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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Intézményegység adatai. 

 

Intézményegység vezetője:   Ácsné Fehér Klára    

Elérhetősége: 77-421-812 

Óvodatitkár :  Kudeláné Bagi Márta 

Fejlesztőpedagógus:  Mongyi Marianna 

 

 

Ady Endre utcai óvoda:  Központi óvoda 

telefonszám : 77-421-812 

e-mail cím : adyovoda@freemail.hu 

honlapcím:  napsugarovodak.halas.hu 

Általános vezető helyettes:  Hegyiné Kassi Éva 

 Süni csoport   óvodapedagógusok:   Vass Aranka 
                                                            Hegyiné Kassai Éva 
                                      dajka:             Kerekes Andrea 

 Micimackó csoport   óvodapedagógusok:          
                                                            Kissné Halász Éva 
                                                            Angyalné Maróti Tímea 
                                      dajka :            Tóthné Német Tünde 

 Bambi csoport  óvodapedagógusok: Böszörményi Lotti 
                                                                      Andóczi-Balogh Rózsa 
                                               dajka:             Nagy Renáta 
 

            Pedagógiai asszisztens:          Gyenizse Mónika 
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Átlós úti tagóvoda : 

telefonszám: 77-421-760 

email cím : atlos.ovi21@ gmail.com 

 Virág csoport   óvodapedagógusok  : 
                                                          Locskai Gáborné 
                                                          Lázár Teréz 
                                      dajka :          Filus Anna 

 Csiga csoport   óvodapedagógusok:        
                                                          Nagy- Kalmár Éva 
                                                         Szőkéné Szűcs Éva                                                                                                                                                                         
                                      dajka :          Kollár Sándorné  
                                                          Gábor Andrea               

Magyar utcai tagóvoda: 

telefonszám : 77-522-000/ 2241 

e-mail cím: magyarovikiskunhalas@citromail.hu 

 Margaréta csoport   óvodapedagógusok: 

                                             dr. Kisné Keresztes Orsolya 

                                             Faddi Petra 

                                dajka:   Nagyváradi Judit 

 Pitypang csoport     óvodapedagógusok: 

                                            Tápai Zita 

                                            Maczkó Lászlóné 

                                dajka:  Békési Szílvia 

                                            Hatvani Nikolett 

Pedagógiai asszisztens: Székely Anikó 

 

Szilády Áron utcai tagóvoda: 

telefonszám: 77-422-951 

e-mail cím: sziladyovoda@gmail.com 
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Általános vezető helyettes: Kovács Renáta 

 

 Tücsök csoport : óvodapedagógusok:  

                                                   Szabó-Kocsisné Ökrös  Ildikó 

                                                   Békési Szilvia 

                                    dajka       : Fenekes Lajosné 

 Katica csoport :     óvodapedagógusok   :   

                                                       Tóth Alíz 

                                                      Jegyes Molnár Kata 

                                   dajka        :  Kammererné Gál Judit  

 Csiga- Biga csoport    óvodapedagógusok:   

                                                     Kispéterné Sándor Ágnes 

                                                     Horváthné Czmorek Hedvig 

                                     dajka     :  Sziláczki Tünde 

 Pillangó csoport        óvodapedagógusok:     

                                                      Szrenkóné Sebők Edit 

                                                      Kovács Renáta 

                                     dajka     :  Szalainé Karai Ágnes      

 

 Pedagógiai asszisztens:   Szécsényi Anita                               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vázlat 

Működési terv a 2016-2017. Nevelési évre. 

 

   Nevelési év rendje: 2016.09.01.- 2017.08.31.-ig. 

   Nevelés nélküli munkanapok:  

1. Időpont: 2016.10.15. 8-15 óráig   

Helyszín: Csipke Hotel szakmai konferencia 

Téma:    Városi továbbképzés , előadók a meghívóban. 

2. Időpont: 2017.01.20. 8-14 óráig 

Helyszín: Ady Endre utcai Óvoda 

Téma:   Félévi nevelőtestületi értekezlet              

3. Időpont: 2017.02…….. 8-15óráig  

Helyszín: Ady Endre u. Óvoda 

Téma:  Szakmai nap. Előadó: dr. Pálfi Sándor egyetemi docens 

Cím: Hátrányos Helyzetű gyermekek beintegrálása az óvodai nevelésben 

4. Időpont: 2017.06.09.8-14-ig 

Helyszín: Szilády Áron utcai Óvoda 

Téma: Év végi tanévzáró értekezlet. 

( Minden estben a szülők körében felmérés aláírással igazolva, hogy a 

gyermekek elhelyezéséről tudnak e gondoskodni. Az aláírási példányokat a 

mindenkori Felvételi Mulasztási napló mellé kérem lefűzni.)        

Óvodában csak nyári zárva tartás (takarítási) szünet, téli szünet, valamint ha a 

fenntartó elrendeli és rendkívüli szünet a következő esetekben: 

- Rendkívüli időjárás 

- Járvány 

- Természeti csapás vagy 

- más elhárítatlan ok. 

Ha a fenntartó elrendeli, akkor ennek a szünetnek az idejét a nyilvánosságra 

hozási kötelezettség vonatkozó szabályok szerint és időpontban tesszük meg. 

                                     



A 2016-2017. Nevelési év pedagógiai feladatai, kiemelt feladatok 

munkaterve. 

 Munkatervi beszámolók alapján. 

 Dokumentációs munkaközösségi csoport értékelése alapján új 

feladatok meghatározása az év végi beszámolója alapján. 

 Szakmai ellenőrzésekből adódóan. 

  Kötelező feladatok. 

  Egyéb feladatok. 

 Fejlesztési terv 

 Óvoda pedagógusok Minősítési eljárásai, valamint tanfelügyeleti 

ellenőrzések. 

 Tárgyi feltételek alakulása. 

 Óvodáink kapcsolat rendszere. 

Mellékletek: 

      Munkaközösségek munkatervei. 

       Szülői Szervezettel éves munkaterv 

  Munkaidő beosztás. 

 Gyermekvédelmi önkéntes felelősök munkatervei. 

 

Ütemterv  a rendezvényekhez : 

 Ünnepek, ünnepélyek időpontjai tagóvodánként. 

 Nyílt napok, hetek meghatározása tagóvodánként. 

 Óvoda bemutatkozó „NAPSUGÁR NAPOK” időpontjainak 

meghatározása tagóvodánként. 

 Szülői értekezletek időpontjai. 

 Különfoglalkozások a tagóvodákban a szülők kérésére. 

  

 

 

 

 



2016-2017 Nevelési év rendje. 

Időtartalom:  2016.09.01.- 2017.08.31.-ig. 

1. I félév:          2016.09.01.- 2017.01. 31.-ig 

2. II félév:         2017.02.01.- 2017.06.30.-ig 

3. III Nyári élet: 2017.06.30.- 2017.08.31.-ig 

   

Óvodai nyitva tartása óvodapedagógus felügyeletével: 

Ady Endre u.i. Óvoda                            7 h – 17h-ig 

Átlós úti Óvoda                                      7 h –  17h.-ig 

Magyar u.i. Óvoda                                 7 h – 17h-ig. 

Szilády Áron u.i. Óvoda                        7h – 17h-ig. 

Óvodai nyitva tartás az óvodaműködéséhez: 

Ady Endre u.i. óvoda :                                6h-17,30h-ig 

Átlós u.i.         óvoda:                                  6h-17 h-ig 

Magyar u.i.      óvoda:                                 6h-17,30h-ig 

Szilády Áron u.i. óvoda:                              6h-17,30h-ig 

 

     A munkaidőket a szülők igényeit figyelembe véve állítjuk össze. Igazodunk a 

munkaidejükhöz rugalmasan.  

A munkaidő beosztás a táblázat alapján valósul meg figyelembe véve a 

dolgozók kötelező munkaidejének beosztását. 

     Az óvodai élet nyári zárva tartásáról 2017.02.15.-ig kérjük felmérni a szülők 

igényeit, a nyilatkozatokat, hogy gyermekek nyári elhelyezését miként kérik.  

Eme aláírásokat, nyilatkozatokat kérjük a felvételi mulasztási napló mellé 

lefűzni és megtartani. 

