 23 

gyermek preventív fejlesztését 

látta el 

 

belső képzés, tudásmegosztás 

és önképzés keretében valósult 

meg, mivel a képzéseket nem 

indították 

1 fő fejlesztőpedagógus képzés 

folyamatban van 

 

megvalósult 

 

A projektfelelősökkel a 

feladatelosztás megvalósult 

Szervezeti és tanulási kultúra 

fejlesztésének eszközei, jó 

gyakorlatok megosztása. 

Szervezeti kultúra fejlesztése, 

alkotó pedagógiai légkör 

megteremtése 

Szakmai teamek: 

- az óvodapedagógusok, külső 

és belső fejlesztők 

együttműködésére 

 

tagóvoda 

vezető,  

szervezeti 

kultúráért 

felelős 

team 

vezető 

 

folyamato

s 

intézkedés

i terv, 

jegyzőkön

yv 

beszámoló 

megvalósult (Kiemelt 

pedagógiai feladatok, és 

Szakmai együttműködésben 

leírtak alapján) 

 

 

megvalósult 

 

 

 

megvalósult 
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- belső szakmai 

munkaközösség a kiemelt 

pedagógiai feladatok 

megvalósulásáért 

- szervezeti kultúra 

fejlesztésére, csapatépítés 

érdekében 

- programok, rendezvények 

szervezésére 

- tervezett projektek 

megvalósítására 

- belső képzések, 

tudásmegosztás, 

jógyakorlatok megosztásának 

szervezésére  

- HACCP szabályok 

betartásáért  

- dajkai munkafolyamatok 

szervezéséért 

  

megvalósult (Kiemelt 

pedagógiai feladatok, és 

Szakmai együttműködésben 

leírtak alapján) 

 

 

 

 

megvalósult (projektvezetők-

Felelősségi mátrix) 

 

a megvalósult (Programtarvben 

leírtak alapján) 

 

 

megvalósult (Ondréné Kuli 

Ágnes, Sánta Erzsébet, 

tagóvoda vezető) 

megvalósult (Ondréné Kuli 

Ágnes, Baloghné Papp Katalin) 

Felelősség és hatáskör 

megosztás a felelősi feldatok, 

hatáskörök konkrét 

meghatározása alapján került 

felosztásra az erősségek 

mentén. A kompetenciákon és 

vállaláson alapuló 

feladatmegosztás valósul meg, 

törekszünk az egyenletes 

terhelés elvének 

érvényesülésére (Felelősségi 

mátrix) 

tagóvoda 

vezető  

 

folyamato

s 

felelősségi 

mátrix 

megvalósult (Kiemelt 

pedagógiai feladatok, és 

Szakmai együttműködésben 

leírtak alapján) 

 

Innovatív módszerek és 

eszközök kipróbálása, 

eredményességtől függő 

bevezetése. 

 

 

tagóvoda 

vezető,  

belső 

képzéseké

rt felelős 

team 

vezető 

 

folyamato

s 

értekezlete

k jkv. 

megvalósult (Kiemelt 

pedagógiai feladatok, és 

Szakmai együttműködésben 

leírtak alapján) 
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11. Tanügyigazgatás 

11.1. Tanügyigazgatás szervezési feladatai 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

A csoportnaplók, felvételi és 

mulasztási naplók, felvételi 

előjegyzési napló megnyitása, 

hitelesítése. 

tagóvoda–

vezető, óvoda-

pedagógusok 

szeptember 1.  

október 1. 

megvalósult 

A gyermekek felvétele, átvétele, 

a felvétel elutasítása, a 

gyermekcsoportok kialakítása  

A COVID-19 veszélyhelyzet 

szabályozásainak megfelelően 

valósul meg, a körzetes, 

intézménykijelöléssel és 

szándéknyilatkozattal összesen 

felvételre került gyermekek 

száma 25. 

tagóvoda–

vezető 

nyílt nap ápr. 

végén, 

beiratkozás 

májusban, ill. 

folyamatos 

Ebben a nevelési évben 

3 gyermek felvételére 
került sor (már ide 

járó gyermekek 

testvérei), mivel nem 

indult kiscsoport a 

következő nevelési 

évben a Beiratkozás 

eljárásrendjében 

megfogalmazottak 

szerint. 

A háromévet betöltött 

gyermekek óvodába járásának 

figyelemmel kísérése, 

igazolatlan hiányzás esetén a 

szükséges intézkedések 

megtétele. 

tagóvoda–

vezető, óvoda-

pedagógusok 

folyamatos megvalósult 

 

Törekvés a gyermekbalesetek 

megelőzésére 

tagóvoda–

vezető, óvoda-

pedagógusok, 

folyamatos megvalósult 

 

A gyermekek egészségügyi 

vizsgálatának 

megszervezése. 

tagóvoda–

vezető 

folyamatos A pandémia miatt nem 

valósult meg. 

Azonosító számok kérése az új 

gyermekek számára a KIR-ben 

A gyermekek adatainak 

nyilvántartásának frissítése, 

kiegészítése a KIR-ben. 

tagóvoda-

vezető, és  

az óvodatitkár 

 

2020. 09. 01. 

illetve 

folyamatosan 

megvalósult 

 

A munkavállalók adatainak 

nyilvántartása, frissítése. KIR 

tagóvoda–

vezető, 

óvodatitkár 

folyamatos megvalósult 

 

Csoportnapló, és a fejlődési 

napló elkészítése, majd a 

csoportnaplók naprakész 

vezetése a törvényi előírásnak 

megfelelően. 

csoportos  

óvodapedagógu-

sok 

2020.09.30. 

majd 

folyamatosan 

megvalósult, második 

félévtől az OVPED 

rendszer bevezetése. 

