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2. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

 
 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 

 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 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 

 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelethez  

 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  

 Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. 

Óvodai nevelés  

 Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

 A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Iskola Óvodai 

Intézményegységének működést szabályozó dokumentumai  
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3.  MŰKÖDÉSI TERV 
 

3.1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE  

 
Nevelési év időtartama: 

 A nevelési év első napja: 2017. szeptember 1. 

                      Utolsó napja: 2018. augusztus 31. 

  
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés 

nélküli munkanapként használhatunk fel. 
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi 

értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő 

munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai dajka, karbantartó) 

részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk 

Ssz. Felhasználás tárgya Határidő Felelős 

1. Nevelőtestületi  

értekezlet 

 (Stratégiai dokumentumok 

felülvizsgálata) 

2018. március 10. 

(szombat) 

óvodai intézményegység-

vezető 

óvodapedagógusok 

2. Nevelőtestületi értekezlet 

(Stratégiai dokumentumok 

felülvizsgálata) 

2018. április 21. 

(szombat) 

óvodai intézményegység-

vezető 

3. Évzáró nevelőtestületi értekezlet 

(A Munkatervben meghatározott 

feladatok megvalósításának 

értékelő elemzése) 

2018. június 15. óvodai intézményegység-

vezető 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a 

gyermekek felügyeletéről. 
 

Szünetek időtartama  

Téli zárva tartás tervezett időpontja 

A téli zárva tartás tervezett időpontja: 2017.12.27-29. A szünet időpontjáról a 

szülőket szeptemberben tájékoztatjuk. 

 A nyári zárva tartás tervezett időpontja 

A nyári zárva tartás tervezett időpontja: 2018.08.01.-2018.08.31. A szünet 

időpontjáról a szülőket 2018.02.15-ig tájékoztatjuk.  

A zárva tartások ideje alatt történik: 
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 a gyermekek nélkül végezhető karbantartási, takarítási munkálatok elvégzése 

 a dolgozók szabadságának kiadása  

Az óvoda zárva tartása az iskolai szünetek egy részéhez alkalmazkodik. Az óvoda 

működésének kezdete óta gyakorlat. A tapasztalatok szerint ezen időszakban a 

szülők nem igénylik az óvodai szolgáltatást, az óvodai nevelés zavartalan 

működéséhez pedig szükségszerű. 

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. 

A csoportok fogadó óráinak időpontja a csoportok hirdetőtábláin vannak 

kifüggesztve. 

 

Fogadóórák időszaka: 
Beosztás Időpont Helyszín 

óvodai intézményegység- 

-vezető 

Előre egyeztetett időpontban, ill. 

hétfőnként 13:00-15:00 

intézményegység-vezetői 

iroda 

óvodapedagógusok Előre egyeztetett időpontban, 

13:00-15:00 közötti időszak 

fejlesztő szoba, vagy 

tornaszoba 

 
 

3.2. CSOPORTBEOSZTÁSOK- Humán erőforrás 
 

Ssz. Csoport 

neve 

Létszám  

(2017.szept) 

Óvodapedagógusok Pedagógiai munkát segítők 

1. Nyuszi 
vegyes 

csoport 

16 
(ebből  

1 fő SNI) 

Balogh Jánosné 

/1 fő óvodapedagógus hiány/ 

Szkiba Tiborné 

Juhász Erzsébet (dajka) 

Kovács Hajnalka (ped. assz.) 