 

 



 

Ezen felül a következő időpontokra kell a szülők körében felmérést végezni a 

gyermekek elhelyezéséről a munkaszüneti napok ledolgozásáról.  

 2016.10.15. szombat munkanap.  

 

 

 Óvodai Nyári nyitva tartás: 

2017.06.30.-ig Minden óvoda nyitva tart. 

Ügyelet : 2017.07.03.- 07.28.-ig ügyeletes óvoda az Ady Endre utcai 

óvoda nyitva tart.  

Ügyelet: 2017.07.31.- 08.25.-ig ügyeletes óvoda a Magyar utcai 

2017.07.03.- 08.25.-ig Zárva van  Szilády Á. u.i. Óvoda. 

2017.07.03.- 07.28.-ig Zárva van  Magyar utcai Óvoda 

2017.07.14.-ig Nyitva tart az Átlós úti Óvoda. 

2017.07.17.- 08.25.-ig Zárva tart az Átlós úti Óvoda. 

2017.07.31.- 08.25.-ig Zárva Ady, Szilády  Óvodák. 

2017.08.28.-án Minden óvoda nyitva. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

Csoport létszámok a 2016-2017-os nevelési évben. 

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Létszámai. 

2016/2017 nevelési évben. 

 

Óvoda,csoport 09.01. 10.01. 12.31. Összesen 
 

Ady,   
        Manócska 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

        Süni 20fő + 1 SNI 20fő + 1SNI 20fő + 1SNI 21fő SNI 

        Mici Mackó 27 fő+3SNI 27 fő+3SNI 27fő+3SNI 27+3SNI 

Összesen: 70 fő 70 fő 70fő 70fő 

Átlós, 
          Virág 

 
16 fő 

 
16 fő 

 
16 fő 
 

 
16 fő 

 Csiga    12 fő+4SNI 12 fő+4SNI 12 fő+4SNI 12 fő 4SNI 

Összesen: 32 fő 32 fő 32 fő 32fő 

Magyar,   
        Margaréta 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

     Pitypang 22fő 22fő 22fő 22fő 

Összesen: 40fő 40fő 40fő 40fő 

Szilády, 
       Pillangó 

 
13 fő 

 
13 fő 

 
18 fő 

 
18fő 

Csigabiga 14 fő 14fő 15fő 15fő 

Tücsök 15 fő 15 fő 15 fő 15 fő 

        Katica 22 fő 22 fő 22 fő 22 fő 

Összesen: 64 fő 64 fő 70fő 70 fő 

Intézményi össz: 206 fő 206fő 212fő 212 fő 

 

 

 

 



 

Intézményegységen belüli megbeszélések: 

Munkatársi értekezletek megszervezése a tagóvodákon belül. Időpontokat az 

általános vezető helyettesek időben jelzik a vezetőnek.  

Az aktuális problémákat jelezzék a vezető irányában s a megoldást közösen 

tesszük meg. Fontos, hogy az információk kellő időben jussanak el az 

érintettekhez kellő módon. 

 

Pedagógusok munkaidejének beosztása. 

         Az óvodapedagógus 32 kötelező óráján felül kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében (36ó) a következő feladatok 

elvégzése rendelhető el. 

 foglalkozások elő készítése 

 gyermekek teljesítményének értékelése 

 az óvoda kulturális és sportéletének valamint a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszervezése 

 előre tervezett beosztása szerint vagy alkalomszerűen gyermekek 

egyéb foglalkozásnak, nem minősülő felügyelete. 

 Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 Eseti helyettesítés 

 A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli 

tevékenységek 

 Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 

 A szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, családlátogatások. 

 Csoport vezetésével összefüggő tevékenységek. 

 A pedagógusjelölt gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 

 A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő  

részvétel. 

 Munkaközösség vezetése. 

 Az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés. 

 A környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

 Raktár helységek rendbe tartása, karbantartása. 

 Különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás estében a 

telephelyei között utazás. A nevelési program célrendszerének 



megfelelő az éves munkatervben rögzített egyéb foglalkozásnak 

nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. 

 A sportrendezvények, tömegsport. 

 Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások. 

 A közösséggel kapcsolatos, szolgáltatással kapcsolatos. 

 

 

     A szakmai munkaközösségek ebben a nevelési évben is aktívan 

tevékenykednek az óvoda egység szakmai munkájának megsegítésére.  

Fő feladatunk közösen a gyakornokok segítése az óvodapedagógusi hivatás 

megszerettetése. 

 

 

Szakmai munkaközösségek: 

 

1. Életpálya előmenetelét segítő mk.               

2. Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei mk.    

3. Egészséges életmódra nevelés mk. 

4. Környezeti nevelés mk.       

5. Dokumentumelemző m.k.             

       

       A munkaközösségek a munkatervüket  a nevelői értekezlet 

alkalmával elhangzott kiemelt feladatokat valamint a PP alapján állítják össze.  

A tagok állandóak de aki szeretne az részt vehet a foglalkozásokon. Nagyon 

fontosnak tartjuk a szakmai előmenetel érdekében minél több szakmai tudást 

átadni egymásnak, s tájékoztatni a többi kollégát is, ha valaki nem tudott jelen 

lenni az összejövetelen 

 

 

 

 

 



EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES 

MUNKATERVE 

2016-2017-os tanév 

 

  A munkaközösségi foglalkozások feladata új ismeretek közvetítése a 

nevelőtestület felé, illetve célja, a nevelőtestületi közösség és közvetetten a 

gyermekek és szülők szemléletének formálása. 

   A munkaközösségi alkalmak során igyekszem elméleti és gyakorlati 

ismereteket közvetíteni, a kollégákkal szakmai tapasztalatokat cserélni. 

 

  A tavalyi tanév munkaközösségi  foglalkozásai  a gyermekek  testi fejlődéséről, 

a mozgásfejlesztés szerepéről és lehetőségeiről az értelmi fejlesztésben, illetve a 

különböző Magyarországon alkalmazott mozgásfejlesztő módszerek 

megismeréséről szóltak. Ehhez kapcsolódóan az első összejövetelen egy újabb 

módszer elemeivel ismerkedünk meg. 

 

1.) Magyar Mozgáskotta Módszer megismerése, egyes elemek beépítése az 

óvodában tervezett tevékenységekbe. 

Videó- anyag bemutatása, a látottak megbeszélése, tapasztalatcsere az 

óvodáinkban történő testnevelés foglalkozások tervezéséről, egyes 

mozgáskotta elemek beépítési lehetőségeiről, eszközök készítéséről. 

Ezen gyakorlatok végzése során fejlődik többek között a gyermekek 

figyelme, gondolkodása, emlékezete, problémamegoldó képessége stb..    

       

2.) Akkut betegségekkel küzdő gyermekek az óvodában. 

Ételallergiák, asztma, epilepszia, cukorbetegség tünetei, kezelési 

lehetőségei, gyermekek ellátásának megoldási módja, szerepek tisztázása. 

Tapasztalatcsere, melynek célja a gyermekek megfelelő ellátása. 

       

3.) Elsősegély az óvodában. Vendég előadó hívása a helyi mentőállomásról, 

melynek során az alkalmazotti közösség elméleti, illetve gyakorlati 



ismereteket kap a balesetek: törések, ficamok, epilepsziás roham, fulladás 

esetén történő azonnali teendőkről. 

Újraélesztés technikájának elsajátítása. 

      

4.) Sportnap.  

A rendszeres mozgás elsődleges a testi illetve lelki egészség 

megőrzésében, így a mozgás szeretetére nevelésben sokat segíthet egy jól 

szervezett , sokoldalú mozgáslehetőséget nyújtó program. Ezen a délelőtti 

sportnapon lehetőség lesz közös ritmikus tormára, valamint 

váltóversenyekre, akadályversenyekre óvodáink nagycsoportosaival.  

 

 

 

 

 

2016. szeptember 13. 

 

 

 

 

                                                                               Faddi Petra 

                                                                      

                                                                        munkaközösség vezető 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



Környezet Munkaközösség 

 

2016-2017 Éves Munkaterv 

1. Hogyan takarékoskodjunk otthonunkban? 

 

Szülői értekezlet keretén belül a szülők figyelmének felhívása arra, 

hogyan tudunk jobb odafigyeléssel otthonunkban takarékoskodni, ügyelni 

környezetünkre. 