 

A statisztikai lapok kitöltése,  

A normatíva jelentések 

elkészítése. 

Kötelező adattovábbítás. 

tagóvoda–

vezető,  

óvodatitkár  

a megadott 

határidő 

megvalósult 

 

Statisztikai létszámjelentés. 

 

tagóvoda-

vezető, 

2020.10.01. 

havonta 

megvalósult 
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óvodatitkár  

Javaslattétel az óvoda nyitva 

tartására, zárva tartás 

engedélyeztetése. 

tagóvoda–

vezető 

a zárva tartás 

kiírása 

február 15-ig 

kötelező 

megvalósult 

 

A tanköteles korú gyermekek 

létszámának és személyének 

megállapítása. 

tagóvoda–

vezető óvoda-

pedagógusok 

október 10-

től 

november 10-

ig. 

Iskolába megy: 

19 gyermek.  

Óvodában marad: 

7 gyermek OH 

határozattal,  

3 gyermek szakértői 

vizsgálat 
eredményeként. 

Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítása. 

Szükség esetén egyéb 

szakember bevonásával, az új 

jogszabályoknak megfelelően. 

óvoda-

pedagógusok 

január 15-ig, 

az óvodai 

szakvélemény 

kiad.-ig 

megvalósult 

Tanköteles gyermekekről az 

óvodai szakvélemény kiadása, 

az általános iskolai beíratással 

kapcsolatos óvodai feladatok 

szülői értekezletek  

megszervezése. 

tagóvoda–

vezető óvoda-

pedagógusok  

április eleje A pandémia miatt 

online formában és 

fogadó órák keretében 

valósult meg 

(Kapcsolattartásban 

leírtak szerint) 

A gyermekvédelmi feladatok 

megszervezése. 

tagóvoda–

vezető 

gyermek-

védelmi 

felelősök 

folyamatos megvalósult 

(Gyermekvédelmi 

munkatervben leírtak 

szerint) 

A jogszabály értesítése 

igazolatlan hiányzásról, 

óvodalátogatás alóli 

felmentésről, szüneteltetésről 

külföldön tartózkodás miatt. 

tagóvoda–

vezető 

folyamatos megvalósult 

1 gyermek külföldön 

tartózkodik, a szülői 

jelzés hiányát a 

JSzSzGyK felé jeleztük. 

Felvételi és mulasztási naplók, 

felvételi előjegyzési napló 

vezetése, ellenőrzése, lezárása. 

tagóvoda–

vezető, óvoda-

pedagógusok, 

óvodatitkár 

folyamatos, 

minden hó 4-

én, és 

augusztus 31. 

2021. augusztus 31-én 

Tanügyi dokumentumok 

vezetése, tanügy-igazgatási, 

ügyviteli feladatok ellátása. 

tagóvoda–

vezető, 

óvodatitkárok 

folyamatos megvalósult 

 

11.2. Tagóvodai kiemelt szervezési feladatok  

Feladat: Határidő: Felelős: Megvalósult 

A termek átrendezése, a játékok 

átválogatása az életkornak 

megfelelően. 

2021.08.29. csoportos 

 óvoda-

pedagógusok 

megvalósult, az inkluzív 

környezet 

kialakításának 

figyelembe vételével 
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Az óvodai csoportok kialakítása, 

elnevezése, jelek kiosztása 

2021.08.29. tagóvoda-vezető 

és a  

csoportos 

óvónők 

megvalósult 

Új gyermekek számára szülői 

értekezlet, ismerkedő nyílt 

napok szervezése 

2021. aug. 

25-26-27. 

tagóvoda-vezető 

és a  

csoportos 

óvónők 

Az érvényes 

járványügyi 

szabályozás szerint 

valósult meg 

Új gyermekek fogadása 2020.09.01.

-től 

folyamatos 

tagóvoda-

vezető, és a 

csoportos 

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult 

Beszoktatás 2020.09.01.

- 11.02-ig 

csoportos  

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult 

(Beszoktatási terv 

szerint) 

Szülői értekezletek 2020. 09. 

17. 

2021. 02. 

18. 

tagóvoda-vezető 

csoportos óvoda-

pedagógusok 

jelenléti, online szülői 

értekezlet, fogadó órák 

és online formában 

valósult meg 

(Kapcsolattartásban 

leírtak szerint) 

Szülői Szervezet alakuló ülése,  

munkatervének elkészítése 

2020.10.30-

ig 

óvodaigazgató, 

és a  

tagóvoda-vezető 

megvalósult 

Az anamnézis lap kiosztása,  

beszedése, és értékelése. 

2020.09.30. csoportos  

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult 

Pedagógus igazolványok 

érvényesítése. 

lejárati időt 

figyelembe 

véve 3 

havonta 

tagóvoda vezető megvalósult 

Gyermekvédelmi felelős 

munkatervének elkészítése. 