2. Katica 
nagycsoport 

18 Fózerné Tánczos Katalin 

Szabóné Kalmár Judit 

Fazekas Józsefné (dajka) 

3. Süni 
kis-középső 

22 Lengyel Zsuzsanna 

Cserven Éva (4 órában) 

Bíró Ferencné (dajka) 

 

 Karcsainé Hernek Zsanett 

(konyhai dajka) 

Klein Sándor (karbantartó) 

 Összesen: 56 fő 5 fő+1 fő 4 órában  
/1 fő Óvodapedagógus hiány/ 

6 fő 

Várható, 3 év 

alatti gyermekek 

létszáma 

+4 fő (Az óvodapedagógus állás betöltése után kezdhetik a 

beszoktatást) 
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4. TERVEZETT ÓVODAI ÜNNEPEK, PROGRAMOK, JELES NAPOK 

Ősz 

Ssz. Időpont Program, ünnep, jeles nap 

1.  szeptember 01. Nevelési év kezdete (Pedagógusok, gyermekek 

megáldása) 

2.  szeptember 08. Szűz Mária születése  

3.  szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása 

4.  szeptember 15. Komplex Telepprogram keretében bűnmegelőzés, drog 

prevenció, közlekedési ismereteket megalapozó 

élménynap (tűzoltó autó, rendőrautó, rabszállító, rendőr 

motor, lámpás közlekedési pálya, térbeli puzzle) 

5.  szeptember 19. Ars Sacra fesztivál keretében óvodai kiállítás a 

gyermekek rajzaiból, munkáiból, zenés dramatizáció 

előadása 

6.  október 01. Szűz Mária oltalma 

7.  október 04. állatok világnapja 

8.  október 07. szombat Újvárosi családi nap, gyermekek műsorának előadása 

9.  október 23. Forradalmi hősök emléke, zászlófestés 

10.  október Iskolai tanóra megtekintése, alsó tagozatban 

óvodapedagógusoknak 

11.  november 01. 02. Mindenszentek, halottak napja 

12.  november 08. Szent Mihály és Gábor főangyalok 

13.  november 15. Karácsony előtti bűnbánati időszak kezdete 

14.  november… Egészségnap a szülőkkel 

15.  november 21. Szűz Mária bevezetése a templomba 

16.  november Óvodai foglalkozás megtekintése, tanító néniknek 

 

 

Tél 

Ssz. Időpont Program, ünnep, jeles nap 

17.  december 06. Szent Miklós Püspök 

18.  az advent egyik 

péntekje 

(városi felkérés szerint) 

Adventi gyertyagyújtás Szolnok város főterén 

19.  december 11-21. Karácsonyi barkácsolás a szülőkkel 

20.  december (25-26-27.) Jézus Krisztus születése, Karácsony 

21.  január (06.) 05. Jézus megkeresztelése, Tisza vizének szentelése 

22.  február 02. Jézus bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő 

23.  február 10. Farsang 

24.  február 27. Nagyböjt kezdete 
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Tavasz-nyár 

Ssz. Időpont Program, ünnep, jeles nap 

25.  március… „Iskolakóstoló napok” 

26.  március 15.(márc.12-14) Nemzeti Ünnep 

27.  március 22. Víz világnapja 

28.  március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, Mária örömhírvétele 

Virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe 

29.  április 01-02.,  

(márc.26-ápr. 06.) 

Jézus Krisztus feltámadása,  

Húsvét 

30.  április 22. (23.) Föld napja 

31.  április 23. Szent György napja 

32.  május 01. /ápr.27/ Munka ünnepe /Közös udvarrendezés, kiskert 

gondozása/ 

33.  május első vasárnapjához 

közeli napokon (máj 2-9.) 

Anyák napja 

34.  május 10. Madarak fák napja 

35.  május 14-26 között Gyermeknap 

36.  május 21. Pünkösd  

37.  június 12. Óvodai ballagás, évzáró ünnepség 

38.  Egész évben Élményszerző séták, kirándulások 

 

 

4.1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSÁT SZOLGÁLÓ PEDAGÓGIAI 
CÉLÚ ÓVODAI NYÍLT NAPOK 

 
Az intézmény nyílt napokon biztosít a szülőknek és érdeklődőknek betekintést a 

nevelési módszerek, szokások gyakorlati megismerésére, az arra igényt tartóknak: 

 szülők igénye esetén egyénileg 

 csoportos óvodapedagógusok szülőkkel egyeztetett időpontban évente egy 

alkalommal  

 

A szülők: 

  bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, 

  bekapcsolódhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek szervezett 

tevékenységekbe, 

  feltehetik kérdéseiket, tolmácsolhatják észrevételeiket az óvoda 

működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. 
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5. NEVELŐTESTÜLETI ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
TERVEZÉSE 

  
Elsődleges cél:  
 
 Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a 

gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányok csökkentése, az életkori 

és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe 

vételével. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.  