Előadó felkérése.  

 

2. Kreatív játékok hulladékból. 

Hulladékból kreatív játékok készítése szülők bevonásával, az elkészült 

játékok kiállítása a Bibó Gimnáziumban. 

A gyermekek és a szülők figyelmének felhívása arra, hogy nem csak 

drágán megvásárolt játékokkal lehet jót játszani. Szülők, gyermekek 

fantáziájának felszínre hozása. 

3. Városunk tájházával történő ismerkedés, népi hagyományaink őrzése. 

Bús József felkérése a sikeres lebonyolításhoz – kenyérsütés, néptánc 

tanulás stb.   A gyermekek és a felnőttek ismerjék meg a közvetlen 

környezetünk régi népszokásait. 

4.  Madarak és Fák Napja: május 10. 

Madárgyűrűzés, közeli tanösvény bejárása, ismerkedés az ott élő 

növényekkel. A madárgyűrűzés fontosságának megismerése, a tanösvény 

bejárása során ismerjenek fel minél több növényt és tudják megnevezni 

azokat. 

2016. szeptember 13. 

                       

                                                                               Vass Aranka 

                                                                      munkaközösség vezető 

 



 

A Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség 

Munkaterve 

2016/2017- es nevelési év 

1. Megjelent nyáron a 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet, amely a 

pedagógus életpályáról és a pedagógusok minősítésének rendjéről szóló 

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet lényeges mértékben módosítja, 

illetve a  20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet, amely A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása. A 

kormányrendeletekben megjelenő módosítások megvizsgálása, a 

nevelőtestület tájékoztatása a változásokkal összefüggő teendőkről. 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 

 

Időpont: 2016. szeptember 

 

 

2. A 2016/17-es tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és az új nevelési 

évre szóló munkaterv részeként annak elfogadtatása. Ebben meg kell 

tervezni, hogy 

 kik az adott tanévben az önértékelési csoport tagjai, 

 a csoport tagjai mely önértékelési rendszerfeladatok ellátására 

kapnak megbízást, 

 az előttünk álló tanévben kik azok a pedagógusok, akiket a 2017. 

évi ellenőrzési tervben való szereplésük miatt okvetlenül 

szerepeltetni kell az önértékelési tervben, 

 az intézményben a tanév során hány pedagógus önértékelésére kerül 

sor, 

 milyen ütemezésben hajtják végre az önértékelési csoport tagjai és a 

nevelőtestület a rájuk váró feladatokat, 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 

 

Időpont: 2016. szeptember 

 

3. Az intézmény ötéves önértékelési programjának megtervezése, 

megírása. Ebben a vezető meghatározza az önértékelési munka célját, 

elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok 



ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Ezen felül 

tartalmaznia kell: 

 

 melyek az intézményvezető, melyek az önértékelési csoport által 

végzendő feladatok, illetve, hogy mely feladatokba vonhatók be 

további kollégák, 

 az előkészítésre (tervezés, tájékoztatás, általános elvárások 

intézményi értelmezése ), megvalósításra ( óralátogatások, interjúk, 

kérdőíves felmérések szervezése és lebonyolítása ) vonatkozó 

szabályokat, 

 az önértékelés értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó 

eljárásrendeket, általános szabályokat. 

 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 

 

Időpont: 2016. október 

 

4. Az intézményi dokumentumok és a pedagógus értékelési rendszer alapján 

az intézményi elvárás rendszeren belül a vezetőre és az intézményre 

vonatkozó elvárások meghatározása és kidolgozása, melynek során az 

általános elvárásokat értelmezzük és adaptáljuk önmagunkra. 

Meghatározzuk az elvárásokhoz képest az intézmény helyzetét, állapotát. 

Helyszín: Ady E. U.-i Óvoda 

 

Időpont: 2016. november, december 

 

5. A pedagógiai program egészének felülvizsgálata, átdolgozása, 

megfeleltetése a 8 kompetencia és a kidolgozott intézményi elvárás 

rendszer tükrében.  Indikátorrendszer megfeleltetése pedagógiai 

gyakorlatunknak. 

 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 

 

Időpont: 2017. január, február 

 

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember 13. 

             Kovács Renáta 

munkaközösség vezető 



 

Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei. 

Munkaközösség 2016/17 nevelési év. 

1. A téri tájékozódás fejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 

 

 A téri tájékozódás fogalma, fejlődése, zavara. 

 A téri tájékozódás fejlesztésére szolgáló programok és 

feladatgyűjtemények hazai szakirodalma, a fejlesztés célja 

 A gyakorlatban javasolt feladattípusok, eszköz és ötlettár 

pedagógusoknak, szülőknek 

2. A mozgás és a beszédfejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 

 A mozgás és térészlelés fogalma, fejlődése, zavara 

 A mozgás (nagymozgás, finommotorika, téri orientáció) fejlesztése, 

játékgyűjtemény 

 A beszéd, mint a legfinomabb mozgás jellemzői, zavarai, fejlesztése 

 

3. A kognitív funkciók (vizuális és auditív észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás) fejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 

 

 A kognitív funkciók eltérő fejlődése – az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői 

 A kognitív funkciók fejlesztésének játékai, szülők megsegítése – vizuális 

terület 

 A kognitív funkciók fejlesztésének játékai, szülők megsegítése – auditív 

terület 

 

4. A prevenció lehetőségei – a harmonikus személyiségfejlesztés útja 

 A hazai „kliensút” érintett intézményes szereplői – a segítők rendszere 

 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendellenességei –szabályozási 

zavarok, emocionális problémák 

 Viselkedési és tanulási zavarok – felismerés, terápia 

 

Kiskunhalas,2016.09.13.                       Mongyi Marianna munkaközösség vez. 

 



Minősítést segítő munkaközösség munkaterve a 2016-17-es tanévre 

 

1-2.    Gyakornoki szabályzat: 

- a Gyakornoki Szabályzat legfontosabb elemeinek megbeszélése 

 A mentor szerepei, feladatai, kompetenciái: 

- A mentor szerepei 

- A mentor kompetenciái 

- A mentorálás folyamata 

- A pedagóguskompetenciák fejlődése, fejlesztése 

A mentor gyakornokot támogató tevékenységei: 

- A gyakornok intézményi és rendszerszintű beilleszkedését segítő 

tevékenységek 

-  Diagnosztikus értékelés - Segítségnyújtás a szakmai fejlődési terv 

elkészítésében 

- A gyakornok fejlődésének folyamatos nyomon követése  

- A mentor és a gyakornok közös munkaterve  mentori tevékenység 

dokumentálása 

- A foglalkozások kölcsönös látogatása és megbeszélése 

- A szakmai fejlődés folyamatos értékelése 

- A gyakornok felkészítése a minősítőbizottság előtt való szereplésre 

- A gyakornok szakmai fejlődésének összegző mentori értékelése 

 

3.Pedagógus kompetenciák: 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület 

vonatkozásában.  

4.Pedagógus kompetenciák: 



7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület 

vonatkozásában.  

Kiskunhalas, 2016.szeptember 17. 

                                                                                Hegyiné Kassai Éva 

                                                                              munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Külön foglalkozások az óvodákban 2016/2017-es Nevelési évben. 

 

 Úszásoktatás minden nagycsoportban. 

 Angol nyelvoktatás a szülői igények felmérését követően, 

 Hitoktatás a szülői igények alapján, (katolikus és református 

hitoktatások) 

 Népi gyermekjátékok, hagyományőrzés az óvodában szülői igények 

alapján, 

 Egyéb foglalkozások beindítására nyitottak vagyunk, ha a szülők 10 

fő felett jelzik igényüket. 

 Tehetséggondozás a szükséges területeken igények szerint, 

óvodaegységen belül. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató délutánok óvodánként. 

 

A fentiekben említett külön foglalkozások a délutáni időszakban valósíthatóak, 

kivéve az úszásoktatást, amely a Pedagógiai Programunkban is megjelenik, és az 

önkormányzat finanszírozza. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megbeszélések, értekezletek rendje felelősök és határidő 

megjelenítésével. 

 

Értekezletek, 

Tanácskozáso

k, 

Továbbképzés

ek. 

Hivatkozá

s. 

Feladat Felelős. Határidő. Személyi 

Munkatársi 

értekezletek. 