2020.09.30. gyermek-

védelmi felelős 

megvalósult 

Munkaköri leírások 

felülvizsgálata, előkészítése. 

2020.10.30. óvoda-igazgató, 

helyettesek, 

tagóvoda vezető 

megvalósult 

GKM rendelet alapján a 

játszóudvar minősítésének 

vizsgálata. 

2020.10.15. 

illetve 

szükség 

szerint 

NEÓ által 

megbízott 

szakember 

Papp Éva, Tóth Dániel 

Költségvetéshez, bérek, 

változások előkészítése. 

Az éves költségvetés tervezése, 

felosztása, felhasználásának 

ütemezése. 

2020.11.15. óvoda-igazgató, 

helyettesek és a 

tagóvoda-vezető 

megvalósult 

Az 2021. éves karbantartási terv 

elkészítése. 

2020.11.15. óvoda-igazgató, 

helyettesek és a 

tagóvoda-vezető 

A tervben 

megfogamazott 

nagyobb költségvetésű 
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A tárgyi eszközök felújításának, 

fejlesztésének felmérése, 

realizálása. 

feladatok a tagóvoda 

másik épületbe 

költözése miatt nem 

valósult meg, kisebb 

karbantartási, javítási 

munkálatok szükség 

szerint (radiátorok 

cseréje, udvari játékok, 

cirko kazán javítása, 

csaptelepek cseréje, 

mosdókagyló cseréje) 

Selejtezés, előkészület a leltárra. 

Leltározás. 

2020.12.15. 

2021. 02. 

01. 

tagóvoda-

vezető, 

óvodatitkár, 

JGK munkatársa 

megvalósult 

Üzemorvosi alkalmassági 

vizsgálatok. 

Lejárat 

szerint 

évente 

óvodatitkár és a 

munka-vállalók 

megvalósult 

Iskolaérettség figyelemmel 

kísérése, szülői kérésre a 

gyermekek jellemzésének 

elkészítése, átadása az OH-hoz 

benyújtandó felmentési 

kérelemhez. 

2020.12.15. csoportos 

óvoda-

pedagógusok 

tagóvoda-

vezető, és a 

fejlesztő-

pedagógus, 

gyógy-

pedagógus 

Iskolába megy: 

19 gyermek.  

Óvodában marad: 

7 gyermek OH 

határozattal,  

3 gyermek szakértői 

vizsgálat 
eredményeként. 

2021. évi Beiskolázási terv 

elkészítése. 

2021.03.01. tagóvoda-vezető Az Autizmus Alapítvány 

képzései nem indultak, 

1 fő fejlesztő 

pedagógus, 1 fő 

óvodapedagógus 

képzése folyamatban 

van. 

Az óvodáinkba járó gyermekek 

számbavétele, a felvehető 

gyermekek számának felmérése, 

életkor szerinti bontásban. 

2021.04.01. óvoda-igazgató, 

tagóvoda-

vezetők, és az 

óvoda-titkárok 

megvalósult 

A harmadik életévüket betöltött 

körzetes gyermekek 

számbavétele és felvétele. 

2021.05.01.  tagóvoda-

vezető, és  

az óvoda-titkár 

megvalósult 

Az új gyermekek előjegyzése, 

felvétele a 2021./2022.-es 

nevelési évre 

2021.06.01. 

illetve 

folyamatos 

tagóvoda-

vezető, és 

az óvoda-titkár 

3 gyermek felvételére 

került sor 

 

11.3.1. A felzárkóztató pedagógus/gyógypedagógus feladatai: 

Felada

tok: 

Határidő: Felelős Megvalósulás 
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A felzárkóztató 

pedagógus/gyógypedagógus 

munkájának megszervezése, 

beillesztése az óvoda napi 

munkájába. A nevelési év elején 

a gyermekek felmérése, szűrése 

az óvodapedagógusokkal 

közösen, majd a fejlesztő 

foglalkozások időpontjának 

kijelölése, figyelembe véve a 

csoportok saját napirendjét, 

tematikáját.  

2020.09.30. fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

 

megvalósult, a 

gyógypedagógus látta 

el 23 gyermek preventív 

fejlesztését 

A gyermekek egyéni képességeit 

az óvodapedagógus és a 

felzárkóztató 

pedagógus/gyógypedagógus 

megvitatja: testi, értelmi, érzelmi 

szempontokból. Egyeztetés a 

külső fejlesztő szakemberekkel. 

2020.09.30. fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

óvodapedagóg

usok 

megvalósult a 

gyógypedagógus 

koordinálásával 

A diszlexia, logopédiai szűrést a 

tagóvodákba kilátogató 

logopédusok végzik el. Az 

egyeztetések folyamatosak, napi 

szintűek az óvodapedagógusok 

és a külső-belső szakemberek 

között 

2020.10.30. fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

logopédus 

megvalósult 

A szülőket tapintatosan, de a 

valóságnak megfelelően, 

folyamatosan informálja a 

gyermekek képességéről, a 

fejlesztési teendőkről. 

