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Kedves Kollégák, és Szülők! 

A 2021-2022-es nevelési év munkatervének elkészítését továbbra is két tényező határozza meg:  

 

 a gyermekek mindenekfelett álló érdeke 

 a vezetői pályázatomban vállalt szervezeti változásoknak megfeleltetett működés. 

 

Hiszem, hogy a 2021-2022-es nevelési évben a Józsefvárosi Óvodák (továbbiakban JÓK) új dolgozói 

és minden alkalmazottja tudása legjavát adva arra fog törekedni, hogy az intézményünk felé 

megfogalmazott elvárások,- intézményi, tagóvoda-vezetői, pedagógus szinten -, illetve a fenntartó, és 

szülők részéről is, teljesüljenek. Az Alapító okirat módosítását követő stratégiai tervezés eredménye 

az új Pedagógiai program, amely rögzíti a célokat, befolyásolja az intézmények arculatát és helyi 

pedagógiai folyamatait.  Ezek honlapunkon megjelenő nyilvánossága biztosítja az átláthatóságot és 

követhetőséget. 

Törekszünk az új módszertani kezdeményezések beépítésére a közös Pedagógiai programba. 

Feladatunk a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása képzésekkel, és a fiatal óvodapedagógusok 

bevonzásával, itt tartásával. 

„Szomszédolás”-sal, a nevelőtestületek együttműködésének erősítésével valósítjuk meg a tagóvodák 

közötti szakmai kapcsolatok tudatos kiépítését, egymás jó gyakorlatainak megismerését. 

 

Kívánom, hogy ennek szellemében végezzük munkánkat, melynek sikerességéhez továbbra is 

igényeljük a Szülők és a Fenntartó támogatását.   

 

Középtávú célunk 2023-ig folytatódik: 

 

Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fokozottabb érvényesítése tagóvodáink nevelőmunkájában, 

figyelembe véve az esélyegyenlőségi törvény, a köznevelési törvény, és a munka törvénykönyvének 

vonatkozó részeit, valamint feladatmegosztás az EU-s Befogadó óvodák pályázat kapcsán az 

önkormányzat, civil szervezetek, helyi közösségek, maguk az érintett csoportok, valamint családok és 

egyének között. 

 

Aissou Erzsébet 

 intézményvezető 
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 1. AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.1. Az intézmény működési területe: Józsefváros közigazgatási területe  

 Az intézmény neve, címe:  

 

Józsefvárosi Óvodák /JÓK/ 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9.  

Telefon: +36 1 210 0086 E-mail cím: egyesitett.jvovoda@gmail.com   

Elérhetőség: www.08egyesitettovoda.hu 

 

Intézményvezető: Aissou Erzsébet +36 20 328 8710 

Fogadóórája: Minden szerda 9-15 óráig előzetes bejelentkezés alapján  

Intézményvezető-helyettesek:  

Kozmáné Szabó Edina neoedina08@gmail.com    +36 20 535 3558 

Honti Anna neohontianna@gmail.com   +36 20 260 6836 

Csabainé Lampert Ágnes neoagi08@gmail.com   +36 20 667 0413 

Ügyintézők: 

munkaügyi ügyintéző: Vasné Diószegi Enikő neomunkaugy@gmail.com    

pénzügyi ügyintéző: Csegöldi Bernadett neober79@gmail.com   

gazdasági ügyintéző: Farkas Andrea neougyintezes@gmail.com  

gazdasági ügyintéző: Vörösné Merics Erzsébet neovorosne@gmail.com  

műszaki ügyintéző: Tóth Dániel neo.toth.daniel@gmail.com    

személyi titkár: Jóbi Annamária jokannamari@gmail.com                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egyesitett.jvovoda@gmail.com
http://www.08egyesitettovoda.hu/
mailto:neoedina08@gmail.com
mailto:neohontianna@gmail.com
mailto:neoagi08@gmail.com
mailto:neomunkaugy@gmail.com
mailto:neober79@gmail.com
mailto:neougyintezes@gmail.com
mailto:neovorosne@gmail.com
mailto:neo.toth.daniel@gmail.com
mailto:jokannamari@gmail.com
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 1.2. Alapító okiratból adódó feladataink 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. augusztus 1. 

Utolsó módosítás: 2021.08. 01/A/5 

A köznevelési intézmény.  

típusa: óvoda  

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

1.2.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

1.2.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 8. § (1) bekezdése 

alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évben az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

intézmény a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét (óvodai 

fejlesztő program). A székhely óvodában, a Csodasziget a Gyerek-Virág, a Katica, a Mesepalota, a 

Napsugár, a Pitypang, a Százszorszép, a TÁ-TI-KA, a Tündérkert, a Várunk Rád és a Virágkoszorú 

tagóvodában óvodai nevelés keretében végzik a roma kulturális nevelést magyar nyelven.  

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján biztosítják a köznevelési törvény 4.5 25. pontja 

szerint: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátását. 

A Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és tagóvodái a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.törvény 4. § 25. pontja szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a fogyatékosság 

típusai -mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral)-szerint biztosítják 

a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.  

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátását biztosító székhelyóvoda és tagóvodák:  

Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékosság Virágkoszorú Tagóvoda 

TÁ-TI-KA Tagóvoda 

Érzékszervi (látássérült) fogyatékosság Gyerek-Virág tagóvoda 

Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság Százszorszép Tagóvoda 

Pitypang Tagóvoda 

Enyhe értelmi fogyatékosság Csodasziget Tagóvoda 

Pitypang Tagóvoda 

Mesepalota Tagóvoda 

Középsúlyos értelmi fogyatékosság Tündérkert Tagóvoda 



8  

  

Beszéd fogyatékosság Napraforgó Tagóvoda 

Katica Tagóvoda 

Mesepalota Tagóvoda 

Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén súlyosan-

halmozottan fogyatékosság 

Napsugár Tagóvoda  

Katica Tagóvoda 

Várunk Rád Tagóvoda 

Autizmus spektrum zavar Napraforgó (székhelyóvoda) és 

minden tagóvoda 

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavar) 

Napraforgó (székhelyóvoda) és 

minden tagóvoda 

 

1.2.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

1.2.4. A költségvetési szerv szervezete és működése  

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási-rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testülete pályázat útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/201:3. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a ' nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével 5 évig terjedő határozott időre szólóan, a 

költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

1.2.5. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, az intézmény vezetője 

rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 

járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, a szakmai anyag es eszközbeszerzés előirányzatával, a 

működtetési feladatok előirányzatával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.  

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ (székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.) látja el. 
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1.2.6. A köznevelési intézmény tagintézményei  

 Tagintézmény megnevezése Tagóvoda-vezető neve: Tagintézmény címe: 

1 Józsefvárosi Óvodák Napraforgó 

székhely tagóvodája 

Lintnerné Nagy Eszter 1084 Budapest Tolnai 

Lajos utca 7-9. 

2 Józsefvárosi Óvodák 

Csodasziget Tagóvodája 

Kovács Melinda Márta 1083 Budapest, Tömő 

utca 38/A. 

3 Józsefvárosi Óvodák 

Gyerek-Virág Tagóvodája 

Pappné Antal Katalin 1083 Budapest, Baross 

utca 111/b. 

4 Józsefvárosi Óvodák 

Tündérkert Tagóvodája 

Pajor Attiláné/ Judit 1081 Budapest, Kun utca 

3. 

5 Józsefvárosi Óvodák 

Katica Tagóvodája 

helyettesítéssel ellátva 1089 Budapest, Vajda 

Péter utca 37. 

6 Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 

Tarbáné Kerekes Ágnes 1085 Budapest, Somogyi 

Béla utca 9-15. 

7 Józsefvárosi Óvodák 

 Napsugár Tagóvodája 

Kocsisné Juhász Éva 1086 Budapest, Dankó 

utca 31. 

8 Józsefvárosi Óvodák 

Pitypang Tagóvodája 

Nagy Judit 1087 Budapest, Százados 

út 12-14 

9 Józsefvárosi Óvodák 

 Százszorszép Tagóvodája 

Csabainé Lampert Ágnes 1086 Budapest, Szűz 

utca 2. 

10 Józsefvárosi Óvodák 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 

Kissné Bagi Magdolna 1088 Budapest, Rákóczi 

út 15. 

11 Józsefvárosi Óvodák 

Várunk Rád Tagóvodája 

Sófi - Ősz Veronika 1086 Budapest, Csobánc 

utca 5. 

12 Józsefvárosi Óvodák 

Virágkoszorú Tagóvodája 

Zuhatagi- Fésű Stella 1083 Budapest, Baross 

utca 91. 

 

1.2.7. Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, tagóvodákban, telephelyen, 

gyermekcsoportokban: 

- OSAP statisztikai jelentés 

- KIR jelentés 

- Óvodai törzskönyv vezetése 

- Nevelési év beszámolója 

- SZMSZ aktualizálása 

- Házirend aktualizálása 

- Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció 

- Éves munkaterv elkészítése 

- Továbbképzési Program (pedagógus) elkészítése) 

- Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése 

- Önértékelési terv elkészítése 

- Felvételi előjegyzési napló vezetése 

- Felvételi és mulasztási napló vezetése 
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 1.3. NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama:  

A nevelési év első napja 2021. szeptember 01. utolsó napja 2022. augusztus 31.  

Hétfőtől-péntekig 6.00 órától 18.00 óráig tart nyitva minden tagintézményünk, lépcsőzetes 

munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől tagóvodánként 

meghatározott időpontig, összevontan biztosítunk ügyeletet a gyerekek részére.  

A nevelőtestületek által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként 

használhatunk fel. SzMSz szerint ebből három napot a tagóvodák, két napot pedig a JÓK központja 

határoz meg. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, udvari munkás) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező.  

 

1.3.1. Szünetek időtartama - A nyári zárvatartás tervezett időpontjai  

 Intézményünk 2022. június 13-tól - 2022. augusztus 19-ig terjedő időszakban öt hetes zárva tartással 

tervezi a nyári takarítási esetleges felújítási szüneteket. Ebben az időszakban tagóvodai párokban 

szervezett ügyeleti rendben biztosítjuk a dolgozó szülők gyermekeinek felügyeletét előzetes írásbeli 

felmérés alapján. A zárást a fenntartó engedélyének beszerzésével lehet megtartani.  

Terv leadásának időpontja: 2021. október 25. 

 Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így 

ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján a tagintézményekben összevont csoport is 

üzemelhet. 

Az alábbi táblázat a tagóvodák feladatterve alapján került kitöltésre: 

    

Tagóvoda Zárvatartás (5 hét) 

6 tagóvoda: JÓK 

Gyerek-Virág Tagóvodája 1082 Bp. Baross utca 111/b. 

Várunk Rád Tagóvodája 1086 Bp. Csobánc u. 5. 

Napraforgó székhely óvoda 1084 Bp. Tolnai Lajos u.7 -9. 

Napsugár Tagóvodája 1086 Bp. Dankó u. 31. 

Katica Tagóvodája 1089 Bp. Vajda Péter u. 37. 

Mesepalota Tagóvodája 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9. 

 

 

 

2022. június 13. - július 17. 
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6 tagóvoda: JÓK 

Virágkoszorú Tagóvodája 1083. Bp. Baross u. 91. 

Csodasziget Tagóvodája 1083 Bp. Tömő u. 38./A 

Tündérkert Tagóvodája 1081 Bp. Kun u. 3. 

Százszorszép Tagóvodája 1086 Bp. Szűz u. 2. 

Pitypang Tagóvodája 1087 Bp. Százados út 12- 14. 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 1088 Bp. Rákóczi út 15. 

 

 

 

2022. Július 18. – augusztus 22. 

 

1.3.2.  Iskolai szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 2021. december- 27.-28.- 29.- 30. -31 napokon ügyeletes óvoda: TÁ-TI-KA Tagóvoda 

(1088 Bp. Rákóczi út 15.). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

 

1.3.3. 2021 – 2022. évi naptári évet – érintő munkarend-változás szempontjából releváns 

időpontok:  

- október 23. szombat: 56-os Forradalom Ünnepe  

- december 11. szombat: munkanap  

- december 24. péntek: pihenőnap (11-én ledolgozzuk)  

- 2022. január 3-án hétfőn első munkanap. 

- 2022. március 15. – kedd – Nemzeti ünnep 

- 2022. április 15. – péntek – Nagypéntek 

- 2022. április 17-18 Húsvét 

- 2022. június 5-6. – Pünkösd 

- 2022. augusztus 20. – szombat – Államalapítás ünnepe 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazni kell.    

 

 

 

https://unnepnapok.com/punkosd/
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1.3.4. Nyílt napok   

Az intézmény tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat 2022. – március - április időszakra tervezzük. 

Erről az intézmények szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket.   

Az egyéb csoportszintű nyílt napokat a tagóvodák feladatterve részletesen tartalmazza.  

  

1.3.5. A tevékenységek rendje   

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2021. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik.  

A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban 2021. október 01-től 2022. május 

31-ig tartjuk.   

A nyári hónapok ideje alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a 

gyermekeknek a nyári élet terve szerint 2022. június 13-tól 2022. 08. 31-ig.  

  

1.3.6. Az óvodák napirendje   

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután 

folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint.   

Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, 

amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás 

szervezése, stb.   

 Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük 

fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó 

tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült 

felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? (adatvédelmi nyilatkozat)  

  

1.3.7. Fakultatív hit- és vallásoktatás   

Intézményünk tagóvodáiban felmérjük a szülők igényét – melyről írásban nyilatkoznak - a fakultatív 

hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők 

számára. 
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 2. Pedagógiai folyamatok 

 

2.1. Intézményvezetői pályázatból következő feladatok 

 A partnerközpontú, új szervezeti struktúrában történő munka folytatása az alkalmazottak 

bevonásával.  

 A tagóvodák sajátos arculatának erősítése az egyéni és intézményi célok, törekvések 

harmonizálásával. 

 Alkalmazottak, tagóvodák, csoportok és munkaközösségek közötti kommunikációs és 

együttműködési formák meghatározása, átlátható kapcsolatrendszerek működtetése. 

 Változásmenedzselés a Partners Hungary Alapítvány munkatársaival, szükség szerint 

mediálásával. 

 Képzések folytatása az új feladatok hatékony ellátása érdekében. /klíma- és környezetvédelmi 

feladatok, esélyegyenlőség, adatvédelem/. 

 Pedagógiai célokra használt infokommunikációs eszközpark bővítése, alkalmazás segítése. 

 Megtartó erejű motivációs rendszerek további kidolgozása, az alkalmazotti elégedettség 

növelése, az óvodai ágazat ünnepi keretének kidolgozása közösségi tervezéssel.  

 Helyi döntéshozók rendszeres tájékoztatása, nyílt rendezvényeinkre való meghívása az 

óvodapedagógusi munka elismertségének növelése érdekében. 

 

2.2. Középtávú feladatok 

 Kritikus számú pedagógus létszámhiány csökkentése pályázatokkal, vonzó projektekkel, 

munkánk elismertségének növelésével, honlapunkon megjelenített eredményeinkkel. 

 Együttműködés és támogatás növelése, a változásokat kevésbé támogató kollégák megnyerése 

közösségi projektekkel, bevonást elősegítő kezdeményezésekkel. 

 A megszokott rutinhoz ragaszkodók meggyőzése erőszakmentes kommunikációval, 

előadásokkal és pozitív példákkal, a kifogások hatékonyabb kezelésével. 

 

2.3. „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” EU-s pályázatból következő feladatok 

2.3.1. A projekt célja: a kerületi lakosság széles rétegei számára vonzó, a társadalmi hátrányok 

kiegyenlítése és a gyerekek kompetenciáinak fejlesztésére alkalmas, a gyerekek az iskolára 

hatékonyan felkészítő intézményrendszer kialakítása. 

A kerületi óvodák komplex fejlesztése az óvodapedagógusok és a szülők bevonásával, melynek 

célja az óvodai deszegregáció és inklúzió az óvodai fejlesztési módszertan megújításával 

összekapcsolva. 
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2.3.2. Munkacsoportok: A konzorcium döntése alapján minden óvodával dolgozunk, azaz minden 

tagóvoda részt vehet a fejlesztésekben, a befektetett plusz munka, és a kerületi stratégiai irányok tartása 

függvényében részesülhet a projekt óvodai fejlesztésekre allokált keretéből. 

A stratégiai terv kidolgozása azokra az óvodákra vonatkozik, amelyek stabilan működnek, van 

vezetőjük, és a fluktuáció nem volt számottevő az elmúlt időszakban. (Csodasziget, Várunk Rád, 

Pitypang, Százszorszép, Tündérkert, Napraforgó, TÁ-TI-KA, Virágkoszorú),  

Minden tagóvodában SWOT analízist veszünk fel a teljes nevelőtestület bevonásával, melyet közösen 

elemzünk abból a szempontból, hogy mely SWOT tényező milyen súllyal befolyásolja az intézmény 

életét. Ebből körvonalazódik a fejleszthetőségre, a fejlődési kapacitásra vonatkozó iránymutatás.  

Minden tagóvoda felállít egy fejlesztő teamet, akiknek az a feladata, hogy a fejlesztéseket, beágyazzák 

saját intézményük működésébe. A fejlesztő team tagja a tagintézményvezető, és lehetőleg minden 

szakmacsoport képviseltesse magát (óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens, fejlesztő 

pedagógus stb.). 

Ezt követi a szakmai és képzési terv kidolgozása, mely a fejlesztő teamek bevonásával történik. A terv 

tartalmazza a fejlesztési feladatokat, a területhez kapcsolódó képzésen való részvétel tervét, a feladatot, 

képzésen való részvételt vállaló szakemberek nevét. 

A szakmai tervek véglegesítése, finomhangolása a képzéseket követően, az egyéni szakmai tervek 

megírásával és intézményi összehangolásával végződik 2021 őszén.  

A Mesepalota, Gyerek-Virág, Napsugár, Katica egyedi ütemben halad. A szakmai tervek elkészültével 

a szakmai munkacsoport véglegesíti a kerületi deszegregációs stratégiát. 

Rövidtávú tervek 

 Pedagógus képzések - Módszertani fejlesztés   

A pedagógusképzések keretében megtartandó módszertani fejlesztések az őszi hónapokban indulnak. 

A képzések alapjául szolgáló módszertani kosár olyan tudásbázis, ahova a Józsefvárosi Óvodák 

pedagógusai olyan módszereket, jó gyakorlatokat tehetnek be és vehetnek ki, aminek alkalmazása 

támogatja az inkluzív nevelési gyakorlatot az intézményeikben. A módszertani kosár a „Befogadó 

óvodák a minőségi oktatásért” projekt keretében jött létre, de túlmutat azon.  

A módszertani kosárból minden intézmény – a projekt keretében megszülető inkluzív intézményi 

stratégiájának megfelelően, azzal összhangban – válogathat, mit kíván bevezetni a saját intézményi 

gyakorlatába. 

A módszertani kosárba 3 féle forrásból kerülhetnek módszertanok és jógyakorlatok.  

1. A VIII. kerületi óvodák módszereiből és jógyakorlataiból;  

2. a konzorciumi partnerek (a Partners Hungary Alapítvány és a Rosa Parks Alapítvány) 

szolgáltatásaiból, tréningjeiből, módszereiből;  

3. külső forrásból, más szolgáltatótól.  
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A tudásbázis az intézmények inkluzívabbá válásán túl támogatja az intézmények és pedagógusok 

közötti tapasztalatcserét, egymástól való tanulást, valamint a pedagógus portfólió gazdagítását, a 

Pedagógus II. vagy a Mesterpedagógusi minősítés megszerzését.  

 

 Intézményspecifikus arculat- és programfejlesztés  

 

Bűvész ovi (Gyermek-Virág): Idén októbertől Magyarországon először óvodai bűvészeti program 

indul nagycsoportosoknak a kerületben született, nemzetközi hírű bűvész, Rodolfo alakját megidézve, 

az egyik legelismertebb magyarországi bűvész szakmai vezetésével.  

Hans Hase program (Csodasziget): A német kormány kulturális intézete, a Goethe Intézet 

támogatásával, a legkurrensebb tanulási módszertanokra építő német nyelvi program indul 

nagycsoportosoknak (minden nagycsoportosnak!). 

Jane Goodall program: Tervezzük a Jane Goodall Intézettel egy harmadik óvodában egy úttörő 

környezetvédelmi program elindítását, az intézet Roots and Shoots programjának és Jane Goodall 

inspiráló élettörténetének adaptálásával. 