 

További céljaink:  

 

 Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az 

ünnepek üzenete által. 

 A gyermekben a teremtett világ védelmére való fogékonyság, a hitre való 

nyitottság megalapozása. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és a Helyi pedagógiai 

programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek megvalósítása a 

mindennapi szakmai, gyakorlati munkában. 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.  

 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink 

 

Szakmai munkaközösségünk tapasztalatai, szülői vélemények, a 

nevelőtestület javaslatai, az előző nevelési év értékelése alapján, fejlesztendő 

területeink, feladataink: 

 

 Konkrét családlátogatási időpontok egyeztetése a szülői értekezleten, 

minden gyermek esetében. 

 Konkrétabb tervek, ellenőrzési, értékelési feladatok. 

 A projektmódszer és az élménypedagógia elemeinek további alkalmazása, 

továbbfejlesztése. 

 Az átdolgozott egyéni fejlődési napló bevezetése minden csoportban. 

 Beszélő környezet hangsúlyosabb megjelenítése az óvoda helyiségeiben. 

 A szülők sokoldalú, hatékonyabb tájékoztatása egészségvédelmi, 

környezetvédelmi, kulturális tevékenységeinkről. 

 A gyermekek neveltségi szintjének, kulturált viselkedésének hangsúlyos 

fejlesztése. Ebben kérjük a szülők segítségét. 
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 A vallásos nevelésen belül kiemelt feladatunk az erkölcsi nevelés, egymás 

tulajdonának, testi épségének tisztelete. Ebben is kérjük a szülők 

együttnevelését. 

 

További kiemelt feladataink 

 

 Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés: egészséges táplálkozás, 

sokoldalú mozgásfejlesztés, mozgáskotta módszer elemeinek használata, 

időjárástól függő, minél több szabad levegős tevékenység, környezetünk 

védelme, gondozása, természeti megfigyelések, séták szervezése. A komplex 

testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségének, a pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. 

 

 Tehetséggondozás: Kiemelt vizuális, művészeti nevelésünk keretében, heti 

3-5 alkalommal szervezünk vizuális, kézműves foglalkozásokat. Ovi foci 

foglalkozások heti rendszerességgel vannak nagycsoportosainknak. A 

programok megvalósítása és az egyéni fejlesztések lehetőséget adnak a 

tehetségígéretek felismerésére. 

 

 Felzárkóztatás. Alapvető higiénés, magatartási, társadalmi szokások, 

szabályok megismertetése, rögzítése. Szókincsfejlesztés. Szűkebb és tágabb 

környezetünk megismerése, élményszerző programok, tevékenységek 

biztosítása. Kutyaterápiás módszerek használata. 

 

 Az önértékelési csoport hatékony működtetése. Intézményi dokumentumok 

felülvizsgálata, módosítása. Rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető 

teljesítmények, elvárások megfogalmazása. 

 

 Görögkatolikus vallásunk rövid imáinak megismertetése, hit percek, hittan 

foglalkozások biztosítása. 

 

 Gyermekvédelmi feladatok. Prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének 

csökkentése, szükség szerinti segítségnyújtás, valamint együttműködés 

különböző gyermekvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. A hiányzások 

figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások szakszerű jelentése. 
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Az óvodapedagógusok feladatai 
Felelős: Óvodapedagógusok  

            Határidő: 2017/2018-as nevelési év, az éves programok időpontjai 

 A munkaköri leírásban foglaltakkal összhangban lelkiismeretes szakmai 

tevékenység. A kiemelt feladatok megvalósítására való törekvés. Pontos 

adminisztráció. Minden dolgozó törekedjen arra, hogy a gyermekek jól 

érezzék magukat az óvodában, biztonságban legyenek és megkapjanak 

mindent a fejlődésükhöz. 