Lehetőséget a képességmérésen 

való részvételre, utána 

fogadóórán történő 

megbeszélésre 

folyamatos fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

tagóvoda 

vezető 

megvalósult 

Óvodásainkkal differenciáltan, 

egyénre szabott feladatadással, a 

gyermek saját fejlődési 

tempójának, életkori 

sajátosságainak figyelembe 

vételével foglalkozik. 

folyamatos fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

 

megvalósult 

Eltérő fejlődés esetén felhívja a 

tagóvoda-vezető és az 

óvodapedagógus figyelmét, 

amennyiben szükséges, részt 

vesz a pedagógiai vélemény 

elkészítésében a szakszolgálat 

vizsgálatához.  

folyamatos fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

 

megvalósult, 3 gyermek 

képességvizsgálatát és 3 

gyermek iskolai 

felkészültséggel 

kapcsolatos vizsgálatát 

kezdeményeztük 
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A kiemelkedően tehetséges 

gyermekek felismerése, a 

csoportos óvodapedagógusokkal 

közösen. Egyéni foglalkozások 

során képességeiknek megfelelő 

szinten tehetséggondozásuk. 

folyamatos fejlesztőpedag

ógus/gyógyped

agógus 

óvodapedagóg

usok 

megvalósult, 4 gyermek 

kiemelt fejlesztése 

11.3.2. A nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek korai 

fejlesztése: 

 

A NEÓ PP-ben 

megfogalmazottak alapján az 

egyéni ütemű fejlődés 

támogatása során az 

óvodapedagógusok és fejlesztő 

szakemberek feltárják az 

esetleges 

részképességhiányosságokat, 

egyéni fejlesztési tervet 

dolgoznak ki.  

E területen szükséges lesz 

további, hatékony lehetőségek 

felkutatására egy esetleges 

online tevékenységajánlás 

fennállása esetén. 

2020.11. 01. felzárkóztató 

pedagógus 

óvodapedagóg

usok 

megvalósult 

Az óvodapedagógusok és a 

felzárkóztató pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus 

emelt óraszámban, 

mozgásfejlesztő, érzelmi 

intelligenciát fejlesztő 

szakemberek az esélyegyenlőség 

érdekében a gyermekeket 

egyénileg, illetve kisebb 

csoportokban fejlesztik.  

folyamatos 

 

felzárkóztató 

pedagógus 

óvodapedagóg

usok 

megvalósult, napi szintű 

szoros együttműködés 

valósult meg 

A fejlesztő-nevelő munka célja a 

szocializáció támogatása is, 

hogy a gyermek hovatartozását 

ne saját énjének 

veszélyeztetettségeként élje 

meg, hanem tapasztalja meg az 

etnikum hagyományait, 

kultúráját, legyen lehetőség ezek 

átörökítésére.  

A cigány kultúra átadása 

romológia szakon végzett 

óvodapedagógusunk 

szervezésében az ünnepekhez, 

jeles napokhoz kötötten 

megvalósul, és képzett zenész 

szülő bevonásával gazdagítjuk a 

lehetőségeket. 

folyamatos Huber 

Viktória, 

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult a jelenléti 

időszakban 
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Tehetséggondozó műhely 

bevezetése, feltételek 

megteremtése: Zenei 

képességfejlesztő műhely heti 1 

alkalommal délutáni foglalkozás 

keretében, melynek során a 

részképességhiányosságok 

fejlesztése is megvalósul. 

a területért 

felelős 

teamvezető, 

tagóvoda 

vezető 

projektterv Ritmusvarázs 

tehetségműhely 

szervezésére került sor 

a második félévben. 

Az óvodapedagógusok 

együttműködnek a Hogy Vagy 

Egyesület pszichológusaival a 

gyermekek érzelmi 

intelligenciájának fejlesztése 

érdekében. 

folyamatos óvoda-

pedagógusok, 

pszichológu-

sok 

a pandémia miatt nem 

valósult meg, a 

kapcsolattartás 

folyamatos 

A nemzetiségi gyermekek 

esetében különös gonddal 

támogatjuk, erősítjük azon 

képességüket, melyben ügyesek. 

folyamatos felzárkóztató 

pedagógus 

óvodapedagóg

usok 

megvalósult 

11.3.3. A tehetségfejlesztés feladatai, tehetségfejlesztési terv értékelése 

a csoportok mindennapjaiba 

beépülve teremtenek 

lehetőséget: szenzomotoros 

torna 

összművészeti eszközök 

alkalmazása (Blum program) 

folyamatos óvoda-

pedagógusok, 

a projektek 

vezetői 

megvalósult 

kiscsoportos formában 

szervezett tevékenységek: Ovi-

foci program, Jóga 

hetenként külső 

szakemberek 

a pandémia miatt nem 

valósult meg 

Tehetséggondozó műhely 

bevezetése, feltételek 

megteremtése: Zenei 

képességfejlesztő műhely heti 1 

alkalommal délutáni foglalkozás 

keretében 

a területért 

felelős 

teamvezető, 

tagóvoda 

vezető 

projektterv Ritmusvarázs tehetség 

műhely 

Az óvodapedagógusok a 

gyermekek erősségeit, 

tehetségét kibontakoztató 

tevékenységeket szerveznek. 

Célja a kiemelkedő képességű, 

kreatív gyermekek felfedezése, 

személyiségük optimális 

fejlesztése, hogy örömmel 

vegyenek részt művészi, 

mozgásos tevékenységekben, 

rendkívüli adottságaik 

segítségével kiemelkedő 

folyamatos óvoda-

pedagógusok, 

szakmai 

koordinátor, 

projekt-

vezetők 

Projekt szemléletű 

tevékenységszervezéssel 

támasznyújtó környezet 

megteremtése, 

kreativitást, divergens 

gondolkodást fejlesztő 

tevékenységek 

szervezése a 

csoportokban 
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alkotásokat hozzanak létre. 