 

Sikerkritériumok: 

 

 Szakmai-módszertani munkacsoport feláll, intézményvezető, érintett tagóvoda-vezetők és 

pedagógusok, oktatási szakértők és pályázati partnerszervezetek részvételével. 

 Deszegregációs és inklúziós stratégia készül. 

 Deszegregációs indikátorok javulnak a bevont tagóvodákban. 

 Lépésről lépésre és Persona Doll módszerek bevezetése az érintett tagóvodákban, (JÓK PP 

kiegészítése). 

 Multikulturális nevelési programokkal bővülnek a bevont óvodák nevelési programjai – ezek 

széleskörű megismertetése a többi tagóvoda pedagógusaival. 

 A bevont tagóvodák szülői közösségével élményprogramok valósulnak meg havi 

rendszerességgel. 

 Hatékonyabb kommunikáció valósul meg a roma szülőkkel. 
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 2.4. JÓK Pedagógiai programja 

 2.4.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

  

Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt 

cél/célok 

Kapcsolódó 

feladatok 
Felelős Határidő 

A 

végrehajtás 

ellenőrzője 

Házirend 

Felülvizsgálat, 

szükséges 

módosítások 

megtétele 

Felülvizsgálat, 

szükséges 

módosítások 

megtétele 

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető 

2021.  

október 30. 

intézmény-

vezető 

Beiskolázási terv 
Aktualizálása 

módosítása 

 Évi beiskolázási 

terv aktualizálása 

szakmai-tanügyi 

igazgató-helyettes 

 

2021.  

február 18. 

intézmény-

vezető 

Önértékelési 

program 

Önértékelési 

Program 

aktualizálása 

Jogszabályi 

megfeleltetés 

szakmai-tanügyi 

intézményvezető-

helyettes 

BECS mk. vez. 

folyamatos 
intézmény-

vezető 

Etikai kódex 

Nemzeti 

Pedagógus Kar 

által kiadott 

Etikai kódex 

Az adaptált kódex 

tagóvodai 

alkalmazása 

intézményvezető folyamatos 

általános 

intézmény-

vezető-

helyettes 

Az EU-s 

projektből adódó 

változások 

beépítése 

Pedagógiai 

Program 

felülvizsgálata 

(PP) 

A PP 

felülvizsgálata, 

módosítása 

biztosítja a 

projektből adódó 

szabályozottságot   

intézményvezető 
2022.  

március 31. 

intézmény-

vezető 

helyettesek 

Intézményvezetői 

önértékelésre/ 

Időarányos 

teljesítések 

figyelemmel 

kisérése 

Időarányos 

teljesítések 

figyelemmel 

kisérése 

szakmai-tanügyi 

intézményvezető- 

helyettes 

OH felület 

szerint 

BECS mk. 

vez 

Tanfelügyeletre 

alapozott 

önfejlesztési 

tervek 

Érintett 

tagóvoda-

vezetők 

teljesítésének 

nyomon 

követése 

A külső 

tanfelügyeleti 

eljárások 

figyelembe 

vételével időterv 

készítése 

 

tagóvoda-vezetők 

belső ellenőrzési 

csoportok 

tagóvoda-

vezetők, 

adatközlők 

 

tagóvoda-

vezetők 

 

Sikerkritériumok:  

 A JÓK stratégiai dokumentumai jogszerűen és törvényesen biztosítják az egyesített intézmény működését 

  A csoportnaplók után 2021-ben minden óvodai csoport dokumentációja az OVPED felületén digitalizált 

formában történik. 

 A munkához szükséges infrastruktúra kiépítése, és az IKT kompetencia fejlesztése, további eszközök 

biztosítása. 

 Az OVPED felületet használók bevonása a szükséges átdolgozásba. 

 Az intézményünk stratégiai dokumentumai alapján készítettük éves munkatervünket.  
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Diabétesz képzések 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ: 2021. szeptember 6. 12 óra. Helyszín: Budapest XXIII. 

Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

1239 Budapest XXIII. kerület, Hősök tere 18-20. 

Bodnár Melinda  Mesepalota tagóvoda 

Szabó Violetta      Mesepalota tagóvoda 

Uhrin Izabella       Várunk Rád tagóvoda 

 

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (Budapest): 2021. szeptember 8. 10 óra. Helyszín: 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény,  

1145 Budapest XIV. kerület, Mexikói út 59-60. 

Kiss Renáta  Tátika tagóvoda 

Péter Zsuzsánna  Tündérkert tagóvoda 

 

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (Pest megye): 2021. szeptember 15. 10 óra. Helyszín: 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény,  

1145 Budapest XIV. kerület, Mexikói út 59-60. 

Borbély Anna Mária Tündérkert tagóvoda 

 

2021- 2022-ben kiemelt fejlesztési területek: 

 Klíma és környezetvédelem;  

 Digitalizált adminisztráció az összehasonlítható eredmények érdekében; 

 Az egészséges életmód alakításával összefüggő nevelési területekhez kapcsolódva minden 

tagóvoda kidolgozza a saját protokollját, amely alapja az egységes szokás és szabályrendszernek, 

az újonnan belépő dolgozók számára is egyértelmű eligazodást nyújt a szokások alakításában; 

 Tehetségműhelyek működtetése; 

 Zöld óvodák számának növekedése. 

Az intézményi tervezés részeként felmérjük, hogy mely tagóvodák vállalkoznak arra, hogy a zöld óvoda 

programba belépve saját programjukba beépítik az ökológiai nevelést, továbbá működésük 

átstrukturálásával csökkentik az ökológiai lábnyomukat.  

Helyzetelemzéssel méri fel minden tagóvoda azt, hogy hol tart a feltételeinek teljesítésében ahhoz, hogy 

zöld óvoda váljon belőle. 
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2.4.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

 

 A 2021-2022-es nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak  

Kiemelés a 2021-2022-es 

nevelési év beszámolójából 

Fejleszthetőségek 

 

Munkatervi célok, 

feladatok 
 

Felelős Határidő 
Végrehajtás 

ellenőre 

Tehetségműhelyek 

működésének koordinálása 

Tehetségfejlesztő csoport 

megalakulása, működése. 

Tehetség-

gondozáshoz 

kapcsolódó éves terv 

Kozmáné Szabó 

Edina 

igazgatóhelyettes 

2021. szept. 
Intézmény-

vezető 

A Fejlesztő Csoport 

folyamatos működése 

Éves munkaterv 

(mellékletben) 

Kozmáné Szabó 

Edina 

igazgatóhelyettes 

2021. okt. 
Intézmény-

vezető 

 

Szakmai-módszertani 

munkaközösség folyamatos 

működése 

A kerületi 

koncepcióhoz 

kapcsolódó projekt 

terv elkészítése a 

JÓK munkaterv 

mellékleteként. 

 

Kocsisné Juhász 

Éva munkaközösség 

vezető 

2021. okt. 
Intézmény-

vezető 

A tagóvodai munkatervekben 

jelenjenek meg konkrétan a 

célok, feladatok, módszerek 

és zöld programok 

Munkaterv 

elkészítése, benne 

konkrét időpontok 

megjelölése 

tagóvodánként 

Tagóvoda-vezetők 

nevelőtestületek 

 

2021. okt. 

 

Intézmény-

vezető 

Deszegregációs programmal 

kapcsolatos 

helyzetértékelések 

elemzésének iránya, hatékony 

módszerek beemelése a 

mindennapokba 

Workshopok után 

stratégiai 

dokumentumok 

készülnek 

Nevelőtestületi 

tagok 

EU-s pályázat 

kapcsán a szerződött 

egyesületekkel 

együttműködve 

2021. 

októbertől 

Intézmény-

vezető 

Klímavédelmi intézkedések 

Faültetések, 

fapótlások 

Zöldhulladék 

kezelése 

Komposztálás 

Tagóvoda-vezetők 

műszaki ügyintéző 
folyamatos 

Intézmény-

vezető 

Zöld programok elindítása az 

óvodai csoportokban 

A „Zöld szemlélet” 

kialakítása a 

gyerekekben 

Nevelőtestületek  folyamatos 
Tagóvoda-

vezetők 
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A „FOGADJ ÖRÖKBE EGY 

FÁT!” 

Programhoz 

csatlakozunk, és a 

zöld udvarok 

fenntartásához 

támogatókat keresünk 

Tagóvodák testülete folyamatos 
Tagóvoda-

vezetők 

Autómentes 

kezdeményezésekhez 

csatlakozás 

Tedd le a kocsit pályázat! 

Pályázatfigyelés 

Tagóvoda-vezetők 

intézményvezető-

helyettes 

folyamatos 
Tagóvoda-

vezetők 

Csatlakozunk a nulla hulladék 

programhoz, 

Papír 

 újrahasznosítása 
Nevelőtestületek folyamatos 

Tagóvoda-

vezetők 

Szabadidős tevékenységek 

szervezettsége, táboroztatás 

Ovitáborok 

szervezése az 

önkormányzat által 

fenntartott 

lehetőségek 

kihasználásával 

Nevelőtestületek 

 

2021-2022-

es nevelési 

év 

Tagóvoda-

vezetők 

Mindennapi óvodai 

mozgásfejlesztés 

Megvalósul a szabad 

levegőn végzett 

sportolás, 

naponta legyen 

tervezve irányított 

mozgás 

Óvodapedagógusok folyamatos 
Tagóvoda-

vezetők 

Játékba ágyazott, 

differenciált, és párhuzamos 

tevekénységek segítsék az 

esélyegyenlőséget 

Módszertani 

megújulás 

jógyakorlatok 

átvételével 

Óvodapedagógusok folyamatos 

Tagóvoda-

vezetők, 

módszertani mk, 

konzorcium 

Iskolára való felkészítés 

differenciált módjáról a 

szülők tájékoztatása, kötelező 

beiskolázás változásainak 

kezelése, 

OH felület nyomon követése, 

szükség szerinti segítése 

Szülői elégedettség mérések 

A szülői szereppel 

járó kötelezettségek 

tudatosítása szülői 

fórumok 

Tagóvoda-vezetők, 

tanköteles 

gyermekekkel 

foglalkozó 

óvodapedagógusok, 

fejlesztő 

pedagógusok, 

pszichológus, 

 

folyamatos 

 

Tagóvoda-

vezetők, 

intézményvezető

-helyettesek 

A közösség erejében lévő 

lehetőségek kihasználása, a 

kevésbé aktív kollegák 

bevonása a közösségi 

munkába. 

Csapatépítő alkalmak 

számának növelése – 

tagóvodai bejárások, 

workshopok, játékos 

tréningek 

Szakmai-tanügyi 

mk.vez. 

konzorciumi 

partnerek 

 

folyamatos 

 

Intézmény-

vezető 

Udvari játékok javítása, 

pótlása 

Kapcsolatfelvétel az 

illetékesekkel 

Intézményvezető 

Műszaki ügyintéző 

költségvetés 

szerint 

 

Tagóvoda-

vezetők, 

Műszaki 

ügyintéző 

A partneri kapcsolatok 

továbbápolása, intézményi 

kapcsolatok további alakítása. 

Partnerekkel való 

együttműködés, 

tagóvodákkal új 

szervezeti 

kapcsolatok 

kialakítása 

Intézményvezető 

2021-2022-

es évben is 

folyamatos 

Tagóvoda-

vezetők 



20  

  

 

Sikerkritériumok:  

 A klímabarát, zöld szemléletmód és a klímastratégia megvalósításáért végzett teljes pedagógiai 

folyamat követhető legyen a tevékenységi tervekben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban. 

 Munkacsoportokba szerveződve bekapcsolódnak az óvodapedagógusok a deszegregációs EU-s 

programba, és ezzel elősegítik az arányosabb és igazságosabb csoportok kialakulását Józsefváros 

tagóvodáiban. 

 Az óvoda iskolai életre való felkészítésének szerepét erősítve a belső tudás és módszertani felkészültség 

vegye vissza elsődleges helyét. 

 Együttműködések és partneri kapcsolatok jönnek létre egy közös érték mentén. 

 Növekszik a Zöld ovik száma. 

 A JÓK tagóvodáinak tehetségműhelyeiben folyamatos a tehetségfejlesztés. 

 

2.4.3. Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

  

A belső ellenőrzés általános rendje 

Ellenőrzést végző személyek:  

 Intézményvezető (gyermekek, óvodai csoportok és intézményi szinten) 

 Az intézményi szakmai dokumentációk tartalmi megfelelőségének biztosítása.  

 A tagóvodák szakszerű és törvényes rendjének betartása. 

 A gazdaságos költségvetés végrehajtása. 

 Szakmai munka nyomon követése. 

 Jogi és etikai szabályok megfelelősége.   

 

 Inkluzív óvodai nevelésért, esélyegyenlőségért felelős fejlesztő és általános intézményvezető 

helyettes: 

Ellenőrzi a tagóvodák pedagógiai munkájának dokumentációját (munkaterv, beszámoló, 

csoportnapló,  

       felvételi és mulasztási napló) és a szakmai munkaközösségek munkáját. 

 Szakmai tanügy-igazgatási intézményvezető helyettes: Tanügy-igazgatási dokumentumok 

szakszerű vezetésének támogatása, ellenőrzése 

 Gazdálkodási - személyügyi és működési intézményvezető helyettes: feladata az intézmény 

működtetéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó folyamatainak ellenőrzése, havi étkezési 

jelentések ellenőrzése, havi normatív elszámolások, és havi étkezési kimutatások, jelentések 
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ellenőrzése. Étkezési térítési díjkedvezmények jogosultságát alátámasztó nyilatkozatok, 

bizonylatok ellenőrzése. Készpénz elszámolások ellenőrzése.  

 Tagóvoda-vezető (gyermek és óvodai csoport szintjén) 

       Ellenőrzi és értékeli a tagóvodában folyó pedagógiai munka színvonalát, annak eredményességét, 

hatékonyságát, konkrét javaslatokat tesz a fejlesztésre. Ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és 

mulasztási naplók (OVPED) vezetését, tartalmát.  

Ellenőrzi a munkaidő, munkaközi szünet nyilvántartását.  

Az ellenőrzés típusai: 

 Előzetes, közbeeső, folyamatos ellenőrzés  

 Írásbeli, szóbeli beszámolók  

 

2.4.3.1.Belső ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés 

értékelés 

területei 

 

Érintettek 

 

Időpontok 
 

Felelős 

Megjegyzés 
Megfelelési 

ellenőrzés 
Értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás  

Étkezési 

befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése  

óvodatitkárok 

tagóvoda-vezetők  

 havonta  (önellenőrzés) 

tagóvoda-vezetők  

tagóvoda-vezetők 

JSzSzGyK 

gazdasági 

intézményvezető 

helyettes  

 KIR rendszerben 

gazdálkodási - 

személyügyi és 

működési 

intézményvezető 

helyettes 

Felvételi és 

mulasztási napló 

az OVPED-ben  

óvodapedagógusok  folyamatos  tagóvoda-vezetők  tagóvoda-vezetők 

szakmai-tanügyi 

intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető-

helyettes 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása  

óvodapedagógusok  október 

szükség 

szerint  

tagóvoda-vezetők  tanügyi és 

személyügyi 

intézményvezető-

helyettesek 

KIR adatok 

ellenőrzése 

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

Közzétételi lista 

tagóvoda-vezetők 

személyügyi és 

munkaügyi 

ügyintézők  

folyamatos  tagóvoda-vezetők  tanügyi 

intézményvezető 

helyettes  

KIR adatok 

ellenőrzése 

Leltár  tagóvoda-vezetők 

dajkák  

december  JSzSzGYK 

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető  

JSzSzGyK 

ügyintéző 

tagóvoda-vezető 
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A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 
 

Törzskönyv  tagóvoda-vezető  október 

15.  

tanügyi 

intézményvezető-

helyettes  

tanügyi 

intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető 

 Beiskolázási terv  óvodapedagógusok  március 

15.  

tagóvoda-vezetők 

tanügyi 

intézményvezető-

helyettes  

tanügyi 

intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető 

Felvételi, 

előjegyzési napló  

Honlap 

Előjegyzések 

tagóvoda-vezető, 

óvodatitkár  

folyamatos óvodapedagógusok 

tanügyi 

intézményvezető-

helyettes  

óvodatitkárok 

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 
 

Házirend  

  

óvodapedagógusok 2021. 

október 

nevelőtestület 

tagóvoda-vezetők 

tagóvoda-vezetők 

szülői szervezete 

honlapon 

közzététel 

Önértékelési 

Program  

BECS mk. 2021. 

szept.  

tagóvoda-vezetők tagóvoda-vezetők 

 

intézményvezető-

helyettes 

Pedagógiai 

program 

nevelőtestületek 2022. tagóvoda-vezetők tagóvoda-vezetők 

szülői szervezet 

intézményvezető 

képviselőtestület 

A működés feltételei – fizikai környezet 
 

 Bejárás:   

- munkavédelmi 

szemle  

munkavédelmi-  

megbízott, 

tagóvoda-vezetők  

szept. 

hónap 

munka-és 

tűzvédelmi 

ügyintéző 

tagóvodák 

vezetői 

intézményvezető 

munkavédelmi 

előadás - munka-

és tűzvédelmi 

ügyintéző  

Tisztasági szemle  dajkák folyamatos 

hatósági 

előírás és 

EMMI 

intézkedési 

terve 

szerint 

tagóvoda-vezetők  

+1 fő dajka  

 tagóvoda-

vezetők 

intézményvezető 

szükség szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

COVID miatt 

rendkívüli 

tisztasági 

fertőtlenítés 
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Személyi 
 

Személyi anyagok  

  

munkaügyi 

ügyintézők 

folyamatos személy és 

munkaügyi 

ügyintézők  

intézményvezető 

intézményvezető- 

helyettesek 

 intézményvezető 

Egészségügyi 

könyvek  

óvoda dolgozói  folyamatos  tagóvodák vezetői 

óvodatitkárok  

tagóvoda-vezető 

óvodatitkárok  

másolatok 

begyűjtése és 

nyilvántartás 

vezetése 

Munkaköri 

leírások  

minden dolgozó  belépéskor munkaügyi 

ügyintéző, 

tagóvoda-vezető  

intézményvezető   módosítások az 

igazgatóságon 

személyügyi 

ügyintéző 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája  

Tervezési és 

értékelési  

dokumentumok  

  

óvoda-

pedagógusok  

nevelési 

tervek, 

tematikus 

tervek, 

heti tervek 

 tagóvoda-vezetők  tagóvoda-

vezetők 

intézményvezető 

feladatelosztás 

szerint részt 

vesznek: BECS 

csoport tagjai  

 Nevelési 

gyakorlat:  

szülői 

értekezletek,  

befogadás  

foglalkozások/ 

tevékenységek, 

vezetés  

tervezés - 

értékelés  

óvoda-

pedagógusok  

látogatási 

ütemterv 

szerint  

tagóvoda-vezetők  

BECS mk 

vezetője, 

módszertani  

mk. vezetője 

 

intézmény-

vezető 

igazgató-

helyettesek 

feladatelosztás 

szerint részt 

vesznek: a munka-

közösségek 

vezetői 

Nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

munkája (NOKS)  

nevelőmunkát  

segítő  

alkalma-zottak  

látogatási 

ütemterv 

szerint  

tagóvoda-vezetők  intézmény-

vezető 

  

Gyermekvédelem  felelős óvoda-

pedagógusok, 

tagóvodai mk. 

vezetők 

feladatterv 

szerint 

tagóvoda-vezetők gyermekvédelmi 

hatóság 

részt vesz: 

gyermek-védelmi 

területtel 

megbízott 

igazgató-helyettes 

Minőségi, 

eredményességi, 

önértékelési 

munkaközösség  

munkaközösség 

vezető 

félévente 

feladatterv 

szerint 

tanügyi 

intézményvezető -

helyettes 

intézményvezető 

esély-

egyenlőségi 

fejlesztő 

intézményvezető

- helyettes 
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Szolgáltatások 

A speciális fejlesztést, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, heti rendszerességgel utazó 

gyógypedagógusok foglalkoznak, akik a Józsefvárosi Szakszolgálattól vagy a JEGYMI-ből érkeznek.  

Logopédiai terápiát 1 tagóvodában saját munkatársunk, a többiben a szakszolgálat munkatársai 

végeznek. 

Hittan  

Hitoktatásra a szülői igényeknek megfelelően a délutáni időszakban kerül sor.  

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások 

a tagóvodai munkatervekben részletezve. 

Ovi-Foci (Bozsik) foglalkozásokon képesítéssel rendelkező edzők foglalkoznak a gyerekekkel. További 

külső szolgáltatók tagóvodáinkban: Balett, Kosár-ovi. 