 

Pedagógiai munkát segítők feladatai 
Felelős: Dajkák, Pedagógiai Asszisztens; 

 Határidő: 2017/2018-as nevelési év 

 Fontos, hogy a munkaköri leírással összhangban, a gyermekeket nagy 

szeretettel, megértéssel vegyék körül. Gondozzák, segítsék őket úgy, hogy 

mindemellett biztosítsák önállóságuk fejlődését. Tartsák rendben, tisztán az 

épületet, figyelve arra, hogy semmiféle balesetveszély, higiéniai veszély ne 

fenyegesse sem a gyerekeket, sem a felnőtteket. 

 

 

Az Óvodai Intézményegység-vezető éves feladatterve 
Felelős: Szkiba Tiborné, Határidő: 2017/2018-as nevelési év, jogszabályban rögzített időpontok 

 Rendszeresen 

ismétlődő feladatok 

Időszakos feladatok Alkalmi, váratlan feladatok 

T
a

n
ü

g
y
ig

a
zg

a
tá

s 

Felvételi-mulasztási naplók, 

egyéni fejlődési naplók, 

csoportnaplók ellenőrzése 

Helyettesítések ellenőrzése 

Gyermekvédelem 

Étkezési kedvezmények 

nyomon követése. 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása, iratkezelés 

KIR rendszer óvodai 

vezetése 

E-mail, levelezés, iktatás 

Felvételi-előjegyzési napló 

vezetése 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

Gyerekfelvétel Beiskolázás 

Gyermekek távozása az 

óvodából 

Adatszolgáltatás a városi 

önkormányzatnak 

Októberi statisztika készítése 

SZMSZ, PP, HÁZIREND 

Rendszeres óvodába járás 

ellenőrzése 

Szakértői vizsgálat kérése 

(Nevelési Tanácsadó) 

Gyermekek távozása az óvodából 

jelzés nélkül, gyermekek keresése. 

Adatszolgáltatás egyéb 

szervezeteknek (pl.: rendőrség) 

P
ed

a
g
ó
g

ia
 

Csoportok tevékenységének 

ellenőrzése – értékelés  

Értekezletek 

Munkacsoportok 

munkájának megbeszélése, 

ellenőrzése, beszámolás 

Óvodapedagógusi 

tevékenység csoportban 

Gyermekvédelmi 

koordinátori feladatok 

Nevelési értekezletek 

előkészítése Éves terv 

elkészítése –értékelése 

Beszámolók elkészítése 

Vezetői ellenőrzési terv 

Kapcsolattartás Fenntartóval, 

munkáltatóval, egyházakkal, 

SZMK-val, iskolával, egyéb 

szervezetekkel 

Szakmai továbbképzések 

figyelemmel kísérése (120 ó), 

Továbbképzési terv készítése 

Konferenciákon, értekezleteken, 

városi rendezvényeken, való 

részvétel. Nem tervezett események 

szervezése.  

Szakmai bemutatók szervezése. 

Gyámügyi együttműködés 

Panaszok kivizsgálása. Ünnepek, 

események előkészítése 

Tanügyigazgatási ellenőrzések 

készületei 

Szociális hátrányok enyhítése, 

adományok kiosztása 
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G
a

zd
á

lk
o

d
á
s 

Bizonylatok, számlák 

ellenőrzése, elszámolása 

Utazási költség 

Gyermekétkezés 

nyilvántartása 

Távolmaradások 

Szabadság nyilvántartása 

Melegítő-tálaló konyha 

ellenőrzése, dokumentumok 

biztosítása 

Részvétel a költségvetési igény 

elkészítésénél 

Leltározás a leltárfelelőssel. 