Fogékonyak legyenek az újra, a 

már ismert módszereken kívül 

szívesen próbálkoznak új 

technikákkal, módszerekkel, 

kísérletezzenek. Ha örömmel 

tevékenykednek, a tevékenység 

iránt elkötelezettek, belső 

aktivitásukból adódóan 

kitartóak, türelmesek, és 

sikerorientáltak lesznek. 

Szociális kapcsolataik fejlődnek, 

szívesen, örömmel működnek 

együtt társaikkal, illetve az 

óvodapedagógussal is. 

Az óvodapedagógusok 

megfigyelés alapján támogatják 

a csoport tehetséges gyermekeit, 

figyelembe véve az alulteljesítő 

tehetségek szempontjait is. 

Megfigyelési szempontok: - 

motiváltság, kreativitás, 

kiemelkedő manuális készség és 

vizuális, együttműködő 

képesség, feladat iránti 

elkötelezettség, tolerancia. 

folyamatos óvoda-

pedagógusok 

Kiemelt figyelmet 

fordítanak a 

tehetségígéretekre, a 

gyógypedagógussal 

együttműködve 

terveznek számukra 

diferenciált 

tevékenységeket (4 

gyermek) 

Fejlődésük támogatását az 

egyéni fejlődés 

dokumentációjában rögzítik 

folyamatos óvodapedagóg

usok 

megvalósult 

11.3.4. A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok, gyermekvédelmi terv értékelése: 

Gyermekvédelmi munkaterv 

megírása 

2020. 09 30. gyermekvé-

delmi felelős 

megvalósult 

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 gyermekvé-

delmi, és a 

tagóvoda-

vezető 

9 HH és 1 HHH 

gyermekünk van 

2 esetben küldtünk 

jelzést a 

gyermekjóléti 

szolgálat felé. 

Az óvódai összekötő 

munkatárssal a 

kapcsolattartás és az 

információáramlás 

folyamatos volt. 

 

Gyermekvédelmi feladatokat 

ellátó intézmények címének, 

2020. 09. 10. gyermekvé-

delmi felelős 

megvalósult 
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telefonszámának közzététele jól 

látható helyen az óvodában. 

Gyermekvédelmi 

esetmegbeszélés 

gyermekvédelmi felelős és 

óvónők között 

előre 

egyeztetett 

időpontban, 

esetenként 

Gyermekvédel

mi felelős/ 

Óvodapedagóg

usok 

megvalósult 

Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ és más segítő 

intézmények szakembereivel 

való kapcsolattartás, egyeztetés, 

esetmegbeszélés 

szükség 

szerint 

esetenként 

gyermekvédel

mi felelős / 

óvodapedagóg

usok,  

megvalósult 

A gyermekvédelmi felelős 

szükség szerint jelzést küld a 

szociális szolgálattó felé 

esetenként gyermekvé-

delmi felelős, 

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult (2 gyermek 

esetében) 

A gyermekvédelmi felelős 

szükség szerint pedagógiai 

véleményt küld a szociális 

szolgáltató kérésére 

esetenként gyermekvé-

delmi felelős, 

óvoda-

pedagógusok 

megvalósult 

A gyermekvédelmi felelős 

szükség szerint részt vesz az 

ellátó rendszerben érintett 

gyermekekkel kapcsolatos 

esetkonferenciákon, 

felülvizsgálatokon, 

tárgyalásokon. 

esetenként gyermekvé-

delmi felelős 

nem volt ebben az 

évben  a tagóvodánkba 

járó gyermeket érintő 

esetkonferencia 

Az óvoda gyermekvédelmi 

felelőse a HH-s, és a HHH-s 

gyermekekről pontos kimutatást, 

rövid, írásos esettanulmányt 

vezet, szükség szerint 

pedagógiai véleményt ír az 

óvodapedagógusokkal 

egyeztetve. 

folyamatos gyermekvédel

mi, és a 

tagóvoda-

vezető 

megvalósult 

Részvétel konferencián, 

jelzőrendszeri értekezleteken 

alkalman-

ként 

gyermekvédel

mi felelős 

Online jelzőrendszeri 

konferencián részt vett 

a nevelőtestület. 

A JÁSZER 

szervezésében 2 fő vett 

részt konferencián. 

Gyermekvédelmi beszámoló 

elkészítése a jelzőrendszeri 

találkozóra 

a JSzSzGyK 

által kért 

időpontban 

gyermekvédel

mi felelős 

megvalósult 

A szülőknek az ingyenes 

étkeztetést kérő nyilatkozatok 

átadása. Aktuális változások 

után a nyilatkozat ismételt 

Első 

alkalommal 

szeptember-

ben, majd 

óvodatitkár, és 

a tagóvoda-

vezető  

megvalósult (Ondréné 

Kuli Ágnes, tagóvoda 

vezető) 
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kitöltése. Az RGYK-s 

határozatok összegyűjtése, 

érvényességük ellenőrzése.  

minden év 

január 10.-éig 

Gyermekvédelmi terv 

értékelésének elkészítése 

2020. 08. 31. gyermekvédel

mi felelős 

megvalósult 

Az óvodai tagintézmény vezetője, gyermekvédelmi felelőse és az óvodában dolgozók 

közreműködnek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és 

ellátásáért. A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

munkák elősegítése. 