Pedagógiai 

Program 

A nevelési év 

indítását 

megelőzően, 

célok, 

feladatok 

egyeztetése, 

döntések 

előkészítése. 

Intézményveze

tő, 

Tagóvoda- 

vezetői. 

Augusztus

. 

alkalmazo

tti 

közösség. 

Tanévnyitó 

értekezlet 

Pedagógiai 

Program 

A nevelési év 

pedagógiai 

feladatainak 

működési, és 

fejlesztési 

tervének 

megismerése,

elfogadtatása. 

Intézményveze

tő 

Szept.13. Nevelő-

testület 

tagjai. 

Osztályve

zető úr. 

Nevelőtestületi 

megbeszélések 

tagóvodánként. 

Vezetőség,

óvodapeda

- gógusok, 

pedagógiai 

asszisztens

ek. 

Havi 

pedagógiai 

tevékenysége

khez 

kapcsolódó 

feladatok. 

 Általános 

vezető 

helyettesek 

Minden 

hónap 

első 

hétfőjén. 

Nevelő-

testület 

érintett 

tagjai. 

Dajkák, 

Pedagógiai 

asszisztensek 

Rutin 

feladat. 

A nevelők 

munkához 

kapcsolódó 

feladatok 

egyeztetése, 

koordinálása, 

döntés 

előkészítések 

Általános 

vezető 

helyettesek 

 

Kétheten-

te kedden. 

Igény 

szerint. 

Dajkák, 

karban-

tartók. 

 

 

 

 

 

 

Nevelési 

értekezletek. 

Rutin 

feladatok. 

Személyes és 

szociális 

Intézmény vez. 

Általános 

 

 

Óvodaped

agógusok 



kompetenciák 

fejlesztése. 

vezető 

helyettesek 

Vezetői 

látogatások 

tapasztalataina

k 

megbeszélése. 

Speciális 

feladatok. 

A vezetői 

ellenőrzési 

tervben 

jelöltek 

alapján 

önelemzés, 

tapasztalatok 

elemzése, 

segítségnyújt

ás, fejlesztő 

értékelés. 

Intézmény 

vezető. 

Ellenőrzé-

si tervben 

jelőlve. 

Nevelő-

testület 

tagjai. 

Munkatársi 

értekezlek. 

Speciális 

feladatok. 

A nevelési év 

zárását 

megelőzően, 

a célok, 

feladatok 

elemzése, 

eredmények 

értékelése, 

javaslatok, 

feladatok 

kitűzése. 

Munkaközös-

ség vezetők, 

Minden csoport 

óvodapedagó-

gusai saját 

csoportjukra 

vonatkozólag 

is. 

Június Alkalmaz

otti kör. 

Tanévzáró 

értekezlet. 

Speciális 

feladat. 

A nevelési év 

pedagógiai 

feladatainak, 

működési és 

fejlesztési 

tervének 

elemzése, 

eredmények 

értékelése, 

további 

feladatok 

kijelölése. 

Intézményveze

tő Általános 

vezető 

helyettesek, 

nevelőtestület. 

Június Nevelő-

testület  

tagjai. 

Mentorok 

felkészítése a 

mentorálásra. 

 A 

gyakornokok 

mellé év 

elején a 

nevelőtestület

i értekezleten 

felkért 

Munkaközössé

g vezető, 

intézményvezet

ő, mentorok, 

gyakornokok. 

Szeptemb

ertől 

folyamato

san. 

óvodaped

agógusok 



kollégák 

munkájának 

bemutatása, 

feladataik. 

 

 

Szülői értekezletek rendje: 

 

Óvoda neve Csoport neve Időpontok 

Ady u.i Óvoda Micimackó  2016.09.21. 2016.11.25. 2017.02.15.                  
15,30ó 

 Manócska 2016.09.21. 2016.11.25. 2017.02.15. 
15,30                    

 Süni       2016.09.21. 
2016.11.25.2017.02.15.15,30 

   

Magyar u.i 
Óvoda 

Margaréta  2016.09.22, 2017.01.12.,           
16,30ó 

 Pitypang    2016.09.22. 2017.01.12.,           
16,30ó 

   

Szilády Á.u.i 
Óvoda 

Csiga - Biga  2016.10.04.,2017.02.01.            17ó              

 Pillangó  2016.10.04.,2017.02.01.            17ó 

 Tücsök  2016.09.15.,2016.10.04.,2017.02.01           
17ó 

 Katica  2016.09.15.,2016.10.04.,2017.02.01           
17ó 

   

Átlós u.i 
Óvoda 

Virág   2016.09.22.,2016.02.18.2017.02.08.      
15,30ó       

 Csiga   2016.09.22.,2016.02.18.,2017.02.08.        
15,30ó 

   

 

 

 



 

 

     Ünnepek, Ünnepélyek. 

    A PP-ban megfogalmazott célkitűzések, feladatok alapján tervezzük és 

szervezzük gyermekeinknek, s családjaiknak közösen az ünnepeket, jeles 

napokat. 

    Célunk, hogy a mindennapoktól eltérő programok, események, tevékenységei 

által gyermekeink megismerjék a jeles ünnepeket s azok szokásait, 

néphagyományainkat. 

      A nevelőmunkánkból adódik az a lehetőség, hogy a szabadon 

választható pedagógiai módszerek tárháza biztosítja részünkre valamint 

projektmódszerekkel megoldható feladatok alkalmazását, szervezését. 

      A szülők bevonásával a kapcsolattartás erősítése mellett a családi ünnepek 

megszervezéséhez is ötleteket adunk pld: játékok közösségekben, fejlesztő 

foglalkozásokat. 

  A tagóvodai helyi speciális ünnepeinek megtartását továbbra is támogatjuk, 

szorgalmazzuk, s azok megszervezésében aktívan bekapcsoljuk a szülői 

szervezetet, szülőket. 

     Az óvodai egységünknél már eddig is kialakított hagyományainkat 

megtartjuk, megszervezzük. Ezek fő célja a csapat építés, a közösség formálást, 

az összetartozást erősítő jelleg. Pld: Tanévelején együttes megbeszélés az új 

nevelési év feladatairól minden dolgozó részére. Karácsonyi ünnepség évzáró 

értékeléssel december utolsó héten. Óvodapedagógusok részére szakmai 

továbbképzési a szaktanácsa adók segítségével. Kapcsolatot már 2015-ben 

kiépített vonalon haladva a kecskeméti szaktanács adás igénybe vételével 

ingyenes formában. 

 

 

 

 



 

   Óvodai Ünnepségek időpontjai: 

 

Óvoda 
neve, 
csoport 

Ünnep 
megnevezése 

Időpontok 

Ady u.i. 
Óvoda 

  

Micimackó Állatok Világnapja 2016.10.03-10.07. 

Manócska Állatok Világnapja 2016.10.03..-10.07. 

Süni Állatok Világnapja 2016.10.03.-10.07. 

 Víz Világnapja 2017.03.20-24. 

 Télapó várás. 2016.12.06. 

 Karácsonyi ünnep 2016.12.15. 

 Tavasz köszöntő 
húsvét. 

2017.04.19. 

 Március 15 
Ünnepség 

2017.03.14. 

 Farsangi Bál 2017.02.28. 

 Föld napja 2016.04.18-21. 

Micimackó Anyák napi 
rendezvények 

2017.05.04.              15,30h 

Manócska  2017.05.02.              15,30h 

Süni  2017.05.03.               15,30 

Micimackó Óvodai ballagás 2017.05.29.10,30 ó 

Manócska 
Süni 
Micimacakó 

Évzáró ünnepség 2017.05.22.              16,30h 
2017.05.24. 
2017.05.30. 

Mind 3 
csoport 

Gyermeknap 2017.06.01. 

 Madarak ,fák napja 
hét 

2017.05.08.-12.. 

Magyar u.i 
Óvoda 

  

Margaréta, 
Pitypang 

Tök fesztivál 2016.10.20. 

 Szüreti mulatság 2016.09.26-30. 

 Márton napok 2016.11.11.-14. 

 Télapó 2016.12.06. 

 Luca nap 2016.12.13. 



 Karácsony 
ünnepség 

2016.12.16. 

 Farsang 2017.01.27. 