Selejtezés bizottsággal, 

jegyzőkönyv vezetése 

Eszközbeszerzések 

Takarító-irodaszerek igénylése 

Elnyert pályázatok koordinálása, 

elszámolása, a pályázatért 

felelősök munkájának koordinálása, 

ellenőrzése 

Közösségformálás – ünnepségek 

reprezentációs feladatai, 

Meghibásodások korrigálása, 

szakember biztosítása 

Eszközbeszerzések 

Ellenőrzésekre való előkészület 

(MÁK) 

Felújítások szervezése, elszámolása 

M
u

n
k

a
ü

g
y

i 
fe

la
d

a
to

k
 Jelenléti ívek ellenőrzése, 

aláírása 

Munkaidő kihasználásának 

ellenőrzése 

Munkaidő nyilvántartás 

ellenőrzése, vezetése 

Eü. könyvek ellenőrzése. 

Munkarend kialakítása 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi 

oktatás szervezésével 

kapcsolatos feladatok 

Munkaszerződések ellenőrzése 

Munkaköri leírások 

Helyettesítések megszervezése 

Önkéntesek, közfoglalkoztatottak 

dokumentumainak rendezése 

Távozó dolgozók  

 

 

   

 

6.  SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

Óvoda –Iskola átmenetet segítő munkacsoport 

Vezetője: Lengyel Zsuzsanna 

A munkaközösség tagjai: Szabóné Kalmár Judit, Fózerné Tánczos Katalin, 

Balogh Jánosné 

Fő cél: Az iskolaérettség elérésének elősegítése, fejlesztő tevékenységek, 

tanítónővel, gyógypedagógussal, logopédussal való együttműködés, a pedagógiai 

munka minőségi színvonalának emelése.  

Kiemelt feladat: A nagycsoportos korú gyermekek képességeinek fejlesztése, az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség segítése.                                     

A munkaközösség tagjai a munkaközösség által kidolgozott és elfogadott 

egységes munkaterv szerint, egymást segítve végzik nevelő munkájukat. 

Önállóan tervezik-szervezik programjaikat, megbeszélésük témáit a központi és a 

helyi célok ismeretében:     

 segítik a Pedagógiai Program megvalósítását; 

 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

színvonalát, minőségét; 

 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai 

előirányzatok felhasználására; 

 támogatják, fejlesztik a munkatársi közösséget; 
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 fejlesztik a nevelés- oktatás tartalmát, fejlesztik a módszertani 

eljárásokat; 

 szakmai tevékenységükkel, szakirodalmi anyagok gyűjtésével 

hozzájárulnak a gyermekek szociális hátrányainak kompenzálásához, a 

fejlesztő tevékenység minőségének emeléséhez; 

 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik az 

óvodás gyermekek ismeretszintjét; 

 félévkor és a nevelési év végén beszámolnak tevékenységükről, 

 folyamatosan kapcsolatban vannak az óvodavezetővel, véleményükkel, 

javaslatukkal részt vesznek a döntések előkészítésében  

 

Működési rend: 

A munkaközösség tagjai kéthavonta, illetve szükség szerint tartanak 

megbeszélést, ahol a munkatervükben meghatározott feladatok előkészítését, 

megvalósítását és a megvalósítás tapasztalatait egyeztetik. 

 

Belső értékelési munkacsoport (BECS) 

 

Vezetője: Szabóné Kalmár Judit 

 

A munkacsoport tagjai: Lengyel Zsuzsanna, Balogh Jánosné 

Fő cél: az intézményi önértékelés koordinálása, egymás munkájának segítése. 

Az önértékelési csoport feladatai: 

 Belső tudásmegosztás. Egymás munkájának megismerése, hospitálások 

szervezése. 

 Önállóan, vagy továbbképzésen szerzett ismereteink, szakmai anyagok 

egymással való megosztása. 

 Partneri igény-és elégedettségmérés, teljesítményértékelés szervezése, 

kérdőívek kiosztása, összesítése. 

 Adminisztráció, mérési eredmények rögzítése. 