A nyilatkozatok begyűjtése, tagóvoda-vezetőkkel egyeztetett szerződések az év eleji szülői 

értekezleteken történnek, jegyzőkönyvekben rögzítve, tagóvodai munkatervekben részletezve.   

A szervezet működése 
  

 

Kapcsolatok: 

kerületi 

Bölcsődék 

Iskolák  

Fenntartó 

Szociális és 

egészségügyi 

intézmények 

kapcsolattartók 2021- 

2022. 

tagóvoda-

vezetők 

intézményvezető -

helyettesek 

intézményvezető 

Partnerek 

azonosítása, 

SzMSz-ben 

aktualizálása 

Partneri 

kapcsolatok 

elégedettség

mérése 2022-

ben 

 

Sikerkritériumok: 

 

 Fiatal munkatársak bevonása az intézményi feladatokba, mellyel az egyenletesebb és arányosabb 

munkamegosztást is el kell érni.  

 Partnerkapcsolatok fenntartása, további együttműködések keresése. 

 Tagóvoda-vezetői kötelező óraszámok teljesítésének ellenőrizhető vezetése, az ad hoc 

helyettesítések helyett nyomon követhető, gyermekekkel tervszerűen végrehajtott munkavégzés 

pl.: felzárkóztatás, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, jóga, sószoba relaxáció, mérés-értékelés 

stb. 

 Kommunikációs csatornák szabályszerűségének ismerete, szolgálati út betartásával a 

panaszkezelések ügyintézése, az SzMSz és Etikai kódex alapján történő ügyintézés, 

véleménynyilvánítás, közösségi felületeken való jelenlét. 

 Adatvédelmi ismeretek mélyítése, a tagóvodákban használt dokumentumok harmonizálása. 

 Belső ellenőrzéssel biztosítjuk a kontrollt. 

 Feltárt hiányosságokra időben fény derül. 

 Növekszik az egyéni felelősségvállalás. 

 Problémamegoldás, változáskezelés hatékonyabbá válik. 

 Döntés előkészítési folyamatok hatékonysága, az alkalmazotti aktivitás fokozása. 

 Működést meghatározó kommunikációs csatornák szabályszerűsége. 

 Rangsoroljuk a belső ellenőrzéssel feltárt problémákat a kockázatok nagysága szerint. 



25  

  

2.4.4. MONITORING 

 

A befogadó óvodák projekt kapcsán nem csak a szokásos ellenőrzés, elemzés mentén történik ágazatunk 

működésének értékelése, hanem folyamatosan fókuszban vagyunk a külső szakemberek által végzett 

felmérések kapcsán. Ezek eredményvizsgálatát mi is figyelembe vesszük jövőképünk alakításában. 

 

 Budapest Közpolitikai Intézet felmérései 

Az első körös körzetmódosítást a Budapest Közpolitikai Intézet 2021. tavaszi adatgyűjtése alapozta meg. 

2021. őszétől az intézet munkatársai részletes felmérést végeznek az óvodák szociális összetételének 

változásáról, továbbá egy új szociális státusz-mutató létrehozásával felmérik az óvodai körzetek szociális 

összetételét. A második felmérés a második körös körzetmódosítást hivatott megalapozni. A két felmérés 

eredményeinek az összehasonlításából pedig kiolvasható lesz, hogy melyek azok az óvodák, ahol nagy 

hangsúlyt kell fektetni a középosztály rekrutációjára.  

 

 Fókuszcsoportos kutatás a gyereket nem önkormányzati óvodába járató szülők körében 

2021 tavaszán a projekt szakmai vezetője és kommunikációs vezetője a TÁRKI Társadalomkutatási 

Intézet munkatársaival együtt kidolgozott egy fókuszcsoportos interjútervet, amit az intézet májusban 

kérdezett le - azon józsefvárosi szülők körében, akik nem a kerületi óvodákba járatják gyermekeiket. 

Részben erre alapozva kerültek kiválasztásra a projekt keretében megvalósítandó módszertani 

fejlesztések, és ennek segítségével azonosítottuk az angol oktatást és a homlokzatok és bejáratok 

szépítését, mint kitörési pontokat. 

 

 Pedagógusi attitűdök és igények felmérése 

A projekt indulását megelőző alapozó kutatások már rámutattak arra, hogy a kerületi pedagógusok 

körében jelentős a fluktuáció, ezért eleve tervbe volt véve egy körükben végzett részletesebb felmérés, 

ami segít azonosítani azokat a beavatkozási pontokat, amelyek lehetővé tehetnék a pedagógusok 

megtartását. Ennek érdekében a beszerzés alatt álló ún. akciókutatás keretében az ősz folyamán ebben a 

témában is felmérés készül az okok megismeréséről. 

 

 Krónikus pedagógus-hiány és fluktuáció 

2021. nyarán 22 pedagógus és 2 tagóvoda-vezető távozott Józsefvárosból, de hosszú évek óta nagy a 

fluktuáció, amit a 2020-ban bevezetett kerületi bérpótlék némileg enyhített, de önmagában nem képes 

jelentősen lecsökkenteni. A projekt sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tagóvoda-vezetői gárda 

stabilizálása, továbbá a pedagógusok fluktuációjának csökkentése. A megalapozó kutatásokból 

egyértelműen kiolvasható, hogy a pedagógusok lakhatási feltételeinek javítása egy alapvető kitörési pont. 

Kezdeményeztük fenntartónknál egy lakhatási támogatás bevezetését. 

 

 Akciókutatás 

A részvételi akciókutatás ősszel indul. Ennek célja a projekt monitorozása és támogatása a kvalitatív 

társadalomtudomány eszközeivel (pedagógusok, szülők körében). 
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 2.5. Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

  

A JÓK Pedagógiai programban meghatározottak szerint, a gyermekek megfigyelése alapján történik a 

gyermeki fejlődés folyamatos nyomon követése, melyet a gyermekdossziékban dokumentálunk. Erről a 

szülők fogadóórákon, egyéni beszélgetések alkalmával kapnak visszacsatolást. A gyermekek napi 

szinten életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően kapnak visszajelzést eredményeikről. 

Ebben a nevelési évben kiemelt célunk a mérések digitalizált, összehasonlítható eredményeinek 

megvalósítása. 

2.5.1. Külső ellenőrzés  

A 2021-2022-es nevelési évben 2 tagóvoda-vezető és 2 teljes körű intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre kerül sor, melyek a COVID pandémia miatt már többször halasztásra kerültek  

2.5.2. Mérés-értékelés - Tervezett mérések 

Mérés területe 

 Érintettek köre 

Mérés 

eszköze 

módszere 

Mérés ideje Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett    

A gyermekek 

fejlettség állapota:  

 értelmi-tanulási 

képességek  

 beszéd  

 mozgás-

írásmozgás 

 szociális 

Óvoda 

- pedagógus 

Fejlesztő 

pedagógus 

Minden 

gyermek 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Fejlődési 

napló; 

folyamatos 

megfigyelés 

Évi 2 

alkalom: 

bemeneti 

mérés 

november 

31. kimeneti 

mérés: 

április 30-ig. 

Óvoda-

pedagógusok 

Fejlesztő 

pedagógusok, 

tagóvoda-

vezetők 

Tanköteles korú 

gyermekek 

neveltségi 

szintje 

Óvoda 

-pedagógus 

Minden 

tanköteles 

korú 

gyermek 

Visszacsatolás: 

Szülő 

Neveltségi 

szintmérő 

eszköz; 

célzott 

megfigyelés 

November 

30-ig 

felmérni 

Óvoda-

pedagógusok 

Önértékelésekhez 

kapcsolódó szülői 

elégedettség   

Önértékelési 

csoport 

Érintett 

pedagógus, 

minden 

óvodába 

járó 

gyermek 

szülei 

Visszacsatolás; 

Érintett 

pedagógus, 

intézményi 

szintről a 

nevelőtestület 

Kérdőív Önértékelési 

csoport 

feladattervei 

szerint 

Önértékelési 

csoport 

kérdőív 

kidolgozás, 

eredmények 

kiértékelése, 

honlapon 

közzé téve 
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Szülők 

elégedettsége:  

Fejlettség állapot + 

Pedagógus 

hozzáadott érték  

Óvodapedag

ógusok 

Szülők 

(reprezen-

tatív) 

Visszacsatolás: 

Nevelőtestület, 

szülők 

Kérdőív  Óvodapedagó

gusok, 

tagóvoda-

vezetők, EMÖ 

mk. 

 Mérés  Fejlesztő-

pedagógusok  

Óvónők 

által jelzett 

gyermekek  

Visszacsatolás: 

Nevelőtestület, 

szülők  

 Választott 

 mérőeszköz  

Szükség 

szerint 

 Fejlesztő 

pedagógusok  

 

 Sikerkritérium:  

 Egyéni fejlesztési tervek szaknyelven történő vezetése, mely segíti a korai probléma felismerést 

és azt, hogy időben megfelelő szakemberhez kerüljön a probléma, a gyermek beiskolázása előtt. 

 Szülők segítése az Oktatási Hivatal által működtetett beiskolázási online nyomtatványok 

kitöltésében. 

 A szülői partnerek tájékoztatása szakszerű és etikailag is megfelelő legyen annak érdekében, hogy 

a nevelés minőségének javítását szolgálja a Nkt.-ben is szabályozott tartalommal, valamint 

szolgáltatásunk jobb megítélését segítse elő a belső problémák kibeszélése helyett. 

 Az új dolgozók bekerülése a minősítésekbe, tanfelügyeleti rendbe és ezek KIR rögzítésébe. 

 2023-ig mindenkinek legyen meg az önértékelése. 

 

2.5.3. ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÜTEMEZÉS 

Az átfogó önértékelések nyomon követésével a JÓK egészére nézve segíti a minőségi munka fejlesztését. 

 

 

 

 

Gyakornok 16

Pedagógus I. 49

Pedagógus II. 45

Mesterpedagógus 5

Pedagógus I. 3

Pedagógus II. 1

Mesterpedagógus 0

Pedagógus I. 0

Pedagógus II. 17

Mesterpedagógus 0

Minősítések 2021

2021-ben minősítési eljárásra jelentkeztek

Várhatóan 2022-ben minősítési eljárásra jelentkeztek
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A Józsefváros Óvodák óvodapedagógusi közössége a pedagógus fokozatok tekintetében 

 

Tanfelügyeleti eljárások 

A Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban, a 2020/2021-es nevelési évben, eleget téve „A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet”-ben megfogalmazott általános szabálynak, az állományban lévő óvodapedagógusok 

önértékelését és négy tagóvoda intézményi önértékelését elvégeztük.  

A 2021/2022-es nevelési év őszén az Oktatási Hivatal ütemezése szerint egy mesterpedagógus fokozatot 

célzó minősítési eljárás, valamint vezetői, ill. intézményi tanfelügyelet van kijelölve: 

 2021.10.07. Kozmáné Szabó Edina mester-minősítés Józsefvárosi Óvodák 

 2021.10.14. Pappné Antal Katalin intézményvezetői tanfelügyelet JÓK Gyerek-Virág 

Tagóvodája 

 2021.10.21. Nagy Judit intézményvezetői tanfelügyelet JÓK Pitypang Tagóvodája 

 2021.11.18. Pajor Attiláné intézményvezetői tanfelügyelet JÓK Tündérkert tagóvodája 

 2021.11.25. Intézményi tanfelügyelet JÓK Gyerek-Virág Tagóvodája. 

 

Ennek érdekében a Belső Ellenőrzési Csoport 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó feladatai: 

 a minősítési eljárás, ill. a tanfelügyeleti eljárások tekintetében támogatás az érintett kollégáknak: 

dokumentumok előkészítése, tájékoztatás az eljárás menetéről. 

Az óvodapedagógus kollégák tekintetében, a tagóvoda-vezetők által szolgáltatott információk alapján az 

új belépő dolgozók pedagógus önértékelése várhatóan 2022 tavaszán kezdődik. 

Ennek érdekében a Belső Ellenőrzési Csoport 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó feladatai: 

 egyeztetés a tagóvoda-vezető kollégákkal és az érintett óvodapedagógusokkal 

 az önértékelés – tanfelügyelet – minősítés egységének tudatosítása  

 a pedagógus, a vezetői önértékelések figyelemmel kísérése, tudatos szervezés 

 az informatikai felület használatában jártasságszerzés – segítségnyújtás. 

BECS tagok: 

• Pappné Antal Katalin 

• Fodor Gyöngyvér 

• Honti Anna 

Sikerkritériumok: 

A tanfelügyeleti külső ellenőrzések szervezésével, és minősítésekkel eleget teszünk a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja és a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendeletben előírt ellenőrzési feladatainknak, melynek célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, 

valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai 

fejlődését. 
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2.6. Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

  

Fontosnak tartjuk, hogy a legutóbbi jogszabályi változások közül munkatervi szinten is megjelenítsük 

azokat az új tartalmakat, melyek a munkatervi feladatainkat is befolyásolják:  

Éves kiemelt ellenőrzési terv megvalósulása a pedagógiai munkában –  

Ajánlás - Pedagógus ellenőrzés megfigyelési szempontjainak elemzése  

Ellenőrzés témája: Fenntarthatóság- Környezet-és klímavédelem megvalósulása a 

gyermekcsoportokban 

Időpont: ………………………………………………………………………………….  

Óvodapedagógus neve:: ……………………………………………………………  

Csoport ……………………………………………………………………………… 

T é m a megfelelt 
részben 

felelt meg 
nem felelt meg 

1. A gyermekek 

közvetlen környezetében lévő 

világ értékeinek megjelenítése, 

megszerettetésének célja, 

feladatai megjelennek a 

dokumentációkban. 

      

2. A természet szeretete, 

tisztelete és megbecsülés iránti 

érzésének a fejlesztése, a 

környezetvédelmi jeles napok 

kapcsán, ezek 

forgatókönyvben való 

rögzítése 

      

3. Új környezetfejlesztő 

játékok keresése, gyűjtése, 

beépítése a szabadjátékba 

      

4. Környezetvédelemmel 

kapcsolatos újrahasznosítási 

projektek szervezése, jó 

gyakorlatok átadása 

      

5. „A víz világnapja” 

címmel játékos 

környezetvédelmi vetélkedő 

szervezése szülők bevonásával 

- forgatókönyv 

      

6. „Föld napja” 

alkalmából játékos feladatok 

szervezése az óvoda udvarán - 

forgatókönyv 
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7. Az épített környezet 

fenntarthatósága érdekében 

szükséges magatartásminták 

elültetése, piktogramok 

alkalmazásával jelzések 

értelmezése. 

      

8. Életviteli szokások 

megtanítása a gyermekekkel, a 

szokások megjelenése a 

napirendekben. Mit tehetünk 

az élhetőbb környezetünkért? 

      

9. A természeti környezet 

fenntarthatósága érdekében 

szükséges ismeretek átadása  

      

10. Környezetünk 

tisztaságának megóvása. A 

komposztálás fontossága, 

tárgyi feltétele. 

      

11. A kerékpáros és 

gyalogos közlekedés 

előnyinek kiemelése. Az 

autós, gyalogos és kerékpáros 

közlekedés biztonságtechnikai 

szabályainak ismerete – 

kerékpárút kialakítása 

      

12. Házi kedvencek és a 

felelős állattartás ismerete és 

alkalmazása - kérdésekre 

      

13. A tiszta kéz 

fontossága, higiéniai 

jelentősége és járványügyi 

betartatása – szokás 

szabályrendszer 

      

14. A napszakok, napok, 

hónapok, évszakok 

körforgásának feldolgozása 

gyermek szinten – tematikus 

tervekben 

      

15. Az erdők pusztulása. 

Papírhasznosítási ismeretek, 

szelektív papírhulladék - 

hulladékgyűjtők 

      

16. A víz felhasználása, 

csapadékformák. 

Víztakarékosságra nevelés 

megvalósítása – tárgyi 

feltételek 
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Sikerkritériumok: 

 A 2020- 2021-es nevelési évben a Fenntarthatóság-Környezet- és Klímavédelem megvalósulását 

nyomon követő ellenőrzéshez ajánlott szempontsor legyen minden tagóvoda munkatervének része, és 

készüljön egy kiértékelt elemzés év végén, hogy a feltárt hiányosságokra konkrét intézkedési tervet 

lehessen készíteni a Zöld óvoda címet megcélozva. Ellenőrzéskor ez egy szempont sorként szolgál. 

 Konfliktusok megelőzése a megfelelő jogismeret és gyakorlatba ültetett tudás birtokában minden 

tagóvodában. Jegyzőkönyvvezetés biztosítása minden esemény alkalmával. 

 A pedagógus önértékelés keretében lezajlott eredmények mentén önfejlesztési tervek elkészítése, aláírása. 

 Az intézményi önértékeléskor feltárt hiányosságokra intézkedési terv megírása időtervvel. 

 A mérési – értékelési eredmények kiértékelése, a munkatervi feladatok esetleges korrekciója, illetve 

kiegészítése. 

 

 2.7.  AZ ÓVODÁKAT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI 

TÖRVÉNYBEN: 

 Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő 

 Hatévesen kötelező elkezdeni az iskolát, halasztásra csak az Oktatási Hivatal javaslatával van 

mód. 

 

 

 

A 2021. évi LII. törvény a 2011.évi CXC. törvényt módosította 2021. május 27-én. 

 Nkt.4. § 13. 18. pont Kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek minősül a tartós gyógykezelés alatt álló 

gyermek. Tartós gyógykezelés álló gyermek az, akinek egészségügyi ellátása az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 89. §-a szerint általános járó beteg 

szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a szerint általános fekvőbeteg-szakellátásban 

részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben a harminchat 

nevelési napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben napi 

minimum négy órában nem tud részt venni. 

 Nkt. 8. § (1) bek.  Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében 

az iskolai nevelés-oktatásra készítse fel.  

 Nkt. 41. § (4) 

bekezdésében – az óvoda 

által nyilvántartott adatok 

köre kiegészült a családi 

pótlékra jogosultság 

megállapítása érdekében 

A családok támogatásáról szóló 1998. LXXXIV. tv. alapján meghatározott mértékű 

hiányzás után az óvodának értesítenie kell a gyermek után családi pótlékra jogosult 

személyt a hiányzások miatti jogkövetkezményről. Miután ez nem mindig esik 

egybe a gyermek szülőjével, ezért ki kell egészíteni az alábbi adatokkal: 

 a gyermek után családi pótlékra jogosult személy neve 

 lakóhelye 

 tartózkodási helye 

 telefonszáma 

ha az érintett nem adja meg ezeket az adatokat, az intézmény köteles ezeket 

beszerezni a családtámogatás ügyben eljáró hatóságtól. 
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-   Nkt. 41. § (8) a.) a gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális 

köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának 

adatai a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az 

egészségügyi szakellátó között továbbítható. 

-   Nkt. 45. § (2) módosítása 

szerint 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 

döntése alapján (Oktatási Hivatal) a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége 

megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-

áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. 

Az eljárási ügyintézés határideje 50 nap. 

A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét 

alátámasztó óvodai dokumentumokat is. 

Nkt. tv 8. § (2) A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekeit szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

negyedik évét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján 

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

betölti. a Kormány rendeletben kijelölt szerv – járási hivatal – felmentheti az 

óvodai foglalkozásokon részvétele alól, ha: 

 a gyermek családi körülményei 

 sajátos helyzete indokolja. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15 

után is benyújtható. az eljárás időtartama ötven nap. 

Nkt tv. 49. § (1) 

bekezdése  

Hatályon kívül helyeződött, mely a gyermek a harmadik életévének betöltése után 

vehető fel, és az is, hogy a szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 

gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos. 

A korábbiakkal szemben a törvény annyit mond, hogy a gyermek az óvodával 

jogviszonyban áll. 

 

Nkt. tv. 49. § (3.a) 

bekezdése szerint 

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, és ettől kezdve gyakorolhatja a 

gyermek a jogait. 

A jogviszony létrejöttének szabályozását a Házirendben kell meghatározni, 

amely szerint az egyes jogok gyakorlása az első nevelési év megkezdéséhez 

köthetőek. 