 

12. Munkaügyi feladatok 

Éves feladato 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 
Munkaerőhiány esetén az állás 

meghirdetése, és a megfelelő 

dolgozó kiválasztása. 

óvoda-

igazgató, és 

az érintett  

tagóvoda-

vezetők 

folyamatos A fenntartó a tagóvoda másik 

épületbe költözését tervezi, ezért 

nem indul a következő nevelési 

évben kiscsoport, így a második 

félévtől az óvodapedagógus állás 

meghirdetése tárgytalanná vált. 

A képesítési követelmények 

figyelembe vételével az óvodák 

dolgozóinak alkalmazása. A 

személyes adatainak begyűjtése. 

Közalkalmazotti erkölcsi 

bizonyítvány, és Eü. kiskönyv 

beszereztetése. 

óvoda-

igazgató, 

tagóvoda-

vezetők, 

munkaügyi  

előadók 

legkésőbb 

a munkába 

állás napja 

az adatszolgáltatás megvalósult 

a NEÓ igazgatósága felé, (1 

(nyugdíjas gyógypedagógus 

szerződése, 1 karbantartó 

felvétele) 

A munkaköri leírások átnézése, 

egységes formába öntése, újra 

fogalmazása munkakörönként. 

óvoda-

igazgató, 

tagóvoda-

vezetők 

szept. 30. 

ill. 

legkésőbb 

a munkába 

álláskor 

megvalósult 

A közalkalmazottak besorolása, 

illetmény-előmeneteli rendszerének 

figyelemmel kísérése.     A 

technikai dolgozó bérének 

változtatása, javaslattétel. 

óvoda 

igazgató, és 

a munkaügyi  

előadók 

folyamatos, 

október 

vége 

az adatszolgáltatás megvalósult 

a NEÓ igazgatósága felé 

Anyagi és erkölcsi elismerés 

gyakorlása. 

óvoda 

igazgató, és 

az illetéke 

tagóvoda-

vezetők 

folyamatos megvalósult (1% minőségi bér 

terhére) 

A közalkalmazottak személyi 

anyagának bekérése, átadása-

átvétele, rendezése, folyamatos 

kezelése. 

óvoda 

igazgató, és 

a munkaügyi  

előadók 

szeptember 

16. 

folyamatos 

az adatszolgáltatás megvalósult 

a NEÓ igazgatósága felé 

A Köznevelési információs 

rendszerben (KIR-ben) a 

pedagógusok szakmai gyakorlati 

idejének módosítása, adatainak 

ellenőrzése. 

helyettesek, 

az illetékes 

tagóvoda-

vezetők, és 

az óvoda 

titkárok 

szeptember 

15. 

megvalósult 
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Az Oktatási Hivatal informatikai 

támogató rendszerének 

(dari.oktatas.hu, oktatas.hu, KIR) 

figyelemmel kísérése, az ezzel 

kapcsolatos intézkedések megtétele. 

óvoda 

-igazgató, 

helyettesek, 

és a 

tagóvoda-

vezetők 

folyamatos megvalósult 

A munkarend elkészítése. A 

jelenléti ívek szerkesztése, 

naprakész vezetése. 

tagóvoda–

vezetők és 

az óvoda 

titkárok 

10 nappal a 

munkarend 

életbe 

lépése előtt 

megvalósult 

A munkarend meghatározása, 

munkafegyelem betartatása, 

ellenőrzése. 

tagóvoda–

vezetők és 

az óvoda 

titkárok 

folyamatos megvalósult 

Szabadságolás jóváhagyása, 

nyilvántartása, és megküldése a 

MÁK-nak. 

óvoda-

igazgató, és 

az illetékes 

tagóvoda-

vezetők 

folyamatos az adatszolgáltatás megvalósult 

a NEÓ igazgatósága felé 

A távolmaradás nyilvántartása, 

túlmunka elrendelése, szabadság 

kiadása, a kiadás nyilvántartása. 

óvoda-

igazgató, és 

az illetékes 

tagóvoda-

vezetők 

folyamatos az adatszolgáltatás megvalósult 

a NEÓ igazgatósága felé 

A dolgozók munka-, baleset- és 

tűzvédelmi oktatásának 

megszervezése. 

tagóvoda–

vezetők 

a nevelési 

év nyitóér-

tekezlete 

megvalósult 

A munkafegyelem betartatása, a 

szabályok ismertetése (telefon 

használat, munkakezdés, stb.). 

óvoda-

igazgató, 

helyettesek, 

tagóvoda–

vezetők 

a nevelési 

év nyitóér-

tekezlete 

megvalósult, a szabályzatokat, 

eljárásrendeket ismerik és 

betartják a munkavállalók 

A pedagógus etika előírásainak 

betartása. 

tagóvoda–

vezetők, 

pedagógusok  

folyamatos megvalósult, az Etikai kódexet 

megismerték, annak megfelelően 

valósul meg a munkavégzés. 