 Húsvéti ünnep 2017.03.24. 

Margaréta Anyák napja, 
Évzáró 

2017.05.05.                    16h 
2017.05.31.                    16h 

Pitypang Anyák napja, 
Évzáró 

2017.05.05.                    16h 
2017.05.30.                    16h 

Szilády 
Á.u.i 
Óvoda 

  

Szilády 
óvoda 

Márton napi 
vigasság. 

2016.11.7.-11. 

Katica Mikulás,Karácsony, 
Farsang,Húsvét, 
Kerti party 

2016.12.06.,2016.12.20.,2017.02.11., 
2017.03.24. 
2017.05.27. 

Csiga biga  Anyák napja 2017.05.04. 

Pillangó   Anyák napja 2017.05.05. 

Tücsök Anyák napja 2017.05.05. 

Katica Anyák napja 2017.05.04. 

Pillangó  Évzáró 2017.05.18. 

Katica Évzáró 2017.05.26. 

Csigabiga Évzáró 2017.05.19. 

Tücsök Évzáró 2017.05.25. 

Katica Ballagás 2017.05.24. 

Átlós 
u.i.Óvoda 

  

Virág Színház 2016.11.06. 9h 

Csiga Mikulás 2016.12.03. 9h 

 Karácsonyi 
ünnepség 

2016.12.15. 10,30 ó 

 Farsang 2016.02.17. 

 Kiszebáb égetés, 
tél búcsúztató. 

2016.03.08.    11 ó. 

 Húsvét 2016.03.23. 

Virág Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.18. 

Csiga Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.11. 

   

 



 

Napsugár napok szervezés óvodák nyíltnapjai : 

Óvoda neve Rendezvény neve Időpont 
 

Ady Endre u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.31. 9h-11 h, 
15,30-17h.ig 

Átlós u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.16.  9h-11h.ig 
 

Magyar u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.29.  9h-
11,30h-15,30-17hig. 

Szilády Á.u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.24.    9h-
11,30hig-15,30-17hig. 

 

 

A 2016-2017.Nevelési év Pedagógiai Feladatai. 

 

Nevelési Program 

Éves látogatások szempontjai: 

 

 Gyakornokok rendszeres látogatása, mentoraikkal való folyamatos 

kapcsolattartás, konzultációk. Szükséges szakmai, pedagógiai 

segítségadás a részükre. 

Ady Endre u. Óvoda:  Gyakornok :  Böszörményi Lotti  

                                     Mentor: Vass Aranka 

Átlós u.Óvoda :           Gyakornok: Nagy-Kalmár Éva 

                                     Mentor: Locskai Gáborné 

Szilády Áron u.Óvoda: Gyakornok:  Tóth Alíz 

                                       Mentor :  Jegyes Molnár Kata 

 Minősítő vizsgákhoz kellő segítségadás, előkészületek lebonyolítása. 

 A napirendek áttekintése, napi alkalmazása az óvodai csoportnak 

megfelelően, életkori sajátosságokat figyelembe véve. 

 A kompetenciák figyelembe vételével azok megvalósítására törekvés 

megtörtént –e  a nap folyamán. 



  A kompetenciák megvalósításának értékelése történjen meg a látogatás 

után az értékeléskor. 

 Kiemelt kompetencia a pedagógiai folyamatok és a gyermekek 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése megtörtént- e a 

nap folyamán. 

 Részt vesz –e az óvodapedagógus  és ha igen akkor milyen mértékben az 

intézmény innovációiban, pályázatokban az óvodai egységen belül. 

 

A  folyamatos ellenőrzés, látogatás az alábbi területeken: 

   Az intézmény belső ellenőrzési terve : 
 
Előre jelzett napokon és időpontban történnek a látogatások, ellenőrzések a 
nevelési év során. Az óvodavezető és helyettese, valamint a tagóvoda vezetője a 
látogatások során a vezetővel egyeztetett témákban az ellenőrzési tervtől eltérően is 
megfigyeléseket végezhet a kijelölt csoportokban.  
A dajkák és konyhai dolgozó munkavégzésének ellenőrzését a tagóvoda vezetője, és 
az óvodavezető helyettes végzi. A gazdasági ügyintézők és az óvodatitkár munkáját 
az óvodavezető ellenőrzi az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. (ütemterv 
csatolva) 
 
  A 2016/2017-es nevelési év kiemelt céljai :  
 
       A gyermekek szociális környezetének megismerése, tájékozódás az otthoni 
körülmények tekintetében. Felmérésben milyen segítségre számíthat az 
óvodapedagógus a szülőktől, hogyan állnak hozzá gyermekük óvodai életéhez, 
mennyire tudják a szokásokat beépíteni az otthoni életvitelükben. Keressük meg 
családon belül azokat a kapcsolatokat, akikkel kicsit lehet kapcsolatot tartani az 
hogy a nagyobb iskolás testvér, nagymama, rokon, stb. 
 
     Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek fejlesztésére a csoporton belül az 
SNI gyermekek csoporton belüli fejlesztésére is. Itt fontos a munkaidő beosztások 
szakmai indoklása érdekében saját hatáskörben alkalmazkodunk, hogy a kettő 
óvodapedagógus többet  tartózkodjon a csoportban bent az egyéni fejlesztések 
végre hajtása érdekében.  Minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy a gyermekeket  
hatékony, pedagógiai  fejlesztő munkát tudjunk végre hajtani.  
   
 
 
 
 
 
 



   

2016/2017 

nevelési 

évre töténő 

feladatok 

az éves 

értékelésbő

l kibontva. 

Feladatok:  

A  pedagógiai nevelő munka változásaiból adódó feladatok 

új szempontból való megközelítéséről az óvodai 

életszervezési feladatainak tudatos áttekintése, átdolgozása a  

minőségibb  munka érdekében. Mindezek a feladatok az 

éves látogatások, ellenőrzések  során szerzett 

tapasztalatokból felmérve. 

1. Az általános vezető helyettesek munkaidő kedvezményének 

figyelembe vétele a munkaidők beosztásakor szeptemberben. 

A munkaidő beosztások óvodára lebontva személyes 

egyeztetések alakalmával a tudatos pedagógiai munka 

végzáse érdekében. A gyermekek érkezését, távozását 

figyelembe véve beosztani a munkaidőket ( Ady óvoda, 

Átlós óvoda, Magyar óvoda). 

2. Nevelésnélüli napon az elmaradt továbbképzés 

megszervezése dr.Pálfi Sándor docensel a „ Hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelésének innovációja az óvodai 

nevelés során. 

3. A reggeli érkezések minél zökkenő mentesebb végzése az év 

folyamán. Ne zavarják a gyermekek egymás szféráját a 

gyülekezés ideje alatt. Minden csoport 7,30 után saját 

csoportjában kezdje meg anapi óvodai életet tartalommal 

megtőltve, nyugodt körülményeket biztosítva a gyermekek 

részére. 

4. A dajkák kérésére több megbeszélés szervezése az óvodákon 

belül, hogy még többet tudjanak az eseményekről azok 

időpontjáról. A konyhákban üzenő falak létre hozása, kinek 

mikor milyen feladata van a csoportjában. 

Ezzel is segítve az együtt dolgozás pontos , részletes 

megszervezését. 

5. Minden óvodában egy felelős kijelölése a napi emailok 

figyelése érdekében. Minden  óvodában van most már 

internet hozzáférés, vannak IKT eszközök amelyek 

használata napi szinten ajánlott. Az elkövetkezendő 

időszakban kevesebbet fogunk másolni az irodában és többet 

küldünk tovább email címeken. Ezért szükséges az óvodai 

felelős kijelölése. 

6. Az Magyar utcai, Átlós óvodában a napirendek áttekintése 

igazodva a szülők szokás rendszeréhez. Figyelembe kell 

venni a tízóraik, ebédek, uzsonnák időpontjainak áttekintése  

a rendszertelen időpontokhoz nem nagyon tudó szülőkhöz 

való alkalmazkodás.   



7. Szülőiértekezletek időpontjainak átgondolása. Nem jönnek 

vissza a szülők általában sajnos a cigány származásúak ami 

végett már az elmúlt évben rndkívüli szülőiértekezletet is 

kellett tartanunk ami sikeres volt de a napi óvodai dolgokat 

megkell szokniuk, hogy az óvodán belül tesszük meg. 