Nkt. tv. 91. § (4)  Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki a gyermeknek, aki óvodába járási 

kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. (OH felületen) 
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Nkt. tv. 62. § új (1.a)-

(1.e.) bekezdései szerint  

Az óvoda a 14 évesnél fiatalabb 1-es típusú diabetesszel élő gyermek részére 

 abban az időtartamban, amikor az óvoda felügyelete alatt áll, 

 az 1-es típusú diabetesszel élő gyermek szülőjének, más törvényes 

képviselőjének kérelmére, 

 a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi 

intézmények szakmai iránymutatása alapján 

 speciális ellátást biztosít. 

Nkt. tv. 65. §  (5c.) 

bekezdése 

Az Oktatási Hivatal a pedagógus számára a Kjt.-től eltérően részben vagy 

egészben eltérően hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

megvalósítására célfeladatot akkor is kitűzhet, ha és céljuttatást akkor is 

megállapíthat, ha az adott feladat nem tartozik az OH közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, 

valamint ügyviteli feladatai közé. 

   

Sikerkritériumok: 

 Törvényes és jogszerű működés biztosítása 

 Kötelezettségek ismeretének elősegítése 

 Szülői tájékoztatás segítésével a gyermekek jogainak biztosítása 

 Konfliktusok megelőzése a megfelelő információk birtokában. 

 

 

   
3. Személyiség és közösségfejlesztés 

 
3. 1. Személyiségfejlesztés 

 

3.1.1. Adatbázis  

 Gyermekek adatai:   

Tagóvodák 
Engedélyezett 

férőhely 
Tényleges 

létszám 

Ebből SNI 

Ebből
BTM 

Számított 
létszám 

Számított 
létszámhoz 
viszonyítva 

2 főnek 
számít 

3 
főnek 
számít 

Napraforgó 100 82 1 2 8 87  87,00% 

Csodasziget 96 82 2 1 8 86  89,58% 

Gyerek-Virág 98 79 2 1 3 83  84,69% 

Katica 144 126 4 5 4 140  97,22% 

Mesepalota 126 111 0 1 4 113  89,68% 
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Napsugár 89 60 2 2 3 66  74,16% 

Pitypang 150 118 3 0 2 121  80,67% 

Százszorszép 141 126 2 1 0 130  92,20% 

Tá-Ti-Ka 100 79 1 1 1 82  82,00% 

Tündérkert 80 78 0 6 6 90  112,50% 

Várunk Rád 80 69 2 0 2 71  88,75% 

Virágkoszorú 98 81 1 0 8 82  83,67% 

Összesen: 1302 1091 20 20 49 1151  88,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Óvodai csoportok száma tagóvodánként 

csoport: intézmény neve: csoport sz.: összesen: 

4 

JÓK székhelyóvoda - 4, Csodasziget tagóvoda - 4, 

Gyerek-Virág tagóvoda - 4, Tündérkert tagóvoda - 4, 

Napsugár tagóvoda - 4, Virágkoszorú tagóvoda - 4, 

Várunk Rád tagóvoda - 4, TÁ-TI-KA tagóvoda - 4, 

32  

 

55 

 

 

5, vagy 6 

Mesepalota 5,  

Százszorszép tagóvoda - 6, Katica tagóvoda - 6, 

Pitypang tagóvoda - 6, 

5+18=23 
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3.1.3. Gyermekek szociális adatai: 

 

HH, HHH jelentés feladatellátási-hely szintű 2021. 10. 15. 

Intézmény neve Intézmény címe Óvodás HH 
Óvodás 

HHH 

Józsefvárosi Óvodák Székhelyóvoda 

(Napraforgó Tagóvodája) 

1084 Budapest VIII. 

kerület, Tolnai Lajos utca 

7-9.  

7 0 

Józsefvárosi Óvodák                    

Gyerek-Virág Tagóvodája  

1083 Budapest VIII. 

kerület, Baross utca 111/b  

10 0 

Józsefvárosi Óvodák                    

Virágkoszorú Tagóvodája  

1083 Budapest VIII. 

kerület, Baross utca 91  

8 0 

Józsefvárosi Óvodák                     

Várunk Rád Tagóvodája  

1086 Budapest VIII. 

kerület, Csobánc utca 5  

6 4 

Józsefvárosi Óvodák                 

Napsugár Tagóvodája  

1086 Budapest VIII. 

kerület, Dankó utca 31  

4 0 

Józsefvárosi Óvodák               

Tündérkert Tagóvodája  

1081 Budapest VIII. 

kerület, Kun utca 3  

5 0 

Józsefvárosi Óvodák              

Mesepalota Tagóvodája  

1085 Budapest VIII. 

kerület, Somogyi Béla 

utca 9-15  

5 

0 

Józsefvárosi Óvodák                          

TÁ-TI-KA Tagóvodája  

1088 Budapest VIII. 

kerület, Rákóczi út 15  
1 

0 

Józsefvárosi Óvodák                     

Pitypang Tagóvodája  

1087 Budapest VIII. 

kerület, Százados út 12-

14. 

 

2 

0 

Józsefvárosi Óvodák              

Csodasziget Tagóvodája  

1083 Budapest VIII. 

kerület, Tömő utca 38/A  
4 

0 

Józsefvárosi Óvodák         

Százszorszép Tagóvodája  

1086 Budapest VIII. 

kerület, Szűz utca 2  

 

 5 1 

Józsefvárosi Óvodák                      

Katica Tagóvodája  

1089 Budapest VIII. 

kerület, Vajda Péter utca 

37  

 1 0 

 Összesen: 58 5 
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3.1.4. Támogatásokra jogosultak: 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi feladatainkat a mellékletben található munkaterv tartalmazza. 
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Az óvoda szakmai munkáját is szabályzó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről deklarált 

célja: „1. § (1) Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és 

a tehetséggondozás.” 

A Józsefvárosi Óvodák kiemelt feladata a tehetséges gyermekek speciális igényeinek figyelembevétele, 

egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi 

beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. „Kiemelten tehetséges gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában 

magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség.” (NKT 14.) 

 

3.1.5. Óvodai tehetséggondozásunk célja, feladata  

 

Tehetséggondozásunk fő célja a szervezet szakmai színvonalának erősítése, tehetségműhelyek 

működtetése, számuk bővítése, a tehetségígéretes gyermekek személyiségének optimális alakítása, 

komplex fejlesztése az óvodai tevékenységek, programok keretében elsősorban integrált megoldásokat 

alkalmazva. További célok: a tehetségígéretes gyermek erős oldalának fejlesztése; a gyermek pozitív 

„éntudatának” kialakítása, erősítése; az elfogadó és támogató környezet megteremtése. Feladataink: 

elfogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése; a gyermeki tehetséget mutató 

tulajdonságlista ismeretében a gyerekek megfigyelése; átlagon felüli adottságok fejlesztése; közvetlen, 

cselekvő tapasztalatszerzések biztosítása. 

 

3.1.6. Tehetségsegítés tehetségműhelyeinkben 

 

Az óvodai tehetséggondozásunk egyik lehetősége, hogy különböző tehetségműhelyekben a tagóvodák 

minden csoportjából vehetnek részt gyermekek. 2021 októberétől összesen 33 db tehetségműhely indult 

a Józsefvárosi Óvodákban.  

 

3.1.6.1. Tehetségműhelyek a Józsefvárosi Óvodában 

 

  Tagóvoda Név Tehetségműhely neve 

1. Gyerek-Virág Tóth Valéria Bűvész Műhely 

2. Gyerek-Virág Pálné Csősz Ágnes Sakkjátszótér 

3. Katica Decsi Éva Katica Tanoda 

4. Katica Liszkai Enikő Kacskaringó tehetségműhely 
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5. Katica Pető-Hodosán Fruzsina Zöld műhely 

6. Mesepalota Markovich Zsuzsanna 
Kis anyagművesek 

tehetségműhely 

7. Mesepalota Szabóné Tar Enikő Tulipános tehetségműhely 

8. Napraforgó Szabó Beatrix TSMT Műhely 

9. Napraforgó Márkus Adrienn Kézműves Kuckó 

10. Napraforgó Karmer Melitta Sakkjátszótér 

11. Napsugár Erős Beáta Ritmusvarázs 

12. Napsugár Huber Viktória Ritmusvarázs 

13. Napsugár Bíró Jánosné  Mozdulj 

14. Pitypang Mizser Szilvia Népi kézműves foglalkozás 

15. Pitypang Rigo Beáta Népi Játék 

16. Pitypang Molnár Jánosné Okosító kis tudósoknak 

17. Százszorszép Csabainé Lampert Ágnes TSMT torna 

18. Százszorszép Nagyfiné Varga Mónika TSMT torna 

19. Százszorszép Király Istvánné Így kell járni 

20. Százszorszép Vargáné Horváth Márta Vizuális varázslat 

21. Százszorszép Kálmánné Damási Orsolya  Sakkjátszótér  

22. Tá-Ti-Ka Bolla Attiláné Sakkjátszótér 

23. Tá-Ti-Ka Fehérvári Gizella Fülemüle zenei műhely 

24. Tá-Ti-Ka Gruberné Fodor Judit Bukfenc- mozgás műhely 

25. Tá-Ti-Ka Kissné Bagi Magdolna Tudorka-matematikai műhely 

26. Tündérkert Tóthné Kókai Szilvia Ügyes kezek 

27. Tündérkert Zsigmondné Mercz Ágnes Ügyes kezek 

28. Várunk Rád Dárdai Demény Anett Ügyes kezek 

29. Várunk Rád Beck Judit 
Makk Marci (Egészségmegőrző 

műhely)  

30. Virágkoszorú Boldizsár Márti Környezettudatos ügyes kezek 

31. Virágkoszorú Zuhatagi-Fésű Stella 
Zöldellő tölgyfa - logikai 

környezet 

32. Virágkoszorú Zuhatagi-Fésű Stella Így kell járni - néptánc 

33. Virágkoszorú Packosz Mónika Egyszer egy királyfi 
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3.1.7. A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink  

1. Tehetségazonosítás  

Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a megfigyelést tartjuk, 

melyet az óvodapedagógusok végeznek. A megfigyelések spontán módon a gyerekek tevékenységeiben, 

játékában illetve strukturált megfigyelésekkel történnek. A tehetségazonosításban a szülők javaslatait is 

elfogadjuk.  

Az óvodapedagógus és a pszichológus (valamint a szülő is) javasolja a tehetségműhelybe. 

2. Tehetség-beválogatás a tehetségműhelyekbe  

-  A bevont gyerekek körének meghatározása  

- A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése  

- Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a 

beválogatással) 

Tehetségsegítés a tehetségműhelyekben 

Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.  

A tehetséggondozó programok feladatai: 

 a gyerek erős oldalának támogatása  

 a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése  

 a tehetségtől független területek támogatása 

3. Tehetség értékelése  

 

3.1.7.1. Tehetséggondozó feladatok ütemezése 

 

Feladat 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

A gyerekek fejlesztése, 

tehetséggondozása 

2021/22 nevelési 

évben 

folyamatosan JÓK pedagógusai 

Eredményes fejlesztői 

munka, a gyerekek 

képességei fejlődnek. 

 

Tehetségműhelyek 

munkaterveinek 

elkészítése 

2021.október 8. 
A 

tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok 

 

Munkatervek 

Gyermekek 

megfigyelése, 

felmérése, kiválasztása a 

műhelyekbe 

2021. 

szeptembertől 

(folyamatos) 
A 

tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok 

A tehetséges 

gyermekek 

kiválasztása, 

erősségük, 

gyengeségük 

feltérképezése. 
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Tehetséggondozó 

szakmai csoport 

tagjainak kiválasztása 

2021.október 12. 
Aissou Erzsébet 

Kozmáné Szabó 

Edina 

 

A 2021/22 nevelési év 

kerületi 

tehetséggondozó 

csoportjának 

megalakulása 

Tehetségműhelyek 

színvonalas működése 

 

folyamatos 
A 

tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok, 

tehetséggondozó 

szakmai csoport 

Tehetségműhelyek 

dokumentációi, egyéni 

fejlesztési tervek. 

A gyerekek képességei 

fejlődnek. 

Tehetséggondozó 

szakmai csoport 

megbeszélések 

 

havi 1 alkalom  

Kozmáné Szabó 

Edina 

Aktív, hatékony, 

tudatos kerületi 

tehetségfejlesztő 

munka az óvodákban 

Tehetséggondozó 

Program kidolgozása a 

JÓK Tehetséggondozó 

Szakmai Csoportjának 

bevonásával 

 

 

2021. november Kozmáné Szabó 

Edina 

JÓK Tehetséggondozó 

Programja 

Tehetségazonosító 

mérőeszköz-csomag 

összeállítása a 

Tehetséggondozó 

Szakmai Csoport 

segítségével 

 

 

2022. február 
Kozmáné Szabó 

Edina 

Elkészül a 

tehetségmérő eszköz, 

ami hatékonyan segíti 

a tehetségígéretes 

gyermekek kiemelkedő 

képességeinek 

azonosítását. 

MATEHETSZ oldalán 

jelentkezés Tehetségpont 

akkreditációra 

 

2022. március Kozmáné Szabó 

Edina 

Jók akkreditált 

tehetségpont 

 

Tehetségműhelyek 

jó gyakorlatainak 

átadása 

 

2022. március 
Decsi Éva, 

Liszkai Enikő 

/Katica Tagóvoda/ 

Ismeretek, jó gyakorlat 

átadása 

Tehetségazonosító 

mérőcsomag bemutatása 

a 

fejlesztőpedagógusoknak 

 

2022. április Kozmáné Szabó 

Edina 

A pedagógusok 

megismerik az új 

mérőeszköz-csomagot 

A tehetséggondozó 

program értékelésének 

lebonyolítása 

 

2022. június Tehetséggondozó 

team 

Visszacsatolás A 

következtetések 

levonása a további 

munka tervezéséhez 

 

Tehetséges gyermekek 

elismerése (kiállítás) 

 

2022. június 
Tehetséggondozó 

team 

Tehetséges gyermekek 

elismerése 

Publikálás 

Helyi média 

tájékoztatása 
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Elégedettségmérés 

 

 

2021. június 
A 

tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok 

Gyermekek és szülők 

visszacsatolása 

(kérdőívek) 

 

Év végi beszámoló 

készítése 

a műhelymunkáról 

 

2021. június Tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok, 

Kozmáné Szabó 

Edina 

Beszámoló 

Visszacsatolás a 

Tehetséggondozó 

Műhelyek 

eredményességéről 

Pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése, 

írása 

 

folyamatos Kozmáné Szabó 

Edina 

Anyagi forrásaink 

bővítése 

Nyertes pályázatok 

közzététele a honlapon 

Kapcsolattartás, 

együttműködés 

tehetségelméleti 

szakemberekkel 

 

folyamatos 
Tehetséggondozó 

team, 

Tehetségműhelyeket 

vezető pedagógusok 

Kapcsolattartás, 

visszacsatolás 

 

Saját személyi állományunkban 2 gyógypedagógust és 1 logopédust alkalmazunk, végzettségüknek 

megfelelően komplex gyógypedagógiai fejlesztést, logopédiai ellátást végeztek. 

Óvodapszichológusok:  

Szűcs Szabolcs 

Tőricht Dóra 

 

Rövidtávú célok: 

- Tehetségműhelyek létrehozása, működtetése  

- Tehetségígéretek műhelyeit vezető óvodapedagógusok kiválasztása 

- Tehetséggondozó Program kidolgozása 

- Gyermekek megfigyelése, felmérése, kiválasztása a műhelyekbe 

- Munkaterv, ütemterv elkészítése 

- Tehetségazonosító mérőeszköz-csomag összeállítása a Tehetséggondozó Szakmai Csoport 

segítségével  

Középtávú célok:  

 

- A környezettudatos, egészséges életmód beépített elemeinek tovább gondolása, célzott 

élményekkel, programokkal történő színesítése 

- Szakmai kommunikációnk további fejlesztése, innovatív lehetőségek feltárása 

- Esélyegyenlőségre törekvés, esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése 

- Klíma stratégia kidolgozása óvodánkra vonatkozóan 

- Tehetséggondozás kidomborítása óvodánk adottságai által  

- Segítő csoport koordinálásával az önértékelési feladatok elvégzése, értékelése  
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- Pályázatok írása szakmai anyagok és szakmai ismeretek bővítése 

- A program eredményességének vizsgálata, értékelésének lebonyolítása 

- Az integráció, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében szakemberekkel és a 

szülőkkel való hatékony együttműködés erősítése  

- Kapcsolattartás, együttműködés tehetségelméleti szakemberekkel 

- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, írása. 

Hosszú távú célok  

- Akkreditált tehetségpont működtetése  

- „Jó gyakorlat” megosztása a tagóvodákban 

- Pedagógusaink részére tehetséggondozó továbbképzések biztosítása 

- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, írása. 

 

3.1.8. A gyermekek nevelése során igénybe vehető segítő szakemberek: 

 Fővárosi Pedagógiai (Szakszolgálat 8. Kerületi Tagintézménye) 

Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

Igazgató: Bihari Mónika 

Telefon: (+36 1) 303 9598 Email: info.08@fpsz.net 

Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 18.00 

Bejelentkezés: Személyesen, telefonon vagy e-mailben. 

 Szakszolgálati ellátások: 

 Korai fejlesztés: 

 Konduktív nevelés 

 Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység 

 Nevelési tanácsadás 

 Logopédia 

 Gyógytestnevelés 

 Óvoda-, és iskolapszichológusi koordinátor 

 Tehetséggondozás 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ):  

2. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézmény 

Igazgató: Nyeste Péterné Szabó Ottília 

1077 Budapest, Izabella utca 1.  

Telefon: (+361) 489-0905 Email: info.2szb@fpsz.net  

            Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 16.00  

            Bejelentkezés: Személyesen, telefonon vagy e-mailben 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00ZvJzEO6xYvRDB2xoyZrFuZB84Ww:1600757232927&q=f%C5%91v%C3%A1rosi+pedag%C3%B3giai+szakszolg%C3%A1lat+8.+ker%C3%BCleti+tagint%C3%A9zm%C3%A9nye+budapest+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzstILqky1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EGpB2dWHZ4YVF-caZCQWpKYvrhzemZiZkKxVWJ2cVV-TnphxfmJJYoWOgpZKcWHd6Tk1qSqVCSmJ6ZV3J4ZVXu4ZV5lakKSaUpiQWpxSUKyYfX5gIAOMgn04MAAAA&ludocid=4550412266255046260&sa=X&ved=2ahUKEwjn-OGxlfzrAhVFsKQKHQ81DQ0Q6BMwBHoECAsQBw
https://fpsz.hu/konduktiv-neveles/
https://fpsz.hu/szakertoi-tevekenyseg/
https://fpsz.hu/nevelesi-tanacsadas/
https://fpsz.hu/logopedia/
https://fpsz.hu/gyogytestneveles/
https://fpsz.hu/ovoda-es-iskolapszichologusi-ellatas/
https://fpsz.hu/tehetseggondozas/
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A szakértői vizsgálat célja: 

 az enyhébb problémák feltárása, vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

(BTM) megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése; 

 a komolyabb problémák esetében, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, 

és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok kezdeményezése, 

valamint a kisgyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) 

megállapítása is ennek keretében történik. 

 

 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató- és Gyermekjóléti Központ 

Intézményvezető: Takács Gábor 

székhely: 1081 Bp., Népszínház u. 22. Tel.: +36 1/333-0582 

 Gazdasági Szervezet 

Gazdasági vezető: Csendes Antalné 

1089 Bp., Kőris u. 35.  

Tel.: +36 1/210-7637, +36 1/313-5637, +36 1/333-9775 

Élelmezés: 

Ügyintéző: Horváth Szilvia +36 (1) 303 9174 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szakmai vezető: Szűrszabóné Tóth Tímea  

1081 Budapest Népszínház u. 22.  

 Család- és Gyermekjóléti Központ:  

Tel.: +36 (1) 333-9775 

Szolgáltatások: pszichológus, mentálhigiénés tanácsadás, jogi segítségnyújtás, stb. 

Család és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatások Iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység   

1084 Budapest, Déri Miksa u 3. 

Kapcsolattartó: Tóth Adrienn szociális munkás 

Tel.: +36 (20) 425-1392 

 Család és gyermekjóléti Szolgálat: 

 Tel.:+36 (1) 333 05 82 

            Kapcsolattartó: Tóth Adrienn csoportvezető 

 Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok 

Szakmai vezető: Mogyoró Anita 

1089 Bp., Kőris u. 35.  

Tel.: +36 1/333-9775/313  

Fax: +36 1/303-9199 

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat  

(a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl krízishelyzetekben)   

Elérhetősége: +36 (30) 493-1925 
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 Átmeneti Gondozás 

Szakmai vezető: Szögi Szabolcs 

 Családok Átmeneti Otthona 

1086 Bp., Koszorú u. 14-16. 

 Gyermekek Átmeneti Otthona 

1088 Bp., Szentkirályi u. 15. I. em. 4.  

Tel.: +36 1/266-0617 

 

Sikerkritériumok: 

 Gyermekvédelmi felelősök koordinálják a feladatok végrehajtását, fontos szerepük van az 

információk továbbításában, az érintett családok életkörülményeinek figyelemmel kisérésében az 

esetmegbeszélésekre történő érdemi felkészülésben a tagóvodák vezetőivel együttműködve. 