 

13. Költségvetési és gazdálkodási feladatok  

 

Éves feladatok 

Feladat Felelős Érintet

tek 

Határi

dő 

Megvalósulás 

Az óvoda éves költségvetésének 

megtervezése, felhasználásának 

irányítása. 

óvodaigazg

ató,  

és óv. ig.  

helyettesek,  

tagóvoda-

vezetők 

fenntart

ó, az 

óvoda  

alkalma

zottai 

a 

tervezet 

leadása: 

október

ben (a 

fenntart

ói igény 

szerint) 

megvalósult 

(Költségvetési terv) 

Az étkezési térítési díjak 

kiszámítása, beszedése, 

adminisztrálása. Az 

ingyenességről szóló 

tagóvoda-

vezetők,  

tagóvod

a-

vezető, 

és az 

folyama

tos 
megvalósult (Ondréné 

Kuli Ágnes) 
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nyilatkozatok kiadása, 

összegyűjtése.  
és az 

óvodatitkár

ok 

óvodatit

kár 

szülők 

Az adagok megrendelése, 

lemondása a Multi School-ban. 

Kapcsolattartás a konyhával. 

tagóvoda-

vezető, és 

az 

óvodatitkár 

gyermek

ek,  

szülők 

folyama

tos 
megvalósult (Ondréné 

Kuli Ágnes) 

A kedvezményes étkeztetésről 

nyilvántartás  

vezetése /6-os sz. melléklet/, 

adatszolgáltatás a JSzSzGyK és 

az Pü. felé. 

tagóvoda-

vezető, és 

az 

óvodatitkár 

tagóvod

a-

vezető, 

és az 

óvodatit

kár 

szülők 

folyama

tos 

megvalósult (Ondréné 

Kuli Ágnes, tagóvoda 

vezető)) 

Az intézmény szükségletének 

megfelelően, a rendelkezésre álló 

keretből a szakmai anyagok, és a 

kisértékű tárgyi eszközök 

 beszerzése. 

tagóvoda-

vezető 

fenntart

ó, az 

óvoda  

alkalma

zottai 

folyama

tos 

megvalósult 

Az óvoda fenntartásával, 

karbantartásával és felújításával 

kapcsolatos munkák 

megszervezése. Tisztítószerek, 

irodaszerek beszerzése. 

JGK, 

JSZSZGY

K 

óvodaigazg

ató,  

óv. ig. 

helyettes,  

tagóvoda-

vezető 

JGK 

Zrt.  

szülők,  

gyermek

ek 

folyama

tos,  

a nyári 

munkák  

megterv

ezése: 

május 

hó 

megvalósult 

A meghibásodott eszközök 

javíttatása, a balesetveszélyes 

tárgyak kivonása, leselejtezése. 

tagóvoda-

vezető 

gyermek

ek,  

és az 

óvoda  

alkalma

zottai 

folyama

tos 

megvalósult 

A kötelező eszköznorma 

szempontjából az  

intézmények átvizsgálása, 

javaslattétel  

a hiánypótlásra. 

tagóvoda-

vezető 

gyermek

ek,  

szülők 

folyama

tos 
megvalósult (Kötelező 

eszköznorma, 

Költségvetési terv) 

Bérgazdálkodás, a tartós, illetve 

az átmeneti bér nyomon követése, 

analitikus nyilvántartás  

vezetése. 

óvodaigazg

ató, és a 

munkaügyi 

előadók, 

óvodatitkár 

munkav

állalók 

folyama

tos, 

október 

vége 

az adatszolgáltatás 

megvalósult a NEÓ 

igazgatósága felé 

A 2 %-os jutalomkeret szétosztása 

intézményenként, tagóvoda-

vezetők javaslatai alapján,  

meghatározott szempontsor 

figyelembe  

vételével. 

óvodaigazg

ató,  

tagóvoda-

vezető 

munkav

állalók 

évente 2 

x  

(pedagó

gus nap,  

év vége) 

megvalósult (1% 

minőségi bér) 

A biztonságos munkavégzés 

feltételeinek  

biztosítása. 

tagóvoda-

vezetők 

intézmé

nyvezet

ő, 

folyama

tos 

megvalósult 
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munkav

állalók 

Az ingó és ingatlan vagyon 

védelme. 

tagóvoda-

vezetők 

intézmé

nyvezet

ő, 

munkav

állalók 

folyama

tos 

megvalósult 

Fogyóeszköz nyilvántartás 

naprakész vezetése. Selejtezés 

elrendelése, leltározás. 

tagóvoda-

vezetők, 

óvodatitkár

ok 

fenntart

ó,  

JGK 

Zrt.,  

óvodatit

kár 

folyama

tos, ill.  

a 

fenntart

ó  

rendelke

zése  

szerint 

megvalósult (Ondréné 

Kuli Ágnes, tagóvoda 

vezető)) 

A takarékosság, és az ésszerű 

gazdálkodás  

elvének betartás. 

tagóvoda-

vezetők, 

óvodatitkár

ok 

fenntart

ó,  

JGK 

Zrt., 

 

óvodatit

kár 

a 

fenntart

ó  

rendelke

zése  

szerint 

megvalósult 

 

14. Ellenőrzés, értékelés tervezése a tagóvodában 

 

Cél: a pedagógiai, működési feladatok megvalósulásának ellenőrzése, segítése, 

ellenőrzés területei 

Feladat Résztvevők, 

felelős 

Határidő, 

teljesítés 

Dokumentálás 

helye 

Pedagógiai munka ellenőrzése: 

(A tagóvoda vezető ellenőrzési 

terve a mellékletben található) 

Tagóvoda 

vezető 

ütemezés szerint ellenőrzési jkv. 