 

 

 

Működési rend: 

A munkaközösség tagjai kéthavonta, illetve szükség szerint tartanak 

megbeszélést, ahol a munkatervükben meghatározott feladatok 

előkészítését, megvalósítását és a megvalósítás tapasztalatait egyeztetik. 
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7. TOVÁBBKÉPZÉSEK TERVEZÉSE 

 

 

 

Résztvevők Téma Időpont, helyszín 

Szabóné Kalmár 

Judit 

Szkiba Tiborné 

Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési program és 

eszközrendszer 

Szolnok 

2017. november 23-25 

Lengyel Zsuzsanna 

Szabóné Kalmár 

Judit 

Szkiba Tiborné 

ECDL Számítástechnikai 

továbbképzés 

Szolnok 

2017/2018-as nevelési év 

 

 

 

 

8. EGYÉNI MEGBÍZATÁSOK 

Téma Felelős 

Tűz és balesetvédelem Fózerné Tánczos Katalin, Balogh Jánosné 

Zöld jeles napok Szabóné Kalmár Judit, Fózerné Tánczos Katalin 

Elsősegélynyújtás  Fazekas Józsefné, Szkiba Tiborné 

Egészségügyi kiskönyvek 

Faliújság (bejárati ajtónál) 

Vegyszer raktár 

Kovács Hajnalka, Szkiba Tiborné 
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9. ELLENŐRZÉSI TERV 

 

9.1. PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-

ÉRTÉKELÉS 
 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer,  

eszköz 

Határidő Felelős Elvárt eredmény 

 A működés feltételei – eszköz, felszerelés: 

Tárgyi 

környezet 

Alkalmazottak Leltár 

vezetése 

2017.08.31. óvodai 

intézmény- 

egység- 

-vezető 

Pontos leltári feljegyzés 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése: 

Képességek, 

szokások, 

családi 

körülmény 

Újonnan 

beiratkozó 

gyermekek 

Anamnézis 

 

Beiratkozás-

kor 
óvodai 

intézmény- 

egység- 

-vezető 

Tájékozódás  

bemeneti állapotról 

Anamnézis az egyéni 

fejlődési naplóba 

Képességek 

szerinti 

fejlettség 

Minden 

óvodás 

Folyamatos 

megfigyelés, 

helyi mérő- 

eszköz 

2017.okt. 

2018.feb. 

2018.máj. 

Óvodapeda-

gógusok 

Adatokkal feltöltött fejlődési 

napló, mely a szülői 

beszélgetések alapja 

Logopédiai 

szűrés 

Minden 

óvodás 

Szakember 

szerint 

2017 

szept.- okt. 

Logopédus Logopédiai fejlesztő 

foglalkozás a rászoruló 

gyermekeknek 

Társas kap-

csolatok 

csoportok Szocio-

metria 

2018.jan. 

2018.máj. 

Óvodapeda-

gógusok 

Csoportnaplóban rögzített 

szocializációs csoportkép 

Súly, 

magasság 

Minden 

óvodás 

mérleg 

magasság- 

mérő 

szept.- 

február 

május 

Óvodapeda-

gógusok 

Gyermekvédelem 

egészségvédelem 

csoportnaplóban rögzített 

Pedagógusok önértékelése  

Önérté- 

kelés 
Lengyel 

Zsuzsanna 

Fózerné 

Tánczos 

Katalin 

Dokumentum 

elemzés,Tev. 

látogatás 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív 

2018. 

május 31-ig 
BECS 

Óvodai 

In.egys.-vez. 

Erősségek fejlesztendő 

területek 

Önfejlesztési terv 

Partneri elégedettség mérés 

Intézmény

-nyel való 

elégedett-

ség 

Szülők 

Partnerek 

(Iskola, CSAO, 

Gyejo, 

Védőnő,Szak-

szolgálat) 

Kérdőív 2018. jan. BECS 

 munka-

csoport 

Mikro-és makro környezeti 

vélemények. Összesített 

adatok. Intézményi 

erősségek, fejlesztendő 

területek 
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Ellenőrzések, minősítések 

Pedagógusminősítésen a 2017/2018-as nevelési évben 1 fő óvodapedagógus vesz részt.  
Fózerné Tánczos Katalin 2017. november 30-ig tölti fel portfólióját elektronikus úton. 
Országos tanfelügyelet keretében a 2017/2018-as nevelési évben intézményellenőrzésre kerül 
sor. 
 