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok működtetése, a 

felzárkóztatás és tehetséggondozás is.  

 A Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve a lemaradó gyermekek szűrése időben 

megtörténik. A felmentett gyermekek felülvizsgálatát a tagóvodák vezetői figyelemmel kísérik, és 

segítik a szülőket annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítése a gyermekek érdeke mentén 

valósuljon meg.  

 A Szakszolgálat által év elején elvégzett szűrések után, valamennyi nagycsoportos gyermek 

esetében pedagógiai fejlesztő diagnózis készül. Ez az egyéni fejlesztési tervek készítésének 

alapjául szolgál. Azokról a gyermekekről, akik a szülő kíséretében vesznek részt a szakszolgálaton 

belül szervezett foglalkozásokon, az eredményekről negyedévente visszajelzést kérünk. 

 A tagóvodák alkalmazásában álló fejlesztőpedagógusok szakképzettségének felmérését követően 

az utazó gyógypedagógusok kiváltásának előkészítése a sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátásában. 2022. februártól a teljesített óraszámok racionalitása fokozottabban valósul meg a 

tagóvoda-vezetők figyelmére számítva. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása, a segítő kapcsolatok 

bevonásával a családok segítése a gyermekek magas szinten érvényesülő esélyegyenlőségének 

szem előtt tartásával. 

 Team megbeszélésekkel a hatékonyabb ellátás biztosítása. 

 Az EU-s pályázathoz illeszkedő pontértékben meghatározott szempontsor a nehéz szociális 

helyzetű (NSZH) családok gyermekeinek arányos elosztása óvodai felvételkor a tagóvodák 

között. 2022 márciusában a körzethatárok ismételt áttekintése. 

 A kidolgozott Óvodai Felvételi eljárásrend elemeinek beemelése a Házirendbe, és alkalmazása a 

beiratkozás során. 
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 3.2. Közösségfejlesztés 

 

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével 

megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk eseményeit. Az 

ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi 

hagyományokat. 

Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok elváljanak 

egymástól.  

Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a meglepetések, 

és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, 

dalokkal, játékokkal. 

Tagóvodánkban az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével a tagóvodai 

munkatervekben részletezett formában szervezzük és bonyolítjuk. 

 

3.2.1. A JÓK tagóvodáinak közösségfejlesztését szolgáló ünnepek/ünnepélyek, rendezvények: 

 

Dátum 
Ünnep,  

hagyomány 
Tagóvoda Nyílt/zárt Felelős 

S
ze

p
te

m
b
er

 

10 Nagy sportág választó Mesepalota zárt Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

18 A béke világnapja Napsugár   

20 Gyermekek világnapja TÁ-TI-KA zárt Gruberné Fodor Judit 

21,22 Országházi látogatás Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

22 Európai mobilitás TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

18-20 Takarítás világnapja Százszorszép zárt Molnár Zsanett 

Virágkoszorú   

Napraforgó   

Tündérkert   

22 Autómentes nap Százszorszép zárt Hargitai Emese 

Napraforgó   

Virágkoszorú   

23 Nemzetközi 

hulladékgyűjtés napja 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

22,29 Fővárosi Állatkert Mesepalota  Középső csoport 

óvodapedagógusok 

29 Szüreti mulatság Virágkoszorú   

Tündérkert   

29 Szent Mihály napja Százszorszép zárt Kósa Éva 

Gyerek-Virág zárt  

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 
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27-30 Népmese világnapja Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

Gyerek-Virág  Tóth Valéria 

Százszorszép zárt Vargáné Horváth Márta 

Tündérkert   

Várunk Rád   

O
k
tó

b
er

 

1 

Zenei világnapja 

 

Napsugár   

Gyerek-Virág  Pálné Csősz Ágnes 

TÁ-TI-KA zárt Fehérvári Gizella 

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Százszorszép zárt Kósa Éva 

Várunk Rád   

1 
Az idősek világnapja 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

4 Állatok világnapja Százszorszép zárt Király Istvánné 

Csodasziget   

Gyerek-Virág  Horváth Istvánné 

Tündérkert   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár   

Napraforgó   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

Mesepalota  Markovich Zsuzsanna 

Katica zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Várunk Rád   

6 Gyaloglás világnapja Virágkoszorú   

7 Almaszüret Mesepalota  Középső és 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

15 Kézmosás napja TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

16 Kenyér világnapja Virágkoszorú   

17 Szegénység elleni 

küzdelem világnapja 

Várunk Rád   

21 Tökfaragó délután Mesepalota  Markovich Zsuzsanna 

23 A Magyar 

Köztársaság 1989-es 

kikiáltásának napja. 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

utolsó hét Tökfaragó Projekt Várunk Rád   

31 Halloween Tök 

Faragó Nap 

Virágkoszorú   
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N
o
v
em

b
er

 

2 Töklámpás napja Csodasziget   

11 Márton nap Százszorszép zárt Vargáné Horváth Márta 

Csodasziget   

Gyerek-Virág nyílt  

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Mesepalota  Abonyi Gabriella 

Tündérkert   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Várunk Rád   

13 Magyar nyelv napja Virágkoszorú   

15-30. Játszódélután a 

csoportokban 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

17 Budapest napja TÁ-TI-KA zárt Sándorné Péterfi 

Krisztina 

25 Népi játék hete Katica zárt Liszkai Enikő 

30 András nap Százszorszép zárt Vargáné Horváth Márta 

Pitypang  Nagy Judit 

D
ec

em
b

er
 

6-7 Mikulás Százszorszép 

 

zárt Király Istvánné, 

Csabainé Lampert 

Ágnes 

Csodasziget   

Gyerek-Virág zárt  

Tündérkert   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár zárt  

Napraforgó zárt  

TÁ-TI-KA zárt Kissné Bagi Magdolna 

Virágkoszorú   

Várunk Rád   

Katica zárt Fodor Gyöngyvér 

6 Mikulás gyár Mesepalota  Szabóné Tar Enikő 

7-11 Karácsonyi 

ünnepvárás-kézműves 

délután 

Gyerek-Virág nyílt  

egyeztetés 

alatt 

Karácsonyi teadélután Mesepalota  Pajkos Fruzsina 

13 Adventi vásár Virágkoszorú   

Várunk Rád   

13 Luca nap Százszorszép zárt Bakonyiné Fekete Klára 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Várunk Rád   

14-21 Karácsonyi 

ünnepvárás 

Csodasziget   

Tündérkert   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár nyílt  

Napraforgó nyílt  
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TÁ-TI-KA nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

Várunk Rád   

Katica  Csoportos 

óvodapedagógusok 

   

2021 18 Hóemberek világnapja TÁ-TI-KA zárt Hajzer-Zelenák Bettina 

22 A magyar kultúra 

napja 

Csodasziget   

Ja
n
u
ár

 

Gyerek-Virág  Tavaszi Józsefné 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Százszorszép zárt Bán Katalin 

F
eb

ru
ár

 

2 Medve napja Csodasziget   

egyeztetés 

alatt 

Közl.eszk. 

megtekintése 
Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

egyeztetés 

alatt 

Keleti és nyugati Pu. Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

egyeztetés 

alatt 

Mentő Múzeum Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

12-24 Farsang Csodasziget   

Katica zárt  

Napsugár zárt  

Napraforgó zárt  

TÁ-TI-KA 
nyílt 

Sándorné Péterfi 

Krisztina 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Gyerek-Virág zárt  

Tündérkert   

Várunk Rád zárt  

Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Százszorszép zárt Nagyfiné Varga Mónika 

14 Valentin nap Napraforgó   

Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

17 Mackók napja TÁ-TI-KA zárt Bolla Attiláné 

Jegesmedve 

világnapja 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

M
ár

ci
u
s 

1 Újrapapír világnapja Virágkoszorú   

3 Vadon élő állatok 

napja 

TÁ-TI-KA zárt Fehérvári Gizella 

6 Energiatakarékosság 

napja 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

8 Nőnap Napraforgó   

Napsugár   
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TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

egyeztetés 

alatt 

Múzeum-kert Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

11-16 Márc.15-i ünnepség Katica zárt Csoportos óvónők 

Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Csodasziget   

Napsugár zárt  

Napraforgó zárt  

TÁ-TI-KA zárt Csiszár Bernadett 

Pitypang  drámapedagógiai 

csoport 

Tündérkert   

Gyerek-Virág   

Százszorszép 

 

zárt Kósa Éva,  

Csabainé Lampert 

Ágnes 

21 Erdők világnapja TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

22-23 Víz világnapja Százszorszép zárt Király István Lászlóné 

Csodasziget   

Gyerek-Virág  Zatykó-Csirkovics 

Dalma 

Tündérkert   

Napsugár   

Napraforgó   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Katica  Pető-Hodosán Fruzsina 

Nyílt nap szervezése a 

szülők részére 

Gyerek-Virág nyílt  

 

Á
p
ri

li
s 

 

4-8 Húsvét Napsugár zárt  

Tündérkert   

Katica   

Százszorszép nyílt Bán Katalin 

7 Egészségügyi 

Világnap 

Százszorszép nyílt Kálmánné Damásdi 

Orsolya 

Jeneiné Velencei Zsuzsa 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

8 Nemzetközi romanap Várunk Rád   

11 Magyar költészet 

napja 

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár   

Százszorszép zárt  Jeneiné Velencei 

Zsuzsanna 
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Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

12 Sport nap TÁ-TI-KA nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 

12-22 Húsvét Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Gyerek-Virág nyílt  

Csodasziget   

Virágkoszorú   

Napraforgó   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

22 Föld napja Százszorszép zárt Vargáné Horváth Márta 

Csodasziget   

Gyerek-Virág  Simonné Török Orsolya 

Tündérkert   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár   

Napraforgó   

TÁ-TI-KA nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Katica zárt Pető-Hodosán Fruzsina 

Virágkoszorú   

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Várunk Rád   

egyeztetés 

alatt 

Margitszigeti séta Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

23 A könyv napja Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Tündérkert   

Százszorszép zárt Kálmánné Dalmási 

Orsolya 

Jeneiné Velencei 

Zsuzsanna 

25 Sport nap Napraforgó nyílt  

29 Nemzetközi táncnap Napraforgó   

Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

M
áj

u
s 

 

04.29-

05.03. 

Anyák napja Katica nyílt Csoportos óvónők 

Csodasziget   

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

Napsugár nyílt  

Napraforgó nyílt  
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TÁ-TI-KA nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Tündérkert   

Várunk Rád nyílt  

Százszorszép nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 

egyeztetés 

alatt 

Tűzoltók napja Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

TÁ-TI-KA zárt Fehérvári Gizella 

5 Esélyegyenlőség napja Napraforgó   

Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

9-11 Madarak és Fák napja Százszorszép zárt Király István Lászlóné 

Kósa Éva 

Csodasziget   

Gyerek-Virág  Horváth Istvánné,  

Zatykó-Csirkovics 

Dalma 

Tündérkert   

Katica zárt Pető Hodosán Fruzsina 

Napsugár   

Napraforgó   

Várunk Rád   

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

TÁ-TI-KA zárt Gruberné Fodor Judit 

Virágkoszorú   

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

10 Gyereknap Tündérkert   

14 Vándormadarak 

világnapja 

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

15 Család világnapja TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

15 Állat és 

növényszeretet napja 

Virágkoszorú   

20 Méhek világnapja TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Tündérkert   

Virágkoszorú   

22 Kihívás napja Virágkoszorú   

20-31 Évzáró ünnepség Csodasziget nyílt  

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár nyílt  

Napraforgó nyílt  

TÁ-TI-KA nyílt Csoportos 

óvodapedagógusok 
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egyeztetés 

alatt 

Kirándulás 

gyerekekkel 

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

28 Tavaszi kirándulás Katica   

27-06.05. Gyermeknap Katica nyílt Fodor Gyöngyvér 

Csodasziget   

Virágkoszorú   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Napsugár zárt  

Napraforgó zárt  

Pitypang  Csoportos 

óvodapedagógusok 

Gyerek-Virág nyílt  

Várunk Rád   

Százszorszép zárt Csabainé Lampert 

Ágnes  

29 Hősök napja Napsugár zárt  

Napraforgó zárt  

30-06.04 Évzárók, búcsúztatók Százszorszép nyílt Csabainé Lampert 

Ágnes 

Gyerek-Virág nyílt  

Tündérkert   

Napsugár nyílt  

Napraforgó nyílt  

TÁ-TI-KA nyílt Fehérvári Gizella  

Gruberné Fodor Judit 

Várunk Rád   

Mesepalota  Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Katica nyílt Csoportos óvónők 

05.31-

02.01,02. 

Napsugár napok Napsugár nyílt  

Jú
n
iu

s 

2-4 Nemzeti összetartozás 

napja 

 

 

 

 

 

 

Százszorszép zárt Csabainé Lampert 

Ágnes 

Kósa Éva 

Tündérkert   

Napsugár nyílt  

Napraforgó nyílt  

Mesepalota  Csoportos 

óvodapedagógusok 

5 Pedagógusnap Csodasziget   

5 Környezetvédelmi 

világnap 

Virágkoszorú   

Napsugár   

Napraforgó   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 
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Százszorszép zárt Csabainé Lampert 

Ágnes 

Várunk Rád   

8 Óceánok világnapja TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

Virágkoszorú   

10 A kézművesség 

világnapja 

Virágkoszorú   

közepe Nagycsoportosok 

piknikes ballagása 

Virágkoszorú   

19 Apák napja Százszorszép nyílt Király István Lászlóné 

20 Csodasziget   

A
u
g
u
sz

tu
s 

20 A kenyér ünnepe Napraforgó   

Napsugár   

TÁ-TI-KA zárt Csoportos 

óvodapedagógusok 

 

3.2.2. FIZETŐS ÓVODAI SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE MINDEN 

GYEREK SZÁMÁRA  

2021 őszén felmértük, hogy (a) hol (b) milyen fizetős szolgáltatás működnek, (c) milyen körnek milyen 

hozzáférést biztosítanak a tagóvodák, és (d) menyibe kerülne a hozzáférés kibővítése, kiterjesztése a HH 

gyerekekre. 

Ez alapján kerül kidolgozásra a fenntartó által egyfajta voucher-rendszert, amivel minden HH gyerek 

legalább egy fizetős szolgáltatáshoz hozzájut. 

Miután ez egy szegénységi, esélyegyenlőségi kérdés is, a szociális területért felelős alpolgármesterrel 

közösen egy előterjesztés készül a megvalósítás lehetséges megoldásához. 

A kommunikációs munka egyik kiemelt terepe „a termékek” kommunikációs megerősítése volt: a kiemelt 

célóvodákban olyan szolgáltatásokat és brandet kezdtünk építeni, amelyek országosan is egyedülállók 

lehetnek, és kellően vonzóak a helyi szülők számára.  

Idén októbertől Magyarországon először óvodai bűvészeti program indul, egy másikban a Goethe Intézet 

támogatásával egy különleges német nyelvi program, tervezzük a Jane Goodall Intézettel egy harmadik 

óvodában egy úttörő környezetvédelmi program elindítását, egy negyedikben egy kiemelt játékos 

számítástechnikai programét.  

Az IT program: egy kiemelt játékos számítástechnikai program indítását tervezzük egy negyedik 

óvodában, amely a Minecraft-játék és a felelős eszközhasználat elemeit ötvözi. 

Ezeknek a programoknak és a hozzájuk kötődő arculatoknak a felépítése és széles körben való 

elterjesztése véleményünk szerint kulcsfontosságú a projekt sikere szempontjából. 
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Sikerkritériumok: 

 Tervezett ünnepek és rendezvények illeszkednek a JÓK Pedagógiai programban található 

elvárásokhoz, értékrendhez.  

 Multikulturális elemek beépítése a közösségfejlesztésbe, a befogadásba. 

 Külső, látható formában is mutatkozzon meg a tagóvodákban az inkluzív szemlélet pl közösségi 

terek berendezése, idő biztosítása a kötetlen találkozásokra pl. teázás stb. 

 Tolmácsolás és többnyelvű kiírások megvalósítása nagyobb rendezvényeken és szülői 

értekezleteken. 

 Jó gyakorlatok átadása ezeken a területeken. 

 Rosa Parks Alapítvány közreműködésének igénybe vétele szabadidős programok szervezésében. 

 Iskolaválasztáshoz szülői társasjáték tanítása a Motivációs egyesülettel együttműködve. 

 

4. Eredmények 

  

Eredményeinket folyamatosan nyilvántartjuk, azokat év közben is elemezzük, majd az év végi 

beszámolókban rögzítjük.  

4.1. Motiváció 

A fenntartói elismerések kibővítésének lehetősége megmaradt további célként: 

- Az év óvodapedagógusa 

- Az év dajkája 

A díjhoz egy óvodapedagógusok munkájához illeszkedő, gravírozott feliratú, évdátummal ellátott 

iparművészeti termék létrehozása szükséges. 

A díjazáshoz szükséges kiválasztás szempontjait ki kell dolgozni a 2021-2022-es nevelési évben. Ebbe a 

munkába bevonjuk a szülői szervezeteket is. 

Ki kell dolgozni olyan mindenki által elfogadott és értelmezett szempontsort, mely objektíven tartalmazza 

a jutalmak, bérkiegészítések felosztásának szempontjait. 

Az óvodapedagógusi létszám stabilitását célzó intézkedéseket folytatjuk. A 40 000 Ft bruttó Józsefvárosi 

pótlék bevezetését követően felmérjük további szakmai megbecsülések lehetőségeit. Az Nkt. 65. §-a 

értelmében, mely (5c) bekezdéssel egészült ki. 

A célfeladat eredményes végrehajtásáért – a pedagógus illetményén felül, írásban, a célfeladat 

teljesítésének igazolásakor – céljuttatás jár.” 2021. októberétől 33 tehetséggondozó műhely indult, melyek 

működtetése ebbe a körbe tartozik. 

Felelős: Intézményvezető 
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4.2. Elismerések 

Jubileumi jutalom 2022 
Munkakör 

Név: Év:  

Patakiné Kovács Olga 25  dajka 

Tóthné Ludvig Erika 25  dajka 

Ammerné Dankó Melinda 30  dajka 

Balogh Józsefné 30  dajka 

Barnáné Negyela Edit 40  logopédus 

Kozma Lajosné 40  óvodapedagógus 

Lukácsné Varga Katalin 40  óvodapedagógus 

Pálné Csősz Ágnes 40  óvodapedagógus 

Víg Péterné 40  dajka 

Horváth Istvánné 40  óvodapedagógus 

Markovics Zsuzsanna 40  óvodapedagógus 

Gruberné Fodor Judit 40  óvodapedagógus 

     

Kerületi Hűség jutalom 2022 

Név Év:  Tagóvoda Munkakör 

Lengyel Andrásné 20  Tündérkert dajka 

Fehérné Tóth Judit 20  TÁ-TI-KA óvodapedagógus 

Kissné Bagi Magdolna 20  TÁ-TI-KA tagóvoda vezető 

Vasné Diószegi Enikő 20  JÓK Központ munkaügyi ügyintéző 

Víg Péterné 30  Csodasziget dajka 

Kissné Hódosi Erzsébet 30  Várunk Rád óvodapedagógus 

Kozma Lajosné 40  Pitypang óvodapedagógus 

Lukácsné Varga Katalin 40  Katica óvodapedagógus 

Pálné Csősz Ágnes 40  Gyerek-Virág óvodapedagógus 

 

2022-ben is megigényeljük a Köznevelésért Felelős Államtitkárságtól azoknak a nyugdíjba készülő 

munkatársaknak a részére a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, akik példamutatóan végezték hivatásukat. 

Ez a jelen állapot szerint 11 kollégát érint. Az Ő részükre 2022 év január 31-ig adjuk be az igényeket, 

hogy az emlékérmek a 2021/22-es nevelési év Pedagógus Napján átadásra kerülhessenek. 