8. Az ünnepségeinken is változtatnunk kell az időpontok az 

iskolai ünnepségekkel sokszor ütköznek ezért is célszerű és 

szakmai szempontból is indokoltnak látom, hogy a kis 

csoportokban és a középső csoportokban is az Anyáknapi 

ünnepségeket május első hetében , az Évzárókat május 

utolsóhetében vagy június első hetében tartsuk meg mint 

régen. 

 

  
 
 
 
A fent említett feladatok megvalósítása a 2016/2017-es év folyamán. 
 

   A megvalósulás értékeléséhez a következő teendők adódnak. A nevelési évre 

tervezett pedagógiai célkitűzések, kiemelt feladatok ellenőrzésére épülő 

eredmény vizsgálatok. 

   Az éves kiemelt szempontok alapján csoportonként a megfelelő szempontot 

figyelembe venni és azt ellenőrizni. 

  Az óvodapedagógusok elvárás rendszerében megjelenő új feladatok nyomon 

követése a napi munkában. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Éves látogatási terv: 

 

Név, csoport. I. félév II. félév. 

Gyakornokok :   

Nagy-Kalmár Éva 2016.10.18. 2017.04.12. 

Tóth Alíz 2016.10.19. 2017.04.19. 

Böszörményi Lotti 2016.11.03. 2017.04.27. 

Ady E.u.i. Óvoda   

Micimackó 2016.11.17. 2017.05.10. 

Manócska 2016.11.23. 2017.05.17. 

Süni 2016.11.09. 2017.05.24. 

Átlós u.i. Óvoda   

Virág 2016.12.13. 2017.04.06. 

Csiga 2016.12.15. 2017.05.31. 

Magyar u.i. Óvoda   

Pitypang 2017.01.12. 2017.05.24. 

Margaréta 2017.01.19. 2017.04.20. 

   

Szilády Á.u.i. Óvoda   

Katica 2017.02.01. 2017.05.03. 

Csigabiga 2017.02.08. 2017.05.01. 

Pillangó 2017.03.08. 2017.05.15. 

Tücsök 2017.03.22. 2017.05.24. 

 

    Óvodapedagógusok előmeneteli rendszerének elősegítése, a portfóliók 

készítésében s egyéb segítségadás szervezéssel a nevelésnélküli munkanapokon. 

Maximálisan támogatni az előmeneteli rendszer haladását. Új munkaközösség 

alakításával szakmai munka kibővítése. 

    A Pedagógus Kar által tervezettként megjelent Pedagógus Etikai Kódex 

eljuttatása mindenkihez, mindenki ismerkedhet, véleményt alkothat és javaslatot 

tehet a véglegesítés előtt. Az elfogadása után minden pedagógusra érvényes lesz 

annak betartása, mert minden pedagógus automatikusan tagja a Pedagógus 

Karnak. 

         



    Óvodapedagógusi elvárás rendszerből fakadó feladatok nyomon követése 

az egész év folyamán folyamatosan: 

 

Elvárások: 
 

1. A pedagógus igyekezzen a tevékenység cél- és feladatrendszerének 

sikerességét szem előtt tartva a fejlesztés során olyan pedagógiai 

módszereket használni, amelyek egymásra épülnek és visszatérő jelleggel 

bármikor alkalmazhatók! 

 

 

8. Jelenítse meg az óvónők tudatos tervezési feladatainál a folyamatos 

önértékelést, önreflexiót a pedagógusra és gyermekre.  

 

9. A tervezéskor kijelölt célok legyenek  összhangban  az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjával és az óvoda pedagógiai programjának 

célrendszerével! 

2. A pedagógus lehetőségeihez mérten alkalmazza az infokommunikációs 

eszközök széles tárházát. Legyen igénye - e téren is- ismeretei szinten 

tartására, bővítésére. 

3. A pedagógus az életkori sajátosságokat figyelembe véve (direkt/indirekt 

mód) tudatosan válassza meg a tevékenységek során a megfelelő 

módszereket! Az ismeretnyújtás és az értékelés során alkalmazott 

módszerek. 

4. Az óvónő a pedagógiai munkájában tudatosan alkalmazza a PDCA ciklust, 

amely során fektessen hangsúlyt a tervezett és megvalósított 

tevékenységek közötti különbség mérésére, ellenőrzésére és elemzésére, 

majd a beavatkozás érje el a kitűzött célt! A ciklus újbóli indulása esetén az 

előzőekben szerzett tapasztalatok szolgáljanak kiindulásként! 

 

5. A pedagógus ismerje meg és alkalmazza a tanulási képességfejlesztési 

eszközöket és azokat tudatosan, céljainak megfelelően építse be a 

mindennapjaiba. (IKT eszközök) 

6. A pedagógus a heti tervezőmunkája során a tevékenység céljainak megfelelő 

módszereket, eszközöket, szervezési módokat alkalmazzon. 

7. A pedagógus a tervezése során többféle módszertani megoldásban 

gondolkodjon. Az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan alkalmazza 

módszereit. 



       Tudatosan alkalmazza a rendelkezésre álló anyagokat, infokommunikációs     

       eszközöket ismerje, és céljainak megfelelően használ. 

 

10. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Tegye lehetővé a 

helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a 

kommunikáció, együttműködés megismerését. 

 

11. Készítsen elemzést az egyéni bánásmód megvalósulásáról és értékelje 

önreflexióval. 

 

12. Legyen céltudatos, folyamatos, szervezett és intenzív a közösségi nevelés, 

ehhez az óvodapedagógus alkalmazzon változatos módszereket az óvodai 

élet minden tevékenységében, és biztosítson élmény gazdag programokat. 

 

13. A pedagógus a minél magasabb szintű munkavégzés érdekében kétévente 

végezze el az önértékelését a pedagógus kompetenciák figyelembe 

vételével. Az eredmények tükrében a vezető segítségével készítse el a 2 évre 

szóló önfejlesztési tervét. 

 

14. Önállóan legyen képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó szakmai 

kérdések átgondolására és megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

15. Legyen tisztában szakmai felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes legyen alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

 

16. Pedagógiai Program 65.oldal 3.3.2 Tárgyi feltételek: Ismerje meg és 

alkalmazza a mindenkor rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket. 

 



A BECS csoport  feladata:  

Vezető:  Kovács Renáta 

Tagok:  Ady Óvoda : Kissné Halász Éva 

              Magyar Óvoda: dr. Kisné Keresztes Orsolya 

              Szilády Á. Óvoda:  Szabó - Kocsisné Ökrös Ildikó 

              Átlós Óvoda  :     Lázár Teréz 

Feladat:  

 A 2017-es évben kijelölésre került az intézményvezető ellenőrzése 

tanfelügyelet által. A vezetői elvárás rendszer kidolgozásának folytatása, 

lezárása. 

Önértékelési kézikönyv megbeszélése. 

Csoport tevékenységének beindítása 2016.09.27. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó 

intézményi külső és belső önértékelés kidolgozása szükséges. A pedagógiai- 

szakmai ellenőrzéssel összhangban kialakított intézményi önértékelési rendet 

rögzít. 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódnak, egymásra épülnek a 

pedagógusi, vezetői, intézményi ellenőrző szintek. A besorolt területek és a 

hozzájuk kapcsolódó elvárások, az alkalmazandó módszerek, eszközök, és az 

önértékelés folyamatát értjük. 

Meg kell fogalmazni a standardokhoz képest a saját elvárás rendszerünket. 

Ezeket fogjuk a későbbiekben, vagyis teljesülésüket vizsgálni, mérni. 

Az elvárásoknak összhangban kell lenni a Pedagógiai Programunkkal az ott 

megfogalmazott intézményi célokkal, de tükröznie kell a sajátosságokat is.  

Az általános elvárások mellett a pedagógusok,a vezető, az intézmény pedagógiai 

munkájára vonatkozó elvárásokat is meg kell fogalmazni. 

 

 

 

 



 

Gyermekvédelmi munkaterv 

2016-2017. Nevelési Évre 

 

Az intézmény gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai : 
 

- 
családlátogatások lebonyolítása. Feljegyzés készítése.  

- 
óvodapedagógusok között.  