Pedagógiai dokumentációk 

ellenőrzése 

Tagóvoda 

vezető  

 

havonta pedagógiai 

dokumentációk 

Az intézményi, tanügyi 

dokumentumok ellenőrzése 

Tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos tanügyi 

dokumentumok 

Szülői értekezletek ellenőrzése Tagóvoda 

vezető  

 

alkalmanként értekezlet 

jegyzőkönyve 

Fogadóórák ellenőrzése Tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

alkalmanként, 

tájékoztatás 

alapján, vagy 

személyesen 

csoportnapló 

Nevelőmunkát segítők 

munkájának ellenőrzése 

Tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos, és 

célzott, egyeztetés 

szerint 

ellenőrzési 

dokumentum  

Gyermekvédelmi feladatok 

ellenőrzése 

Tagóvoda 

vezető  

 

folyamatos gyermekvédelmi 

dokumentumok 
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Óvodai team munka, 

projektmunka ellenőrzése 

Tagóvoda 

vezető  

ügyvezető 

folyamatos munkatervek, 

értékelések 

 

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 indikátorai 

szerint 

- a konkrét ellenőrzési szempontok 

alapján történik. 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordinátor, 

mento-rok  

 

folya-matos 

szabály-

zat, 

feljegy-

zés, jkv. 

megvalósult (Ellenőrzési 

tervben 

megfogalmazottak 

szerint, és a pedagógus 

minősítésekhez és 

önértékelésekhez 

kapcsolódóan) 

Folyamatos visszacsatolás, 

fejlesztő, motiváló ellenőrzés-

értékelés 

tagóvoda 

vezető, 

szakmai 

koordi-

nátor, 

mento-rok 

ellenőr-

zési 

jegyző-

könyvek 

gyakor-

noki 

napló 

megvalósult: önreflexió, 

reflexió, ellenőrzési 

jegyzőkönyv, napi 

kapcsolattartás) 

Jutalmazás elveinek, 

szempontjainak érvényesítése. 

Differenciált, fejlesztő értékelés 

megvalósítása, refektivitás 

fejlesztése. 

A jutalmazás szempontjainak 

felelevenítése, tudatosítása a 

megújuló testülettel.  

Minden évet értékelő beszélgetéssel 

zárunk (a kompetenciák, indikátoraik 

és a kiemelt feladatok szempontjai 

mentén), melyen az érintett 

munkavállaó, a szakmai koordinátor 

és a tagóvodavezető van jelen. A 

testület tagjai önreflexiót 

fogalmaznak meg a nevelési évben 

megvalósuló munkájukról, és 

reflexiót a tagintézmény 

működéséről, a tagóvoda vezető 

munkájáról a jelenlévők reflektálnak. 

Így biztosított a minden irányú 

visszacsatolás a tagintézményben.  

óvoda-

igazgató 

tagóvoda 

vezető  

folya-matos 

szabály-

zat 

megvalósult (pedagógus 

kompetenciák és 

indikátoraik, valamint a 

rendelkezésre bocsátott 

szempontok szerint) 

Panasz- és konfliktuskezelés 
eszközei a tagóvodában. 

tagóvoda 

vezető 

szabály-

zat 

megvalósult a 

Panaszkezelési 
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A tagóvoda közösségének ismételt 

tájékoztatása a panasz, és konfliktus 

kezelés folyamatáról, elveiről.  

nevelő-

testület,  

eseten-ként 

feljegy-

zések 

intézke-

désekről 

szabályzatnak 

megfelelően ( 3 szülői 

panaszkezelés) 

 

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 10. Némethné Vígh Judit 

3. Maci középsőcsoport október eleje Bíró Jánosné 

4. Egerek csoportja október eleje Huber Viktória 

5. Csiga nagycsoport október vége Liszkóné Szabó Csilla 

6. Egerek nagycsoport október vége  Erős Beáta 

7. Pillangó kiscsoport  november eleje Dudás Gabriella 

8. Pillangó kiscsoport  november eleje Haris Erzsébet 

9. gyógypedagógiai 

fejlesztés 

december eleje Némethné Vígh Judit 

10. Minden csoport: 

pedagógiai 

dokumentáció, egyéni 

értékelések 

január 21. minden 

óvodapedagógus 

11. Egerek nagycsoport  február eleje Huber Viktória 

12. Csiga nagycsoport  február vége Liszkóné Szabó Csilla 

13. Pillangó kiscsoport április vége Haris Erzsébet 

14. Maci középsőcsoport április vége Bíró Jánosné 

15. Egerek nagycsoport október vége  Erős Beáta 

16. Pillangó kiscsoport  május eleje Dudás Gabriella 

17. gyógypedagógiai 

fejlesztés 

december eleje Némethné Vígh Judit 

18. Évzárók, minden 

csoport 

május minden 

óvodapedagógus 

19. Minden 

óvodapedagógus: 

pedagógiai 

dokumentáció 

június 20. minden 

óvodapedagógus 

 