A Józsefvárosi Önkormányzat minden évben a megbecsülését fejezi a VIII. kerületben áldozatos 

tevékenységet folytató közösségeknek, magánszemélyeknek. Ilyen módon kaphatják meg az óvodai 

ágazat dolgozói a „Polgármesteri dicséret”-et, és a „Józsefvárosi Gyermekekért” kitüntetést. Ez utóbbira 

minden évben 5 kolléga felterjesztésére van lehetőségünk. A felterjesztés ismérveit a Közalkalmazotti 

Tanács tagjai dolgozzák ki, amit a közalkalmazottak felé tolmácsolnak, hogy mindenki megismerje e 

lehetőség feltételeit.  
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Sikerkritérium: 

 A gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk, és az egyes 

területek értékelési eredményeit visszacsatoljuk, híreinkben és honlapunkon is közzé tesszük. 

 Az óvodai ágazat nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség vizsgálatát 

2022 májusában végeztük el. 

 A Pedagógus II és 5 főre csökkent Mesterfokozatra jelentkezők számának növelése, ösztönzés a 

magasabb besorolásra. 

 Megbecsültség növelésével a pályán maradás, és az utánpótlás biztosítása érdekben. A fenntartói 

elismerések lehetőségeinek bővítése, mely kimondottan ágazatunk dolgozóinak áldozatos 

munkáját értékeli. 

 Hatékony szervezeti kultúraváltás egyes részelemeinek változtatása és összehangolás - 

kiválasztási, előléptetési, jutalmazási, teljesítményértékelési rendszer - az EU-s partnerek 

segítségével folytatódik. 

 Folytatjuk bemutatkozó kisfilmekkel a tagóvodák életének bemutatását, az új projektek 

megjelenését a mindennapokban, a partneri kapcsolatokat is tovább bővítve. Naprakész honlap 

megjelenéssel és Facebook aktivitással vagyunk jelen a kerületi életben. 

 Az arculatra ható fejlesztések tervezésébe bevonjuk az érintett közösségeket (gyerekek, szülők). 

 Pályázatfigyeléssel biztosítjuk bekapcsolódásunkat a kerületi életbe, a kiemelt stratégiai célok 

végrehajtásába a szülőket is igyekszünk bekapcsolni. pl. komposztálás, hulladékmentességre 

törekvés, szelektív hulladékgyűjtés stb. 

 Tagóvodák programjainak koordinálása, mely segíti egymás munkájának megismerését és a jó 

gyakorlatok átvételét.  

 A tagóvodák fejlesztéséről tájékoztatjuk a szülőket, partnereinket.  

 Az ősszel hagyományteremtés céljával indult évnyitó sétán minden tagóvoda képviselteti magát, 

ötleteivel a rendezvény sikeréhez hozzájárul. 

 

 5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

  

5.1. Munkatársi értekezletek  

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintett felelős 

1.  Évindító értekezlet 2021. 

augusztus 24. 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

2.  Első félévi eredmények, 

tapasztalatok 

2022. 

február 

Nevelőtestület, Alkalmazotti közösség, tagóvoda-

vezetők, Intézményvezető 

3.  Évzáró értekezlet, 

Eredmények, Beszámolók 

2022. 

augusztus 

Intézményvezető, Tagóvoda-

vezetők, Alkalmazotti közösség  
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5.2. Szakmai munkaközösségek  

Ssz. Szakmai munkaközösség neve Munkaközösség vezetője 

1.  Népijáték Munkaközösség Liszkai Enikő  

2. Szakmai módszertani Munkaközösség Kocsisné Juhász Éva 

3. Minőségi Eredményességi 

Önértékelési Munkaközösség 

 

Pappné Antal Katalin 

 

5.3. Befogadó Óvodák Projekthez kapcsolódó - ÓVODAVEZETŐI WORKSHOPOK 

Célja: Inkluzív nevelést és fejlesztést elősegítő munka, egységes megvalósulása a Józsefvárosi Óvodák 

ágazatában.  

 

Ezen belül: 

 Multikulturalitás, szülőkkel való együttműködés, egyéni fejlesztés, differenciálás megerősítése 

 Inklúziós munkacsoport működése 

 Tagóvoda terv készítése saját arculat megjelenésével 

 Erőforrás igény – facilitáció. 

 

Folyamat: 

 Fejlesztő team felállítása 

 Közös alkalmak, egyes intézményi alkalmak, önálló team munka, mentorálás, coaching 

 

A fejlesztés fő irányai:  

 plusz programok és szolgáltatások 

 módszertani fejlesztések és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

 az óvodák és a környékükön élő családok közötti kapcsolat erősítését támogató jó gyakorlatok 

 hazai kisebbségek, a külföldi és bevándorló családok befogadását támogató módszerek 

elterjesztése 

 támogató szolgáltatások azokban a tagóvodákban, amelyekben esetleg nagyobb számban 

jelennek meg nehéz szociális helyzetű gyerekek 

 más tagóvodák jó gyakorlatainak átvétele (egymástól tanulás). 
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Kötelező területek minden intézmény számára:  

 multikulturalitás,  

 szülőkkel való együttműködés,  

 egyéni fejlesztés, differenciálás megerősítése 

 

5.3.1. Inklúziós munkacsoport 

Célja: az óvodapedagógusok szakszerűen és tudatosan alkalmazzák az alfa gyermekek egyéni 

sajátosságaihoz igazodó, megismerési folyamataikat támogató korszerű nevelési, tanulási módszereket, 

eszközöket. 

Feladatok: 

 szakmódszertani tudásbővítés és tudásmegosztás 

 a gyermeki tapasztalatszerzés folyamatainak elemzése 

 a gyermekek optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz és gyermeki 

kompetenciákhoz igazodó, támasznyújtó játék és tanulási környezet adta lehetőségek kutatása, 

feldolgozása 

 inkluzív, esélyteremtő szemlélet megalapozása                                 

 

Kompetenciák: 

szakmai, módszertani felkészültség, differenciálás,  kreativitás, inkluzív szemlélet, innováció, 

reflektivitás 

 

Sikerkritériumok: 

 intézményi fejlesztési terv kidolgozása 

 új módszerek kidolgozása 

 reflexió a fejlesztésekre,  

 egymástól tanulás, tapasztalatcsere elősegítése. 

 

5.4. Szakmai munkacsoportok: 

Ssz. Szakmai munkacsoport neve Munkacsoport vezetője 

1. Pozitív fegyelmezés Lukácsné Varga Katalin mesterpedagógus 

2. Fejlesztő csoport és 

Tehetséggondozó Szakmai Csoport 

Kozmáné Szabó Edina intézményvezető-helyettes, 

mesterpedagógus 

3. Gyermekvédelem Kozmáné Szabó Edina intézményvezető-helyettes 

4. Bagdi Bella Boldogság óra 

program 

Virágkoszorú, Gyerek-Virág és Várunk Rád tagóvodák 

vezetői 
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A munkacsoportok a pedagógus mesterprogramjához kapcsolódva, a tagóvodai arculat kialakítása 

érdekében illetve a törvényes működéshez szükséges egyeztetéseket szem előtt tartva, valamint az éves 

munkatervnek megfelelően végzik munkájukat.  

 

Sikerkritériumok: 

 A szakmai munkacsoportok és teamek dúsítják a korszerű és hatékony nevelés sokszínűségét, és 

hozzájárulnak a megújuláshoz.  

 Kommunikációs szakember által javasolt csatornákra jobban támaszkodunk, és tréningek 

igénybevételével segítjük elő a szakszerű és irányított közlést az óvodán kívüli partnerek felé. 

 A média, és honlap adta lehetőségeket a bemutatkozás és sikerek megmutatása céljára 

rendszeresen használjuk.  

 Bejáratokat és épületeket közös tervezéssel megvalósult szépítéssel kell vonzóbbá tenni. 

 A berendezések elhelyezésében, a személyzet magatartásában és a belső szervezésekben, a 

napirenddel is legyen az óvoda inkluzív, befogadó.  

 A Befogadó Óvodák projektben érintett konzorciumi tagokkal aktív és együttműködő 

kapcsolatban állunk. 

 Az egyes tagóvodák munkacsoportjainak eredményeit nyilvánossá tesszük a jó gyakorlatok 

megismerése érdekében. 

 

 6. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

6.1. Az óvoda kapcsolatai 

6.1.2. A Szülői Közösség értekezletei 

  

 -  
Időpont Felelős Téma 

 - - Korcsoporttól függetlenül: 

A fejlődés várható 

 

Tagóvoda-vezető 

Nevelőtestület 

 

- - 
 

-  

jellemzői az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

Aktuális információk 

 

2021. szeptember 30. 

2

. 
- - Iskolai életre történő alkalmasság 

témakör, kidomborítva az együttnevelés 

folyamatos szükségszerűségét. 

 

 

2021. december 5.  

Nevelőtestület 

3

. 
- - 

Nevelési év eredményei, információk 

 

 

2022. május 20. 

 

Nevelőtestület 
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6.1.3. Szülői fórum  

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja tagóvodánként szervezve, munkaterveikben 

részletezve.  

  

6.1.4. Az óvodapedagógusok fogadó órái  

Célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos 

(Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.  

Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – tagóvoda-vezetővel történt egyeztetés szerint – a 

csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve.  

 

 6.1.5. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok   

Leendő óvodásainkat szüleikkel: 2022. április utolsó hetében várjuk. Pontos időpontok honlapunkon 

lesznek követhetőek. 

Az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 

központilag nincs kijelölt nap, előzetes egyeztetés után a szülők a tagóvodákban betekintést nyerhetnek 

a mindennapi életébe. 

 

6.1.6. A Befogadó óvodák projekthez kapcsolódó kapcsolatok: 

Szociális munka: az integrálandó gyerekek családjainak támogatása az integrációban, a szülők és a 

befogadó óvodák közötti kapcsolat. Ezen belül: 

 A családok felkészítése az integrációra: tanácsadás, mentorálás.  

 A gyerek esetleges speciális igényeinek jelzése az óvoda felé.  

 A szülők és az óvoda / óvónők közötti kapcsolat facilitálása. 

 

6.1.6.1. Rendszeres konzultációs lehetőség/fogadóóra az RPA szociális munkásával: 

Az RPA szociális munkása közvetlenül elérhető az óvodapedagógusok számára, ha valamelyik gyerek 

vagy család esetében beilleszkedéssel kapcsolatos problémát észlelnek, ami gyengítheti az inklúzió 

sikerét. Azokban a célóvodákban, ahol van gyermekvédelmi felelős vagy szociális munkás, az RPA 

szociális munkása csak kiegészíti ezt a munkát, vagy tehermentesíti a szakembert. 

Szolgáltató: Rosa Parks Alapítvány (RPA) 

 

6.1.6.2. Játékpedagógiai mozgásfejlesztő foglalkozás kiscsoportosoknak az óvodán belül (2-3 

óvodai csoport) + Szülői közösségépítés  

Szükséges lehet olyan integrált óvodai csoportoknak, ahol felmerülhet a különböző társadalmi helyzetben 

lévő szülők között esetleg konfliktus, távolságtartás. Az RPA fejlesztőpedagógusa hetente egy 
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alkalommal egy teljes tanéven/ vagy egy féléven keresztül és utána másik óvodai csoportokban 

játékpedagógiai foglalkozást tart a kiválasztott csoportokban, elsősorban a mozgásfejlődésre helyezve a 

hangsúlyt. 

A foglalkozások ideje alatt az RPA szociális munkása informális majd egyre inkább strukturáltabb 

beszélgetéseket tart szülői közösségépítés céljából a foglalkozáson résztvevő gyerekek szüleinek. Igény 

szerint meghívott vendégekkel  

Szolgáltató: Rosa Parks 

 

6.1.6.3. Szociális munka- kríziskezelés, segítő beszélgetések a programban a szociális munkás 

látókörébe kerülő családokkal  

Az RPA szociális munkásához irányított családokkal segítő beszélgetések, szükség szerint segítség 

szociális ellátások igénybevételében, egyéb hivatali ügyintézésben. A segítő beszélgetések végső célja 

minden esetben az, hogy a gyermek óvodai beilleszkedése, a család és az óvoda kapcsolata 

kiegyensúlyozott legyen.  

Óvodán kívüli, közösségépítő kulturális és szabadidős programok szervezése a kiválasztott óvodai 

csoportok számára. 2 havonta egy alkalom, kb. 15 család számára 

A szociális munkás részvételével az óvoda falain kívüli kulturális és szabadidős programokat 

szerveznek, melyek célja a szülők és a gyerekek közötti kohézió erősítése, a közösségé válás 

elősegítése. 

Szolgáltató: Rosa Parks 

 

6.1.6.4. Mediáció 

Konfliktus esetén független mediátor bevonására van lehetőség, aki segíti a feleket abban, hogy 

a saját konfliktusukban a számukra legoptimálisabb megoldást találják meg. Igénybe vehető 

kollégák közötti, pedagógus-szülő közötti, fenntartó-intézmény közötti konfliktusok esetén. 

Szolgáltató: Partners Hungary 

 

6.1.6.5. Facilitációs szolgáltatások 

Belső megbeszélések, nevelési értekezletek hatékonyabbá tételére, nehéz témák és problémák 

közös feldolgozására facilitátor kérhető, aki segít a megbeszélés fókuszának tartásában, a témák 

következetes megvitatásában, minden érintett véleményének becsatornázásában, az esetleges 

konfliktusok kezelésében.  

Szülői értekezletek (online és személyes) esetén is igénybe vehető.  

Szolgáltató: Partners Hungary 
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Sikerkritériumok: 

 Az ELTE TÓK és gyógypedagógus hallgatóinak szakmai gyakorlatához helyet és 

gyakorlatvezetést biztosítunk, melynek célja az utánpótlás biztosítása. 

 Az érettségihez szükséges önkéntes diákmunka keretén belül óvodáinkban diákokat fogadunk.  

 A rendezvényekről készített felvételeket a közösségi oldalon zárt csoporton belül továbbra is 

megosztunk.  

 Együttműködési megállapodások alapján (civil szervezetek), valamint törvényi előírásoknak 

(védőnő, gyermekorvos, pedagógiai szakszolgálat, üzemorvos) megfelelően tartjuk a kapcsolatot. 

 Amennyire a járvány engedi, bevonjuk a szülőket a mindennapi tevékenységeinkbe, 

ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe.  

 Az integrálandó gyerekek családjainak támogatásába szociális munkásokat, segítő partnereket 

vonunk be. 

 

 

 7. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

  

7.1. A pedagógiai munka feltételei 

 

A Munkatervek mellékletét képező Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 

2. melléklete alapján mértük fel az elmúlt évben. Nagy változás a tervezői munkában, hogy a 

beszerzéseket beruházásokra és beszerzésekre bontva tudatosan kell megtervezni 2021 őszén, mert csak 

tervezhető keretet használhat fel a tagóvoda a jövőben.  

A digitalizált naplóvezetéshez rendelkezésre álló eszköz állományunkat tovább bővítjük, és ezek 

tükrében tervezzük, Informatikai eszközök néven külön soron az eszközbeszerzések összegét. Előre 

egyeztetve, együtt kell megvásárolni ezeket az eszközöket a kedvezőbb rendelések érdekében. 

 

Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai 

nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve figyelembevételével készített, vagy 

jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni.  
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Sikerkritérium: 

 

 Az SNI feladatok ellátását is lehessen követni a beruházások, fejlesztések során, és a vásárlások 

számláin. 

 A beruházások és fejlesztések sorrendjének meghatározása a lemaradások figyelembe vételével 

és a jogszabályok érvényesülésével történik, melynek fedezetét a fenntartó hagyja jóvá. 

 A vásárlások a jóváhagyott kereteken belül realizálódjanak, a határidőket figyelembe véve. 

 A digitális naplóvezetés feltételeinek biztosításához wifi hálózat kiépítése továbbra is cél. 

 A fejlesztések sorrendjében a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok, javítások az 

elsők, csak utána lehet felhalmozásokról dönteni. 

 Beszerzések, fejlesztések, beruházások során a környezetvédelmi szempontokat, a 

gazdaságosságot és megtérülést kiemelten kell kezelni. 

 A Befogadó óvodák projekthez kapcsolódó beszerzések a konzorciumi tagok döntéséhez 

kapcsolódnak. 

 

 
8. Személyi feltételek 

 

8.1. HUMÁN ERŐFORRÁS   

Álláshelyek száma 2021/2022. nevelési év 

8.1.1. Helyzetelemzés: 
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2021. szeptember 1-én a Józsefvárosi Óvodákban az óvodapedagógusok létszámán kívül minden álláshely 

betöltött. 14 álláshelyen lévő, de óvodapedagógusi feladattal megbízott pedagógiai asszisztens van a 

csoportokban, 9 fő óvodapedagógusnak tanuló, de jelenleg pedagógiai asszisztensi végzettséggel 

rendelkező, és 7 olyan határozott munkaidővel felvett pedagógiai asszisztens, akitől óvodapedagógus 

jelentkezése után megválunk. 8 nyugdíjas visszafoglalkoztatott is van. Kettő betöltetlen, üres állásunk 

van, melyből az egyik tagóvoda vezetői, egy pedig egy félállású óvodapedagógusi (másik felét 

óvodapedagógus látja el).  

Több tagóvoda-vezető esetében lejár 2022. júniusában a határozott időre szóló tagóvoda-vezetői 

kinevezés, ezért februárban új pályázatok kerülnek kiírásra. 

2020. szeptember 1-jétől Kormányrendelet teszi lehetővé, hogy az óvodában reggel 8 óra előtt vagy a 

délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott személy, így például a dajka vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa. Ez a rendelkezés 

nagymértékben segített az óvodai feladatok jogszerű ellátásában, a gyermekek felügyeletében, hiszen a 

látszólag jelentéktelen „délután” szó valójában azt jelenti, hogy a gyermekek felügyeletéhez 12 órától az 

óvoda jellemzően 17 óra körüli zárásáig elegendő a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

foglalkoztatott közreműködése, amennyiben a szóban forgó időszakban az óvoda nem szervez 

foglalkozásokat a gyermekek számára. A munkarendek átdolgozása a gyermekek mindenek feletti érdeke 

mentén megtörténik. 

 

8.2. Tagóvodák csoportbeosztásának alakulása 

 

Napraforgó Tagóvoda     

Ssz. 
Csoport 

neve 

Létszám 

 
Óvodapedagógus  Dajka  

Pedagógiai 

asszisztens 

1. Katica 24 

Szabó Beatrix  

Fülöp Brigitta 

  

 

Antalné Tóth 

Tünde  

  
 

2. Süni 21 
Márkus Adrienn 

Tóthné Ludvig Erika 
Jakusné Hódi 

Krisztina  

3. Maci 23 

Mészárosné Herczeg 

Ildikó 
Patakiné Kovács 

Olga 

  

Németh Nikoletta 

  
 

4. Cica 14 

Árvai Judit 

Krasznai Katalin 

 

 Szabó Brigitta  

  

Molnárné Szabó 

Andrea 

   Összesen: 82   
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Csodasziget Tagóvoda 

 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

 
Létszám 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

1. 
Katica 

 

21 

Arató Henrietta 

 
Szabó Krisztina 

 

Hildné Laczi Beáta 

 

2. 

 

Pillangó 

 

 

20 

Svébis Nikolett 

(TÓK3) 

 

Vigh Péterné 

 

Zboray Jánosné 

 

3. 

Csiga -

biga 
 

20 

Kissné Poór Beáta 

Takács Andrásné 

 

 

 

 

4. 

Halacska 

csoport 

 

21 

Kovácsné Kovalszky 

Tünde 

Miskolczi Józsefné 

 

Nagy Imréné 

Horváth Jánosné 

 

 
Összesen: 

 
82 fizikai létszám+SNI 

Mátyainé Mága 

Judit (konyhán) 

 

 

Gyerek-Virág Tagóvoda 

 

Ssz. 
Csoport 

neve 
Létszám Óvodapedagógus Dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 

1.  

Mákvirág 

 

 

20 

 

Simonné Török 

Orsolya 

 

Halász Andrea 

 

Horváth Ferencné 

 

  2. 

 

Harangvirág 

 

 

18 

   

Pálné Csősz Ágnes 

 

Ammerné Danco 

Melinda 

 

Tóth-Szilovics 

Mónika 

3.  

Napraforgó 

 

22 Horváth Istvánné 

Zatykó-Csirkovics 

Dalma 

 

Gergely Istvánné 

 

4. Gyöngyvirág 

 

19 Tavaszi Józsefné Fodor Bernadett Novákné Fekete 

Ágnes 

 Összesen: 79    
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Tündérkert Tagóvoda 

 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

 

Létszám  

 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

1. 