- 
veszélyeztetett gyermekekről. Nyilvántartásba vétel.  

- e.  

- 
nyomon követése.  

- - és bejelentés nyomon követése.  

-  

-  Szolgálattal, 

védőnővel  

- -gyermek 

kapcsolatnak, a bekövetkezett változásoknak, az indokolatlan 

hiányzásoknak fokozott figyelemmel kísérése.  

- 
figyelemmel kísérése. Szükség esetén jelzés az óvodavezető felé a 

szükséges lépések megtétele miatt (A Köznevelési Törvényben 

meghatározottak szerint)  

- 
nevelési igényű, magatartási beilleszkedési és tanulási nehézségekkel 

küzdő gyermekek szakemberhez való irányítására. (logopédus, 

pszichológus, gyermekorvos, szakorvos, szakszolgálat)  

- 
gyermekek és családjuk a Pedagógiai programban foglalt programok 

szerinti tevékenységeken részt vegyenek.(kirándulások, állatkert látogatás, 

bábszínház látogatás, a Bóbita alapítvány szervezésében, és 

támogatásában lezajló gyermeknapi rendezvény, kézműves családi 

délutánok szervezése)  



- yermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának 

folyamatos figyelemmel kísérése. A változásokról a nevelőtestület 

tájékoztatása.  

 

 

        Önkéntes gyermekvédelmi felelősök segítik minden tagóvodában a sok 

gyvk.,2H.,3H.,-s gyermekek problémáit. Segítenek a hivatalos iratok 

kitöltésében, a gyermekek nyomon követésében. Az ingyenes étkezéshez a 

nyilatkozatok kitöltéséhez. Felveszik a kapcsolatot a segítő társ intézményekkel, 

ha szükséges és eljárnak a témával kapcsolatos előadásokra. Minden nemű 

pótlék és órakedvezmény nélkül. 

 

 Ady Endre u.i. Óvoda:    Andóczi- Balogh Rózsa 

 Átlós u.i. Óvoda:             Locskai Gáborné 

 Magyar u.i.Óvoda:          Faddi Petra 

 Szilády Áron u.i.Óvoda:  Kispéterné Sándor Ágnes 

 

Nevelési év  feladat terve : 

 

Feladatok Felelős Határidő 
A játszóudvar kockázatfelmérő 

helyszíni szemléjének elvégzése. 

Általános vezető 

helyettesek karbantartók 

2016.09. 

Munka és tűzvédelmi oktatás. Általános vezető 

helyettesek 

munkavédelmi f. 

2016.10. 

Statisztika elkészítése. intézményvezető 2016.10.01.. 

OM azonosító kérése a gyermekek 

részére. 

intézményvezető 2016.09. 

Pedagógiai és ügyviteli 

dokumentációk elkészítése, 

folyamatos, naprakész vezetése. 

óvodapedagógusok 2016.09. 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, 

elkészítése. 

intézményvezető, 

általános vezető 

helyettesek, óvodatitkár 

2016.10. 

A nevelési év pedagógiai 

munkatervének, és mellékleteinek 

elkészítése. 

intézményvezető, 

felelősök 

2016.09.15. 

 



Megbeszélések, értekezletek 

szervezése. 

általános vezető 

helyettesek 

folyamatos 

A Szülői Szervezet értekezletének 

szervezése évi minimum 3 

alkalommal a munkatervben 

rögzítettek alapján. 

óvodapedagógusok munkaterv 

szerint 

A pedagógiai munkatervben jelölt 

belső szakmai munkaközösségek 

létrehozása, működtetése. 

Munkaközösség vezetők. munkaterv 

szerint 

Adott témákban a csoportok szülői 

értekezleteinek, beszélgető-

köröknek megszervezése, 

munkaterv szerint. 

óvodapedagógusok munkaterv 

szerint 

Az Állatok Világnapjának 

csoportonként programok, 

tevékenységek előkészítése, 

tervezése, szervezése. 

 

óvodapedagógusok 

 

2016.10.07. 

Alkalmazotti kör, kötelező éves 

szűrő vizsgálatainak ellenőrzése. 

általános vezető 

helyettesek , óvodatitkár 

folyamatosan 

Projekt nyitott programok 

szervezése csoportonként a 

családokkal. 

óvodapedagógusok folyamatos 

Csoportonként fogadóórák 

szervezése havi rendszerességgel. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A tagóvodákban az évszaknak, az 

ünnepek hangulatának megfelelő 

térbeli-fali dekorációk, kiegészítők 

megtervezése, elkészítése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A gyermekek zökkenőmentes 

iskolakezdésének, 

beilleszkedésének segítése 

rendszeres programok szervezése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

Az óvodai beiratkozás előkészítése, 

lebonyolítása. 

intézményvezető 2017.03.utólsó 

hete 

A Föld napja csoportonkénti 

szervezése, tervezése, előkészítése. 

óvodapedagógusok 2017.04.22. 

Madarak és Fák Napja 

csoportonként programok, 

tevékenységek előkészítése, 

tervezése, szervezése. 

óvodapedagógusok 2017.05.14. 

 

 



 

 

Személyi Tárgyi feltételek fejlesztési terve. 

 

Személyi feltételek:  

      Minden csoportban biztosított a két fő Felsőfokú képesítéssel rendelkező 

óvodapedagógus, 3 csoportonként egy pedagógiai asszisztens, 2 fő szociális 

kisegítők és az egy fő dajka.  

       Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni a szakmai továbbképzésekre. 

Városi szinten, vagy nevelőtestületi szinten is több tájékoztatást szervezünk 

annak érdekében, hogy a kollégák friss információkhoz jussanak a törvényi 

változásokat figyelembe véve. Minden tájékoztatást időben eljuttatunk az 

érintettekhez. 

A továbbképzésekre jelentkezett kollégáknak, akiknek a nevelőtestület is 

jóváhagyta a képzést a mindenkori továbbképzési tervben szerepeltetni kell és 

biztosítani részükre a vizsgákhoz, szakdolgozat írásokhoz a törvény által is 

biztosított napokat. Az érintett óvodákban a munka szervezés a tagóvoda 

vezetők feladata. 

 

Tárgyi feltételek:  

    Az óvodai udvarok folyamatos szépítésének, biztonsági előírásainak 

betartatása (pályázati pénzekből, szülői felajánlásokból, 1 %-os felajánlásból, 

szponzorok felkutatásával újabb lehetőségek kiaknázása). 

 Homokozók tetejének felújítása, tetőszerkezet elkészítése. 

 Zöld növényzet folyamatos tisztántartása, növények ápolása. 

 Udvari asztalok pótlása, a meglévőek folyamatos felújítása. 

 A tagóvodákból felmérések alapján az igények szükségesség szerinti 

kielégítése. 

 Szilády óvoda felújítási kérelmének beadása, valamint az ott található 

játéktároló felújítása vagy újjá építése. 

 



 

 

 

 

Jó munkát a 2106/2017-es Nevelési Évhez. 

 

                                                                      Tisztelettel:  Ácsné Fehér Klára                                                                                                   

                                                                                             Intézményvezető 

 

Kiskunhalas, 2016.09.13. 

 

 



 

 

 

 

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

óra 

elrendelt ó 

  4 óra 

óra kedv. Összesen Aláírás 

 

 

          

Ady Óvoda  

 

         

Kissné Halász 

Éva 

de:7.30-13.30  de:7.30-

13.30 

de:7.30-13.30 de:7.30-13.00 de:7.30-13.00 29  3   

 du:10.30-

16.30   

du:10.30-

16.30   

du:10.30-

16.30   

du:10.30-

16.00   
du:10.30-

16.00   

29  3   

Böszörményi  

Lotti 

de:7.30- 

13.00 

de:7.30- 

12.30 

de:7.30- 

13.00 

de:7.30- 

12.30 

de:7.30- 

12.30 

26  0   

 du:11-16.30 du:11-16 du:11-16.30 du:11-16 du:11-16 26  10   

 Hegyiné 

Kassai Éva 

de:7.30-12  de:7.30-12  de:7.30-12  de:7.30-12  de:8-12 22  10   

 du:11-15.30 du:11-15.30 du:11-15.30 du:11-15.30 du:11-15 22  0   

Andóczi-

Balogh Rózsa  

de:7.30-14  de:7.30-14  de:7.30-14  de:7.30-14  de:7.30-13.30  32  0   

 du:10.30-17  du:10.30-17 du:10.30-17 du:10.30-17 du:11-17 32  0   

 

Vass Aranka de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-13.30 32  0   

 du:10-16.30  du:10-16.30  du:10-16.30  du:10-16.30  du:10.30-

16.30  

32  0   

Angyalné 

Maróti Tímea  

de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-14 de:7.30-13.30 32  0   

 du:10.30-17   du:10.30-17   du:10.30-17   du:10.30-17   du:11-17   32  0   

 

Ácsné Fehér 

K. 