9.2. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS 

ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 
 
Az ellenőrzés célja 

 Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, csoportban 

végzett munkájának ellenőrzése megfigyelési szempontok alapján. 

 A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében 

(amelyet a napirend és heti rend határoz meg), a gyermekekkel közvetlenül 

eltöltött időben szervezett foglalkozások (tevékenységek) megfigyelése. 

(Tevékenységlátogatási naplóban rögzítve) 

 A pedagógus mindennapi nevelőmunkáját megalapozó pedagógiai munka 

dokumentumainak vizsgálata. 

 Adminisztrációs dokumentumok pontos vezetése  

(Belső ellenőrzés, feljegyzés) 

 

Belső ellenőrzés szempontjai: 

 Dokumentumok belső adattartalmának megléte, pontossága, szakmai 

összhangja az óvoda szabályozó dokumentumaival. 

Tevékenységlátogatási ellenőrzés szempontjai: 

 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és 

értékelés, valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó – nyilvános szempontok 

alapján történik. 

 

 

 

 

 



16 
 

ELLENŐRZÉSI TERV 

Ellenőrzés, 

értékelés 

területei 

Szempont Időpontok Ellenőrzést 

végzi 

Nyilvánosságra 

hozatal 

Csoportnaplók 

megnyitása 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási 

naplók 

adatainak 

egyeztetése 

A terv 

tartalmazza 

a PP-ban 

megfogalmazott 

célokat, 

feladatokat 

korcsoporthoz 

viszonyítva 

2017  

szeptember 

november 

2018 

március 

május 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2018 

A szakmai 

munkacsoportok 

működése 

Az éves 

munkaterv 

elkészítése, 

megvalósítása, 

éves értékelése 

2017.  

október 1-től 

folyamatos 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2018 

Beszoktatás, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

gyermekek 

beilleszkedése, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása 

2017. 

november 30 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

szülők 

tájékoztatása 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Éves értékelés 2018 

Délelőtti 

tevékenység 

látogatása 

Élményszerző 

tevékenységek 

eredményei, 

produktumai 

2017. 

november 

2018 

március 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2018 

Ünnepélyek 

rendezvények 

látogatása 

Ünnepélyek 

rendezvények 

szervezettsége, 

hangulata 

Folyamatosan óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2018 

Egyéni fejlődési 

napló vezetése 

fejlesztési terv 

 

Adatokkal 

feltöltött 

dokumentum, 

gyermeki 

munkák, mérések 

2018 

február 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2018 

Óvodai 

szakvélemény 

készítése a 

tanköteles korú 

gyermekek 

részére 

gyermekek 

fejlettségéhez 

igazodó 

szakvélemény 

kitöltése 

2018.március óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Szakvélemények 

Szülők 

tájékoztatása 

Gyermekvédelmi 

koordinátor 

beszámolója az 

éves munkáról 

Beszámoló az 

éves munkáról 

2018. május 

vége 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Jelentések, 

gyermekvédelmi 

beszámolók 
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Beszámoló a 

munkacsoportok 

munkájáról 

Terv, eredmény 

megvalósulása 

2018. május 

vége 

óvodai 

intézménye

gység- 

vezető 

Beszámoló 

Csoportok 

egyéni fejlődési 

eredményeiről 

beszámoló 

Fejlődés 

statisztikai 

eredményei 

2018 

június 15. 

óvodai 

intézménye

gység- 

vezető 

Beszámoló 

Éves értékelés 2018 

 

 
10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

 A család és az óvoda kapcsolata 

 
A szülők kéréseit, kezdeményezéseit, figyelembe vesszük, nyitottak vagyunk a 

szülői igényekre. Igyekszünk a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló 

kapcsolatokat kialakítani, tovább erősíteni. 