 

Csiga-Biga 

 

 

20 

Fazekas Ilona Katalin Jakab Mária 

 

Péter Zsuzsanna 

Fodor Elisabeth 

 

2. 

 

Maci 

 

 

18 

Juhászné Kovács 

Erika 

 

Lengyel Andrásné 

 

 

Varga Zita 

 

 

3. 

 

Hangyabanda 

 

 

21 

 

Nagyné Papp Ágnes 

 

Szentesi 

Annamária 

 

 

Borbély Annamária 

 

4. 

 

Katica 

 

 

19 

Zsigmondné Mercz 

Ágnes 

Noszlopy Éva 

 

 

Zachár Gyuláné 

 

 

Borovics Csilla 

 Összesen: 

 

78    

 

Katica Tagóvoda 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

Létszám  

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

1. 

 

Tigris 

 

 

20 

Fejes Fruzsina 

Zatkova Lívia 

 

Horváth Zsófia  

 

2. 

 

Süni 

 

 

20 

 

Fodor Gyöngyvér 

 

Pataki 

Annamária 

Varju Edit 

 

3. 

 

Kenguru 

 

 

21 

Pető- Hodosán 

Fruzsina 

Bálint 

Zsuzsánna 

Parti Mária 

 

4. 

 

Lila sárkány 

 

 

22 

Lukácsné Varga 

Katalin 

Nagy Brigitta Nádasi Andrea 

 

5. 

 

Mákvirág 

 

 

20 

Liszkai Enikő 

Répás Jánosné 

Lénárt Henriett  

 

6. 

 

Méhecske 

 

22 

Takács Klaudia Nagy Zsanett Weiszné E. Nikolett 

 Összesen: 

 

126    
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Mesepalota Tagóvoda 

 

Ssz. Csoport 

neve 

Létszám Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai 

asszisztens 

1.  Kis Vuk 25  Szabó Violetta Balogh Józsefné Elekné Ilovai 

Gabriella 

2.  KippKopp 21  Pajkos Fruzsina 

Scholtz Anna 

Puchnyákné 

Kántor Borbála 

 

3.  Kisvakond 21  Markovich Zsuzsanna 

Abonyi Gabriella 

Gyöngyösi 

Barbara 

Bodnár Melinda 

4.  Süni 22  Szabóné Tar Enikő Tot Judit Prancz Renáta 

5.  Micimackó 22  Barta Tímea Tajtiné 

Mihályi Enikő 

Faragóné Koós 

Emese 

Aranyosi Márta 

Összesen: 111     

 

Napsugár Tagóvoda 

 

Ssz. 
Csoport 

neve 
Létszám Óvodapedagógus 

 

 Dajka  

 

Pedagógiai 

asszisztens  

1. Maci  16 

Bíró Jánosné  Baloghné Papp 

Katalin 

  

Sarkadi Anikó  

  
 

2. Csigabiga 15 

Huber Viktória 
Fehér Róbertné  

  
Matisz Anett  

 

3. Egerek 13 

Erős Beáta 

  
Huzina Salome  

 
 

4. Pillangó 16 

Haris Erzsébet 

 

Dudás Gabriella 

 

  

Andó Ágnes  
 

   Összesen: 60    
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Virágkoszorú Tagóvoda 

 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

Létszám  

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai asszisztens 

 

1. 

 

Búzavirág 

 

23 

 

Barna Éva 

Váradi Alexandra 

 

Kádár Andrea   

 

  2. 

 

Kamilla 

 

 

22 

 

Ambróziné Nagy 

Ilona 

Haller Józsefné Kónya Kitti 

 

3. 

 

Csipkebogy

ó 

 

 

17 

 

Packosz Mónika 
Bacsi Lajosné Gesztelyi-Nagy Katalin 

 

4. 

 

Levendula 

 

 

19 

 

Boldizsár Márta 

 

Rácz Aranka 

Molnár Erika 

Valentina 

 Összesen: 

 

81    

  

Százszorszép Tagóvoda 

 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

Létszám  

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai asszisztens 

 

1. 

 

Cica 

 

24 

 

Bán Katalin 

 

 

Garbely Klára 

     Jeneiné Velencei 

Zsuzsanna 

 

2. 

 

Pillangó 

 

 

20 

Nagyfiné Varga 

Mónika 

Földvári Márta  

 

3. 

 

Mókus 

 

 

22 

Kálmánné Damásdi 

Orsolya 

 

Kozma Tímea  

Hargitai Emese 

 

 

4. 

 

Kutyus 

 

 

18 

Csabainé Lampert 

Ágnes 

 

Zvolenszki 

Zoltán Jánosné 

 

 

5. 

 

Maci 

 

 

20 

Vargáné Horváth 

Márta 

 

Kutiné Antalicz 

Andrea 

Molnár Zsanett 

 

6. 

Nyuszi 

 

22 Király István 

Lászlóné 

Kósa Éva 

Bodóné Mezősi 

Zsuzsanna 

 

 Összesen: 

 

126    
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TÁ-TI-KA Tagóvoda 

 

Ssz. 
Csoport 

neve 
Létszám Óvodapedagógus Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

 

1. 

 

Tücsök 

 

24 fő 
Csiszár Bernadett 

Fehérné Tóth Judit 
Pataki Józsefné 

Kergyó Anikó 

 

2. 

 

Bambi 

 

19 fő 

Bolla Attiláné 

Hajzer-Zelenák 

Bettina 

 

Nagy Sándorné 

 

3. 

 

Gyöngyvirág 
21 fő 

Fehérvári Gizella 

Németh-Balázs Kitti 

Lajosné 

Göbölös     

Emília 
Kathi-Kiss Renáta 

 

4. 

 

Mókus 

 

15 fő 

Gruberné Fodor Judit 

Sándorné Péterfi 

Krisztina 

Pataki Józsefné 

 
Összesen: 

 
79 fő    

 

Várunk Rád Tagóvoda 

 

Ssz. 
Csoport 

neve 

Létszám 

 
Óvodapedagógus  Dajka  

Pedagógiai 

asszisztens 

1. Cica csoport 18 

Szikora Zoltánné 

Botos Yvett 

 

Gálné Baranya  

Hajnal 

 

Barczi Gáborné 

(tartós tp)  

 

Makráné Barta 

Julianna 

 

Bartha Róbertné 

Gyulai Zsófia 

Uhrin Izabella 

Szatmári Sára 

2. Süni csoport 18 

Kissné Hódosi 

Erzsébet 

Bartos Dóra 

3. 
Kutya 

csoport 
17 

Beck Judit 

 

4. Maci csoport 16 
Dárdainé Demény 

Anett 

Összesen: 69 fő    

 

   



70  

  

Pitypang Tagóvoda 

 

 

Ssz. 

 

Csoport 

neve 

 

 

Létszám 

 

Óvodapedagógus Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

1. 
 

Maci 
18 

Takács Csabáné 

Tóth-Kozma Fanni 

Dobos Dezső 

Andrásné 
Zsitnyányi Péterné 

    

 2. 

 

Mókus 

 

18 

Sipos-Hajdú Réka 

Ágota 

Rigó Beáta 

Katona 

Andrásné 
Ganyi Fanni 

 

3. 
 

Csiga 

 

18 
Kozma Lajosné 

Maros Judit 
Bóni Szabina Ganyi Fanni 

 

4. 
 

Cica 
19 

Molnár Jánosné 

Szombati Virág 
Imam Éva 

 

Ganyi Fanni 

 

5. 
 

Süni 

 

25 
Nagy Ivett 

Szabó-Rausz Emese 
Szabó Erzsébet 

 

Ganyi Fanni 

 

6. 
 

Pillangó 

 

20 
Mizser Szilvia, 

Pénzes Andrea 

Angeliné Szita 

Erika 
Vetró Nóra 

 
Összesen: 

 
118    

 

 

8.2.1 Óvodapszichológusok beosztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tőricht Dóra 

 

 

Gyerek-Virág Pitypang Százszorszép 

 

Tündérkert 

Mesepalota 

 

 

Virágkoszorú 

Szűcs 

Szabolcs 

 

Csodasziget 

Napsugár Várunk Rád Katica Tá-ti-ka 

Napraforgó 
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8.2.1.1. Óvodapszichológusi munkaterv a 2021-22-es nevelési évre 

Óvodapszichológusi munka célját, a feladatokat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szabályozza. 

 

Határidő Célok 

Október 

Igények, tervek egyeztetése 

● Milyen igények fogalmazódnak meg az 

óvodavezetőkben a pszichológussal kapcsolatban? (pl 

tréning az óvodavezetőknek -> másik kollégával 

konzultálni) 

● Ajánlásokat figyelembe venni  

● Beleegyező nyilatkozatok 

● Kiosztani 

● Visszaszedni  

Szülők tájékoztatása az intézményi jelenlétéről, 

tevékenységéről, elérhetőségéről, valamint arról, hogy 

az intézménypszichológus a nevelési év során 

csoporfoglalkozásokon vehet részt 

● Konzultációs időpontok megadása az intézményekben 

(faliújság, honlap) 

Szülői/ munkatársi értekezleteken való részvétel előre 

egyeztetve  

Beszoktatás segítése 

November 

Szülők fogadása. Óvodai csoportlátogatások, megfigyelések 

Az óvodapedagógusok problémafelvetései mentén megoldások 

keresése 

December 

A Szakszolgálat fejlesztő csoportjaiba (iskola- előkészítő, 

szociális készségfejlesztő csoport) irányítás 

Az iskolaérettség, iskolaválasztás eldöntésében segítség nyújtása 

(javaslat/tovább irányítás) 

Január-február 

Szülőkonzultációk tartása 

Egyéni csoportos foglalkozások folytatása 

A szakmai mentorral való szupervízió 

Március-április Beóvodázással - Beiskolázással kapcsolatos teendők 

Május-június 

Beszámoló készítése az éves munkáról 

Konzultációs folyamatok lezárása 

Visszajelzés szülőknek a gyermek fejlődéséről 

Részvétel az évet záró óvodai programokon (lehetőség szerint) 
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 9. Szervezeti feltételek 

 

9.1. Szervezeti ábra 

 

Szervezeti modellünk újabb változás előtt áll. 2022 januárjától a felzárkóztató-és fejlesztőpedagógusok, 

gyógypedagógusok az igazgatóság létszámába tartoznak, és vezényelhetővé válnak a tagóvodákban 

szükséges SNI-s határozatokban olvasható feladatok szerint több tagóvodába. 

A diabétesz ellátásra képzett személyek szintén kerületi szinten látnak el feladatot szükség szerint 

vezényelve, maximum öt gyermek ellátása érdekében. 

Az óvodatitkárok munkakörének tisztázása is a következő nevelési év feladatai között szerepel. 
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9.2. Változásmenedzsment 

 2021 márciusától a hagyományos oktatást felváltotta a digitális, óriási változást hozva a pedagógusok 

számára is. Ezért az infokommunikációs eszközök használatának előtérbe helyezése az 

óvodapedagógusok munkájába is előtérbe kerül. 

 A mentor munkára nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás biztosítása érdekében 

 Konfliktuskezelési stratégiát dolgozunk ki szakemberek bevonásával. 

 Az EU-s deszegregációs projekt résztvevőivel együttműködünk, a kapcsolódó munkacsoportokban 

feladatokat vállalunk. 

 A projekt kapcsán készült szociológiai kutatás eredményeit mi is felhasználjuk a családokkal való 

együttműködésünk hatékonyabb megvalósításában. 

 A Szervezeti működési szabályzatba beépítjük az újabb stratégiai elemeket, melyeket a kutatások 

és projekt kapcsán szükséges. 

 A munkaköri leírásokba beépítjük az új elemeket, a tevékenységekben bekövetkezett változásokat. 

 Az érdekvédelmi csoportok működését támogatom. A Közalkalmazotti tanács elnökének további 

feladata az objektív értékelési, jutalmazási szempontok kidolgozásának koordinálása. 

 

9.3. KOMMUNIKÁCIÓS LÉPÉSEK  

Az arculatépítés minden tagóvodában a pályázati vállalás nyomán is zajlott, melyhez szervesen társult a 

Covid miatti partneri kapcsolatok pótlására irányuló bemutatkozási lehetőségek biztosítása, a beiratkozást 

segítő bemutatkozások megoldásainak keresése. Ehhez az önkormányzat közösségi irodájától és 

kommunikációs-média szakembereitől rengeteg segítséget kaptunk, és a jövőben újabb lehetőségek 

feltárására is törekszünk, hogy honlapunkon és Facebook oldalunkon méltón jelenjünk meg 

információinkkal: 

- imázsvideókat, röplapokat, bemutatkozó anyagokat készítünk a kerületi óvodákról; 

- internetes platformokon szervezünk „nyílt napokat” az érdeklődő szülőknek; 

- az óvodák szakmai környezetével (pl. a védőnőkkel) is konzultálunk a beiratkozás előtti 

időszakban; 

- elkezdünk azon dolgozni, hogy miként tehető a kerületi lakosok számára még inkább láthatóvá az 

óvodai fejlesztés, egyáltalán az óvodák maguk;  

- az első óvodai nap előtt kerületi sétát teszünk, amelyen melynek célja a szülők cselekvési 

kedvének fokozása a közös célok elérése érdekében; 

- elkezdtünk tervezőirodával együttműködésben egy olyan projekt tervezését, amely a helyi szülők 

bevonásával újítja meg a célóvodák bejáratait, utcafrontjait. 
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Sokat javítottunk a kommunikáció háttérfeltételein: 

- kiváló partnerekkel, összehangoltan dolgozunk együtt,  

- Pápai Gergely filmes szakember tanítja kollégáinkat videó felvételt készíteni, vágni; 

- elkezdődött a tagóvoda-vezetők és további munkatársak alapfokú kommunikációs képzése, 

amelynek során (alapvető kommunikációs ismeretek átadása mellett) kiscsoportos kooperatív 

módszerrel arra koncentrálunk, hogy miként fogalmazzuk meg a helyi óvodáink erősségeit. 

   

A közeljövő nagyobb feladatai lesznek: 

- a narratíva további összehangolása a kerületi gyermekekre irányuló fejlesztésekkel, 

intézkedésekkel; 

- az óvodák kapcsolatának fejlesztése szélesebb társadalmi környezetükkel. 

 

9.4. Humánerőforrás fejlesztése  

 Célja: 

 A személyzetfejlesztés lényeges eleme a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet szerint elkészített 

középtávú továbbképzési program megvalósítása, és évente a beiskolázási tervbe foglalt tanulási 

szándékok támogatása. 

 A holding keretében szervezett továbbképzések mellett az egyes tagóvodák saját hatáskörben is 

szervezhetnek továbbképzéseket arculatukat erősítő és a saját személyes motivációk támogatása 

érdekében. 

 A 2021-es költségvetés készítésekor figyelembe veszem a továbbképzési programban szereplő 

neveket, melyeket aktualizálunk a változásokat figyelembe véve. 

 A pedagógus-továbbképzések támogatásában prioritásként kezeljük a környezeti nevelést, és a 

tehetséggondozást elősegítő végzettségek megszerzését. 

 Fókuszba helyezzük az infokommunikációs technikák pedagógiai célokra használatos formáit az 

adminisztrációs terhek könnyítése érdekében. 

 Cél, hogy minden tagóvodában induljon 2022 szeptemberében angol nyelvű élménypedagógiai 

oktatás. Ennek érdekében képzéseket szervezünk, kapcsolatokat építünk. 

 

9.5. Továbbképzés  

9.5.1. Pedagógus továbbképzés  

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat 

eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának 

támogatása. Az országosan meghirdetett továbbképzéseken való részvételt kívánjuk támogatni.  

Nevelőtestületünk folyamatosan küldetésének érzi, hogy a felzárkóztatáson túl a tehetséggondozás is 

egyre inkább megvalósuljon az intézményeinkben, így ismét meghívjuk Dr. Kelemen Lajos pszichológus, 
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egyetemi tanárt, akinek saját fejlesztésű, tehetséggondozásra is rendkívül alkalmas „Okoskockájával” 

szeretnénk további tagóvodák óvodapedagógusait megismertetni, feltérképezni annak alkalmazási 

lehetőségeit és nem utolsó sorban megtanulni és ezáltal megszerezni a jogot, hogy a mindennapokban 

alkalmazhassuk. 

 

Feladatok: 

Budapesti POK által szervezett Őszi pedagógiai Napok 2021.október 11-20 

 

Tagóvoda 

neve 

Részvétel 

időpontja 

Résztvevő neve Képzés megnevezése 

Mesepalota  2021.10.12 Abonyi Gabriella “Képzeld el, mondd el, játszd el!”-

komplex művészeti eszközökkel nevelés 

az óvodában 

2021.10.13 Barta Tímea, Tajthiné 

Mihály Enikő, Szabó 

Violetta, Abonyi 

Gabriella 

Együttműködések az óvodapedagógiában 

 

Óvodai szakmai nap 

Katica 2021.10.14. Fodor Gyöngyvér Az együttműködés az óvodapedagógusok 

pedagógusok és gyógypedagógusok között 

az első osztályos gyermekek 

képességfejlesztése érdekében 

 

Sikerkritérium: 

A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, 

annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek.  

 

9.5.2. Nem pedagógusok továbbképzések 

 

Helyszín Dátum Megnevezése/Tartalom Érintettek köre 

székhelyóvoda 2021. 10. 20 Adatvédelmi előadás, 

egységes 

formanyomtatványok 

tagóvoda-vezetők, 

óvodatitkárok, 

ügyintézők 
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9.5.3. Megbízatások, feladatmegosztások és a nevelési célok meghatározásából adódó szervezési 

feladatok  

Intézményvezető: Aissou Erzsébet 

Igazgatóhelyettesek:  

 Inkluzív óvodai nevelésért, esélyegyenlőségért felelős fejlesztő és általános igazgatóhelyettes. 

Kozmáné Szabó Edina 

 Szakmai és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes: Honti Anna 

 Gazdálkodási - személyügyi és működési igazgatóhelyettes: Csabainé Lampert Ágnes 

 Weblap felelős: Kozmáné Szabó Edina 

Feladatok  Határidő  Felelős  

Gyermekvédelmi feladatok 

kezdete 
2021. október 

JSzSzGyK-val egyeztetve FIDÓ 

parki rendezvényhez csatlakozva  

Óvodai beíratás 2022. május 
intézményvezető, tagóvoda-vezetők 

Iskolai tájékoztatók tartása 2022. január 
tagóvoda-vezetők 

Iskolalátogatások 2022. március 
nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 

Szülők Közösségének 

újjászervezése, 

elégedettségmérés 

2022. május 

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető 

Családlátogatások szervezése 
folyamatos /járványtól 

függően szervezve/ 

óvodapedagógusok  

Kirándulások szervezése 2022 tavasz 
tagóvoda-vezetők, 

óvodapedagógusok  

Témahetek megszervezése 
folyamatos októbertől 

májusig 

óvodapedagógusok 

 

9.6. Intézményi innováció  

Célja: a kor kihívásaihoz való alkalmazkodás, szakmai tudásunk megújítása a fejlődési nehézségek és 

zavarok felismerésére és szakemberek felkutatására a gyermekek megsegítése érdekében. 

 Az óvodapedagógus pályán tapasztalható munkaerő-hiány kiküszöbölése és a folyamatos 

szakmai megújulás érdekében tovább folytatjuk az ELTE-TÓK gyakorló óvodájaként a hallgatói 

gyakorlati képzést, A harmadéves hallgatói csoportjaink mellé, ebben a nevelési évben is 

indítunk első éves hallgatói csoportot a Százszorszép tagóvodában. 

 Elkezdtük a digitalizált intézményi adminisztráció bevezetését óvodáinkban, melynek célja:  

A csoportnapló készítésének formája a digitalizált világ informatikai megoldásainak felhasználásával 

költséghatékonyabb, továbbá hozzájárul a fenntartható fejlődéshez a papírnélküli megoldásaival. 
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9.6.1. Az OVPED használatával elvégzendő feladatok: 

- Regisztráció - statisztikák 

- Hiányzások nyilvántartása – mulasztási napló 

- Nevelési feladatok/tervek készítése 

- Heti tervek/projektek készítése 

- Képességértékelés, - egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése 

- Anamnézis készítés 

- Csoportnapló összeállítás elektronikus elkészítését. 

9.6.2."Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" 

A Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvány együttműködésével folytatódik a 

fejlesztés. 