11-13 11-13 11-13 11-13 0 8  0   

Kudeláné Bagi 

Márta 

7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 0  40   

 

 

 



 

 

Munkaidő nyilvántartás: Technikai dolgozók 

 

Dátum: 

 

201601.04. 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

ó 

óra 

kedv. 

Összes

en 

Aláírás 

Ady Óvoda      40    

 

Gyenizse 

Mónika 

ped.assz. 

8-16  8-16  8-16  8-16  8-16  40 

 

0   

 

 

 Nagy Renáta 9,30-

17,30 

6-14 9,30-

17,30 

 6-14 9,30-17,30 40 0   

 

 

Kerekes 

Andrea 

6-14 9,30-17,30 6-14 9,30-

17,30 

6-14,20 40 0   

 

 

Tóthné 

Német Tünde 

9,10-

17,30 

6-14,20 9,10-

17,30 

6-14,20 9,10-17,30 40 0   

 

 

Iván Zoltán 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 40 0   

 

 
 

 

 

 



 

Munkaidő nyilvántartás: Óvodapedagógusok 

 

Dátum: 

2016.01.04 

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

ó 

elrendelt 

ó 

  4 óra 

óra 

kedv. 

Összesen Aláírás 

 

 

Átlós utcai 

Óvoda 

          

Locskai 

Gáborné 

de.7-

13,30 

   

7 – 13.30 

  

7 – 13.30 

     

7  - 13.30 

  

7 – 13.00 

    

32  0   

 du.10-

16.30 

  

10-16.30 

    

10-16.30 

     

10-16.30 

     

10.30-

16.30    

 

32 

 0   

Lázár 

Teréz  

de7 -

13.30 

7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.00 32  0   

 du.10-

16.30 

10-16.30 10-16.30 10-16.30 10.30-

16.30 

32  

 

0   

Nagy- 

Kalmár 

Éva 

de: 

de:7.30- 

13.00 

 de:7.30- 

12.30 

 de:7.30- 

13.00 

 de:7.30- 

12.30 

 de:7.30- 

12.30 

26  0   

  du:11-

16.30 

 du:11-16  du:11-

16.30 

 du:11-16  du:11-

16.00 

26  0   

Szőkéné 

Szűcs Éva 

de.7.30-

14 

7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-

13.30 

32  0   

 du.10-

16,30 

10-16,30 10-16,30 10-16,30 10-16 32  0   

 

 

 



 

 

 

Munkaidő nyilvántartás: Technikai dolgozók 

 

 

Dátum: 

2016. 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

ó 

óra 

kedv. 

Összesen Aláírás 

 

 

Átlós utcai 

Óvoda 

         

Kollár 

Sándorné 

de.6-14 6- 14 6-14 6-14 6-14 40 0   

 du.9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 40 0   

Filus Anna 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 40 0   

 du.9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 40 0   

Gábor 

Andrea 

12.30-

16.30 

12.30-

16.30 

12.30-

16.30 

12.30-

16.30 

12.30-

16.30 

20 0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNKAIDŐ 

NYILVÁNTA

RTÁS 

 

 

 

Szilády 

2016. 
 

 

hétfő 

 

kedd 

 

szerda 

 

csütörtök 

 

péntek 

köte

lező 

óra

+20 

perc 

 

elrendelt 

óra 

 

óra 

kedvez 

 

össz 

 

aláírás 

Tóth 

Aliz 
de.7,30 -12,30 
 
 

de.7,30 -12,30 de.7,00 -12,30 de.7,00 -12,30 de.7,30 -12,30 26  0   

 

 
du.11.00-16.00 
 
 

du.11.00-16.30 du.11.00-16.00 du.11.00-16.30 du.11.00-16.00 26  0   

Jegyes 

Molnár 

Kata 

de.7.30-14.20 
 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  0   

 

 
du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

32  0   

Békési 

Szilvia 
de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  0   

 

 
du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.11.10-17.30 
 

32  0   

Szabó-

Kocsisné 

Ökrös 

Ildikó 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  0   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.30-16.50 
 

32  0   

Kispéterné 

Sándor 

Ágnes 

de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.20 32  0   

 

 
du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

du.10.30-17.20 
 

32  0   

Horváthné 

Czmorek 

Hedvig 

de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.20 32  0   

 

 
du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

32  0   

Kovács 

Renáta 
de.7.30-12.50 
 

de.7.30-12.50 
 

de.8.00-12.50 
 

de.8-00-12.50 
 

de.8.00-12.50 
 

22  10   

Ált.vez.hely. 

 
du.11.00-16.20 
 

du.11.00-16.20 
 

11.30-15.50 
 

11.30-15.50 
 

11.30-15.50 
 

22  10   

Szrenkóné 

Sebők Edit 
de.7.30-13.20 
 

de.7.30-13.20 de.7.30-13.20 de.7.30-13.20 de.7.40-13.00 27  5   

 

 
du.11.00-16.50 du.11.00-16.50 du11.00-16.20 du.11.00-16.20 du.11.00-16.20 26  6   

Mongyi 

Marianna 
de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  0   

 

 
de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

32  0   

Szécsényi 

Anita 
de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

40  0   



 

 

Munkaidő nyilvántartás: Óvodapedagógusoknak. 

Dátum: 

2016.01.04

. 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

ó 

elrendelt 

ó 

  4 óra 

óra 

kedv 

Összes

en 

Aláírás 

 

 

Magyar u.i 

Óvoda 

     + 20 p     

Kisné 

Keresztes 

Orsolya 

de.7,30-

14,20 

    6,5ó  

7,30 – 

14,20 

   6,5ó 

7,30– 

14,20 

 

  6,5ó 

7,30 – 

14,20 

 

   6,5ó 

7,30– 

13,50 

  6ó 

32  0   

 du.10-

16,50 

   6,5ó 

10-16,50 

    

   6,5ó 

10-16,50 

 

  6,5ó 

10-16,50 

 

  6,5ó 

10,30-

16,50 

    6ó 

 

32 

 0   

Tápai Zita 

gy. 

de7,30 -

12,30 

7,30-

12,30 

7-12,30 7-12,30 7,30-

12,30 

26  0   

 du.11-16 11-16,30 11-16 11-16,30 11-16 26  

 

0   

Faddi 

Petra 

de.6,30-

13,20 

6,30-

13,20 

6,30-

13,20 

6,30-

13,20 

7-13,20 32  0   

 du.10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10,40-17 32  0   

Maczkó 

Lászlóné 

de.7,30-

14,20 

7,30-

14,20 

7,30-

14,20 

7,30-

14,20 

6,30-

12,50 

32  0   

 du.10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10,40-

17,30 

10-16,20 32  0   

 
 

 



 

 

Munkaidő nyilvántartás:   Technikai dolgozók. 

 

Dátum: 

2016.01.04. 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 

ó 

óra 

kedv. 

Összes

en 

Aláírás 

 

 

Magyar utcai 

Óvoda 

     + 20 p    

Nagyváradi 

Judit 

de.6-

14,20 

6- 14,20 6-14,20 6-14,20 6-14,20 40 0   

 du.9-

17,20 

9-17,20 9-17,20 9-17,20 9-17,20 40 0   

Békési Csilla 6-14,20 6-14,20 6-14,20 6-14,20 6-14,20 40 0   

 du.9-

17,20 

9-17,20 9-17,20 9-17,20 9-17,20 40 0   

Hatvani 

Nikolett 4 ó 

13-17,20 13-17,20 13-17,20 13-17,20 13-17,20 40 0   

 Székely 

Anikó 

ped.assz. 

8-16,20 8-16,20 8-16,20 8-16,20 8-16,20 40 0   

 

 

 