A projekt közvetlen célja: a kerületi óvodák komplex fejlesztése, a  hátrányos helyzetű és/vagy 

roma gyerekek intézmények közötti szegregációjának fokozatos felszámolása, a sokféleség 

kezelésének előmozdítása, az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés elleni 

küzdelem, a fejlesztőpedagógiai munka (azon belül a tehetséggondozás) támogatása. 

 

9.6.3. ELTE kutatás - olyan tudományos kutatás, amelynek célja a gyermekek lelki egészségének 

további előmozdítása – Kapcsolattartó: Sulyok Rozi 

 

Célja: A kutatás hosszútávú célja az, hogy létrehozzanak a gyerekek számára egy érzelmi 

készségfejlesztő programot. 

- Az óvodáskor nagyon fontos időszak a lelki egészség szempontjából. A korai szűrés lehetővé teszi, 

hogy nagyon csekély beavatkozással, támogatással megelőzhetőek legyenek a későbbi 

viselkedéses és érzelmi/hangulati problémák.  

- Egy tudományos vizsgálat keretében a kiválasztott óvodákban szűrik a gyermekek mentális 

egészségét, és azoknak a szülőknek, akik gyermeküket túlzottan visszahúzódónak, szorongónak 

látják, vagy éppenséggel a viselkedését tartják problémásnak, a probléma jellegétől függően egy 

online tréning programban való részvételt ajánlanak fel. 

- A szülőtréning e-mailben küldött videókból, írásos anyagokból és feladatokból áll, amelyek mind 

arról szólnak, milyen nevelési elvekkel és hatékony módszerekkel segíthetünk legjobban ezeknek 

a gyermekeknek. A tréning hat témát (modult) tartalmaz, az anyagokat a résztvevők heti 

rendszerességgel e-mailen kapják meg.  

- A kutatásban azt vizsgálják, hogy mennyire hatékonyan segítik a szülőket. 

- Mindemellett, szeretnék feltérképezni az óvodáskorú gyermekek érzelmi készségeit. Az érzelmi 

készségek nagyon fontos szerepet játszanak a gyerekek életében. Ezektől függ például az, hogy 
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mennyi barátjuk van, hogyan kezelik az óvodai konfliktusokat, de hatással van az iskolaérettségre 

és a későbbi iskolai tanulmányi eredményekre. 

Módszere: A kutatás során a gyerekek érzelmi készségeit képes történeteken keresztül mérik. 

Ezeknek a méréseknek nincs semmiféle káros következménye. 

A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. A kutatás során kapott eredményekről később 

publikáció(k) jelenik (jelennek) meg, és tudományos konferenciákon kerülnek ismertetésre.  

 

9.6.4. Mentortárs - Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekről -  

(Motiváció Oktatási Egyesület Dr. Fejes József Balázs) 

 

A képzés célja, hogy a résztvevőkkel megismertesse azokat a körülményeket, amelyek a 

hátrányos helyzetű tanulók oktatási problémáihoz vezetnek, valamint, hogy bemutassa, a képzésen 

résztvevő óvodapedagógusok szerepét a minőségi és méltányos oktatás megvalósulásában. 

A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége nagymértékben eldől az általános iskola 

kiválasztásakor. Éppen ezért rendkívül fontos a hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek 

segítése az iskolaválasztás terén annak érdekében, hogy gyermekük számára jó oktatási 

minőséget kínáló, integrált általános iskolát válasszanak. 

 

Módszere: A képzés interaktív módon mutatja be a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútját a 

Mentortársas elnevezésű társasjáték segítségével. A játék során a résztvevők elmélyítik 

ismereteiket a gyermekek és fiatalok iskolai karrierjét veszélyeztető tényezőkről. 

A résztvevők megismerik, és egy példányát megkapják az Ugróiskola nevű társasjátéknak. A játék 

célja, hogy lehetőséget teremtsen az óvodában tartott iskolaválasztást segítő szülői értekezleteken, 

valamint egyéb hasonló alkalmakon arra, hogy a leendő elsős gyermekek szülei interaktív módon 

széleskörű tájékoztatásban részesüljenek az általános iskola kiválasztása kapcsán.  

 

9.6.5. „Angol minden tagoviban” – projekt beindítása 

Célok: 

 Minden tagóvodában legyen angol nyelvű oktatás 2022-ben;  

 Élménypedagógia szintű angol, hetente minimum 3 alkalommal (25-30 perces foglalkozás), vagy 

ideális esetben minden nap „Egy személy nyelv” módszerrel megvalósítva; 

 Minden óvodás hozzáférjen az angolhoz (itt fontos a szülők igénye is, de esélyegyenlőségi 

szempontok is) 

 Amennyire csak lehetséges, élménypedagógián keresztül, belső erőforrásokból valósuljon meg az 

angol nyelv oktatása. 
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9.7. Információátadás 

9.7.1. A JÓK intézményének belső kommunikációs rendszere 

1. Pedagógiai szakmai koordinációs megbeszélések 

szervezése 

(igazgató-helyettesek, tagóvoda-vezetők, mk vezetők 

részvételével) 

 

Minden hónap második hetének 

szerdáján 8.30 – 11.00 

2. Tagóvodánként óvodapedagógusok egyeztető 

megbeszélése a tagóvoda-vezetők irányításával 

(a vezetői megbeszéléseket követően) 

Minden hónap második szerdáját 

követő napon 

2.  Technikai dolgozók koordinációs megbeszéléseinek 

szervezése 

Tagóvoda-vezetői szervezésben 

legalább havonta egy alkalommal, 

vagy szükség szerint 

 

3.  E-mail, Zoom formájában a kollégák felé, kollégák 

között, külső partnerekkel 

Aktualitás esetén azonnal 

 
 

 

10. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai 

nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

   

10.1. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:  

• Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 

• Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés.  

• Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. 

• Az egészséges és kulturált életmód szokás szabályrendszerének tagóvoda szintű protokoll 

elvárások kidolgozása. 

• A kötelező óvodalátogatással és a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új 

törvényi változások nyomon követésére és betartására, betartatására. 

• Az iskolaköteles gyermekek óvodai képességmérését legkésőbb december 20-ig kell 

elkészíteniük az óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus munkatársaknak. 

• Belső szakmai munkaközösségek működnek, amelyekbe minden tagóvodában dolgozó 

pedagógus - érdeklődési körüknek megfelelően – csatlakozhat a módszertani megújulás, tudás 

átadás és szakmai segítségnyújtás érdekében. 
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Sikerkritériumok: 

 Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges feladatokat az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, valamint a nemzetiségi irányelveket 

figyelembe véve, a saját Pedagógiai Programban fogalmaztuk meg, ennek megfelelően 

igyekszünk mindent megtenni, hogy minőségi nevelést nyújtsunk a különböző társadalmi 

helyzetű gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekre.   

 Folyamatosan biztosítjuk a helyet, időt, eszközt a gyermekek számára a legfontosabb 

tevékenységükhöz, a játékhoz.  

 Mindennapjaink része a hátránykompenzálás, az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos 

testmozgás, melynek feltételeit és napi gyakorlatát biztosítjuk.  

 A tematikus tervekben minden tevékenységi forma egymásra épülve, komplex módon jelenjen 

meg. A megvalósítás mikéntje a reflexiókban nyomon követhetően rögzítsék az 

óvodapedagógusok az OVPED felületen.  

 A munka- és feladattervek nyilvánossága biztosított a KIR, valamint a www.08egyesitettovoda.hu 

honlap felületén, és a tagóvodákban.   

 

Érvényességi rendelkezés:  

• A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes.  

• A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.   

 

10.2. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

    

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról  

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

2020. szeptember 1-jétől a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet új 6. sz. melléklete. Az új 

rendelkezések a pedagógus életpályáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/A.-33/O. 

paragrafusaiban jelentek meg többségükben változatlan tartalommal,  

229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

http://www.08egyesitettovoda.hu/
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 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről  

 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés KÉZIKÖNYV HETEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS   

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.  fokozatba 

lépéshez. HATODIK, MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT  

 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK, 

JAVÍTOTT VÁLTOZAT   

 ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI 

ELJÁRÁSHOZ negyedik, javított változat  

 Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei   

 Józsefvárosi Óvodák működését szabályozó dokumentumok www.08egyesitettovoda.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.08egyesitettovoda.hu/
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

  

I. Készítette a Józsefvárosi Óvodák nevelőtestülete  

  

Kelt: ………………….                                 Ph     intézményvezető                                                                   

  

II. AZ ÓVODA MUNKATERVÉBEN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOSAN MAGASABB 

JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT VÉLEMÉNYEZÉSI JOGÁT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL 

GYAKOROLTA ÉS A DOKUMENTUMRÓL VÉLEMÉNYT ALKOTOTT:  

  

A Józsefvárosi Óvodák Szülői Szervezet/Közösség  

  

                     ………..……………………………..  

Kelt: ……………………..  .                    Szülői Szervezet elnöke  

  

A Józsefvárosi 2021/2022. nevelési évre vonatkozó intézményvezetői Munkatervét a Fenntartó 

megismerte és véleményezte.  

 

Kelt………………………………….         ……………………………………………….. 

                                                                          

 

A Józsefvárosi Óvodák Nevelőtestülete a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó intézményvezetői 

Munkatervét a 2021. 10. 30-án hozott nevelőtestületi határozat alapján a JÓK nevelőtestülete elfogadta. 

 

 

Kelt: ……………………..                  ………………………………………………………  

    

                                  a nevelőtestület nevében aláíró tagóvoda-vezetők névsora  
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Mellékletek 

 

 

 

Gyermekvédelmi munkaterv  

Munkaidő beosztás minta 

Népijáték Munkaközösség terve 

Módszertani munkaközösség éves terve 

Minőségi eredményességi és önértékelési munkaközösség munkaterve 

A JÓK Fejlesztő Csoportjának Munkaterve  

Tagóvodák munkaterve 
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1.sz. melléklet  

JÓK GYERMEKVÉDELMI MUNKATERVE 2021/2022-es NEVELÉSI ÉV 

  Cél:  

 Feltárni mindazokat az okokat, amelyek a gyermek egészséges személyiségfejlődését 

hátrányosan befolyásolják, akadályozzák.  

 Minden gyermek eljusson fejlődésének azon optimális fokára, mely által képes lesz egyéni 

készségének és képességének megfelelően az iskola megkezdésére.  

 Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesítése.  

Folyamat-

elem  
Feladat 

Intézményvezető  Gyermek-védelmi  

felelős  

Tagóvoda-

vezetők  

Óvoda-

pedagógusok  

Dokumentum  

Általános 

gyermek-

védelmi 

feladatok  
  

- gyermekvédelmi 

munka 

intézményi szintű 

irányítása, 

ellenőrzése, 

tagóvodák 

beszámoltatása, 

- kapcsolattartás a 

külső 

partnerekkel, 

- adatszolgáltatás, 

- intézmény 

képviselete,  

- az intézmény 

gyermekvédelmi 

munkájának  

értékelése,  

a tagóvodák gyermek-

védelmi 

munkájának segítése, 

intézményi szintű 

koordinálása 

családlátogatásokba 

bekapcsolódás, 

a szülők tájékoztatása 

az intézményben a 

gyermekvédelmi 

feladatot ellátók 

személyéről, 

fogadóóráikról, 

szülők  és 

pedagógusok részére 

egészségmegőrző- 

előadások szervezése, 

a helyi 

gyermekvédelmi 

munka értékelése,  

operatív feladatok 

végzése az ellátott 

feladatok nagyságára 

tekintettel, a 

tagóvodák igényei  

szerint,   

szakemberekkel 

folyamatosan 

konzultáció,   

értékelés, beszámoló  

készítése   

 

ellenőrzi az 

óvoda 

gyermekvédelmi 

tevékenységét   

az óvoda 

körzetében lakó 

három évesek 

felkutatását 

megszervezi  

védőnővel 

kapcsolatot tart a 

szociálisan 

hátrányos 

helyzetben élő  

családok 

gyermekeinek  

hároméves 

korban történő 

óvodáztatása 

érdekében,  

ellenőrzi a 

házirend és az 

óvoda óvó-védő 

előírásainak 

betartását, 

szükség esetén 

haladéktalanul  

intézkedik   

gondoskodik az  

óvoda-család 

hatékony 

együttműködésér

ől,  

az esély-

egyenlőség  

biztosításáról,  

a gyermekek 

megfigyelése, 

a  

csoport 

feltérképezés,   

nevelési év 

kezdetekor a 

gyermekek  

fejlettségének 

megfelelően, 

tájékoztatást 

nyújt az 

egészségük-testi 

épségük 

védelmére 

vonatkozó  

szabályokról, 

aminek tényét 

és  

tartalmát 

dokumentálja,   

család-

látogatások 

szervezése,   

szülői  

értekezletek 

tartása, egyéni 

bánásmód 

elvének 

érvényesítésével 

szükség esetén 

fejlesztési terv  

 készítése, 

folyamatos  

vezetése,   

a gyermeknél 

jelentkező 

nyilvántartások,   

- csoportnapló,   

- gyermekvédelmi  

- feljegyzések,   

- családlátogatás,   

- fogadóórák,   

- szülői 

értekezletek 

dokumentálása,   

- jelenléti ívek,   

- jegyzőkönyvek   
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ellenőrzi a 

gyermeki-szülői  

jogok 

érvényesülését, a 

szülők 

tájékoztatásának 

rendjét   

közös  

rendezvényeket,  

segítő 

programokat  

szervez,   

közzéteszi a 

gyermekvédelmi 

fel- 

adatot ellátó 

intézmények 

címét,  

telefonszámát   

problémák 

esetében a 

szülőkkel 

fogadóóra   

kezdeményezése

, szükség esetén 

tagóvoda-vezető 

és 

gyermekvédelmi 

megbízott  

bevonása. 

 

 Speciális 

gyermekv

édelmi 

feladatok   
  

szülők 

tájékoztatása a 

szociális 

támogatások  

igénylésének 

rendjéről   

belső 

jelzőrendszer 

működtetése,   

különösen 

indokolt esetben 

hatósági  

intézkedés 

kezdeményezése   

gyermekvédelmi  

munkaterv készítése,   

belső jelzések 

kivizsgálása,   

gyermekvédelmi  

értekezletek 

szervezése,   

külső jelzés  

kezdeményezése,  

külső jelzés küldése a 

Gyermekjóléti központ  

felé,   

Gyermekjóléti 

központtal folyamatos  

kapcsolattartás,   

családgondozókkal 

együttműködés,   

esetmegbeszélésekkel 

a tagóvodák  

munkájának segítése,   

szükség esetén 

családlátogatás  

végzése,   

a jelzőrendszeri 

kerekasztal 

megbeszéléseken  

részt vétel,   

az óvodák védőnőivel 

kapcsolata folyamatos   

gyermekvédelmi 

tevékenység  

támogatására  

rendszeres, 

illetve rendkívüli 

esetben 

egészségügyi 

szűrővizsgálat 

szervezése,   

igénylőlap 

továbbítása a 

megadott 

határidő 

betartásával,   

tanácsadási 

lehetőségek 

biztosítása az 

igények 

kielégítésére  

folyamatos 

kapcsolattartás a  

gyermekvédelmi  

felelőssel,   

a nyilvántartott 

gyermekek  

figyelemmel 

kísérése, 

problémák 

jelzése a 

gyermekvédelmi  

felelősnek, és a  

tagóvoda-

vezetőjének, 

szülők 

figyelmének 

felhívása a 

szociális 

támogatások  

lehetőségeire, 

segítségadás 

számukra   

szükség esetén 

belső jelzés 

indítása,   

nyilván-tartások,   

csoportnapló,   

gyermek-védelmi  

napló,   

család-látogatás  

feljegyzései,   

fogadóórák, 

szülői 

értekezletek   

dokumentálása,   

jelenléti ívek,   

jegyző-könyvek   
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A JÓK pedagógusainak gyermekvédelmi feladatai:   

 A gyermeki jogok védelme mindenkinek kötelessége, aki gyermekek nevelésével, oktatásával, 

ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik  

 Az általános elvárások közül kiemelten fontos az időben történő jelzés. Ha a pedagógus olyan 

problémát tapasztal, aminek megoldásában már az óvoda jogszerűen nem tud segíteni, köteles 

jelzéssel élni a gyermekvédelem fórumaihoz /családsegítő/ gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ az 

intézményi felelős közreműködésével.  

 Minden óvodapedagógusnak kötelessége a rábízott gyermekek családi életének, valamint egészségi 

állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása.  

 A gyermek életében bekövetkező kedvezőtlen változásokat jelentenie kell az óvoda gyermekvédelmi 

felelősének!  

 Óvodánk figyelmet fordít a prevencióra, a segítségnyújtásra, a hátrányos helyzet csökkentésére, a 

veszélyeztetettség megelőzésére. A veszélyeztető tényezők észlelése esetén a gyermekvédelmi 

felelős az óvodapedagógussal együtt felderíti a fejlődést akadályozó okokat, feltérképezi a család 

környezetét, szociális helyzetét, majd szükség szerint felveszi a kapcsolatot az illetékes 

szakemberekkel, szakintézményekkel.  

 Nevelő munkánk során figyelembe vesszük a differenciált fejlesztés lehetőségeit  

 Az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközök segítségével törekednek a prevencióra: 

többszöri családlátogatás, odafigyelő beszélgetések a szülővel, rendszeres tájékoztatás a kisgyermek 

fejlődéséről, fejlesztő foglalkozások szervezése, az ezeken történő rendszeres részvétel biztosítása, 

valamint a külső szakemberekkel történő információcsere.   

 Kiemelkedő történéseket jegyzőkönyvbe kell foglalni, írásban kell rögzíteni.  

 A védelemre szoruló gyermek segítségére a probléma jellegétől függően felvesszük a kapcsolatot a 

megfelelő szakemberrel, kérjük a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatási Gyermekjóléti Központ és 

Családsegítő Szolgálat, vagy a Kerületi Gyámhatóság segítségét.  

 A nevelőtestületet folyamatosan tájékoztatni kell a védelembe vett gyermekek problémájáról, az 

intézkedések módjáról!   

 Folyamatos a kapcsolattartás az iskolával, ahová volt óvodásaink felvételt nyertek.  

 Folyamatos az együttműködés a védőnővel.   

 Tartalmas együttműködésre törekszünk a családokkal.   

 Szülői értekezletek, fogadó órákon kívül, szülői kérésre, időpont egyeztetés után is lehetőséget 

biztosítunk a gyermekek fejlődésével kapcsolatos megbeszélésre.  

Az óvodában folyó gyermekvédelemi munka célja:   

 A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése. A gyermek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása, családban történő nevelésének 
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elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése az őket megillető gyermeki jogok 

tiszteletben tartásával.   

Az óvodapedagógusok feladatai   

 A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése, szükség esetén környezettanulmány 

végzése családlátogatás alkalmával  

 Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakoztatása, hiányzó 

képességeik fejlesztése  

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek.  

 A fejlődésben lemaradt, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált 

nevelése, fejlesztése, segítése, felzárkóztatása - differenciálás személyre szólóan. Pedagógiai 

megbeszélések a csoportokban folyó gyermekvédelmi munkáról.  

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek.  

 A nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek figyelemmel kísérése, folyamatos kapcsolattartás a nevelő 

szülőkkel, szakszolgálattal.  

 A nagycsoportosok iskolai tanulásra való felkészítésében jelentkező problémák kezelése, szakemberhez 

való elküldése, szakvélemények elkészítése.  

 A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való részvétel.   

 A gyermekeket megillető jogok biztosítása, érvényesítése az óvodában, szükség esetén védő, óvó 

intézkedésre javaslat tétel.  

 A tehetséggondozás megvalósítása, elősegítése.  

 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása.  

 A titoktartási kötelezettség.  

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőtestület tagja. A 

Tagóvoda vezetőjének megbízásából képviseli, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a 

gyermek- és ifjúságvédelmi szempontok érvényesülését.  

Az óvodai gyermekvédelmi felelős köteles részt venni a nekik szervezett továbbképzéseken, melyről a 

nevelőtestület minden tagját tájékoztatja. Az információkat, változtatásokat valamennyi óvodapedagógus 

köteles betartani!  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben éljenek, nevelkedjenek. 

Számon tartjuk, és lehetőségeinkhez képest intézkedünk a szociális hátrányokkal, magatartási zavarokkal és 

tanulási nehézségekkel küzdő kisgyermekek érdekében. Célunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 

megfelelő szakemberhez kerüljenek.  

Budapest, 2021. Október 30.                                                              Aissou Erzsébet   

                                                                                                  Intézményvezető                                 
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