Számítunk a szülők segítségére, együttműködésére. 

 

Szülőkkel való közös programok, tevékenységek 

 Új gyermek beszoktatása 

 Ünnepi készülődés karácsony előtt 

 Szülői értekezletek 

 Egészségnap, sportnap / egészséges életmódra nevelés/ 

 Kirándulások 

 Anyák napja 

 Újvárosi nap 

 Adventi gyertyagyújtás 

 Nyílt nap 

 Óvodai ballagás 

 Családlátogatások 

.  

 Szülői munkaközösség 
 

Tagjait a nevelési év első szülői értekezletén a szülők választják meg, 

csoportonként 2 fővel. Közülük egy elnököt jelölnek, aki képviseli érdekeiket az 

egyéb fórumokon. Az SZMK tagjai segítségével bevonjuk a szülőket az óvodai 

rendezvények, kirándulások szervezésébe, lebonyolításába. A Szülői 

munkaközösség véleményezi azokat az intézményi dokumentumokat, amelyek az 

eredményes együttműködést segítik. 
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A szülői közösség egyetértési jogot gyakorol: 
 

 A jogszabályban meghatározott kérdésekben a Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadásakor. 

 Az óvodai Házirend elfogadásakor. 

 A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl. Pedagógiai program 

elfogadásánál). 

 A szülői közösség javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 Óvoda-iskola kapcsolata  
 

Kapcsolat a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolával 

 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény 

nevelőmunkájának összehangolását, az együttműködést. Ennek érdekében a 

kölcsönös nyitottságra, egymás munkájának megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez, megértéséhez. 

 

Együttműködésünk formái: 

 Szakmai kapcsolatok folyamatos fenntartása 

 A leendő elsős tanítónők rendszeres, játékos fejlesztő foglalkozása az 

iskolába készülő gyermekeknek 

 Leendő első osztályos gyerekek látogatása az iskolában (nyílt napok, 

rendezvények) 

 Tanítók foglalkozás látogatása az óvodában 

 Óvodapedagógusok óralátogatása alsó tagozaton. 

 Gyógypedagógiai fejlesztés 

 Ovi-foci az iskola tornatermében testnevelő tanár segítségével. 

 Óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel 

kísérése, utánkövetés. 

 Ünnepeken való kölcsönös részvétel. 

 

 Óvoda-fenntartó kapcsolata 

 

A Hajdúdorogi Főegyházmegye intézményeként részt veszünk a görögkatolikus 

egyház életében, szoros kapcsolatot tartunk az óvoda fenntartójával. A dolgozók 

több alkalommal részt vesznek görögkatolikus szertartásokon, ünnepségeken, 

lelkigyakorlatokon. A helyi görögkatolikus parochus atya, az iskolalelkész 

hetente tartanak hittanfoglalkozásokat óvodásainknak.  
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Az Érsek-Metropolita Atya évente többször látogatást tesz 

intézményünkben.(Adventi gyertyagyújtás, Tisza szentelése…stb) 

 

Egyéb kapcsolatok: 

 Katolikus Pedagógiai és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) 

 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szakmai fejlődésünk, ismereteink mélyítése, 

megújítása érdekében. Kihasználjuk a képzési-, továbbképzési lehetőségeket, 

alkotó módon beépítjük pedagógiai munkánkba a szakmai ajánlásokat, 

segédanyagokat. 

 

 Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei 

A Szolnoki Tagintézmény- Nevelési Tanácsadó vizsgálja a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, vagyis ilyen jeleket mutató 

gyermekeket, valamint dönt annak kérdésében, hogy a felterjesztett gyermek 

megkezdheti-e iskolai tanulmányait. E mellett részt veszünk a Szolnoki 

Tagintézmény által szervezett fórumaikon, szakmai műhelymunkákban, hogy 

speciális ismereteinket mélyítsük, fejlesztő munkánkat tudatosabban, 

célirányosabban végezzük. 

 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
 

A helyi gyermekjóléti szolgálattal szoros együttműködésben próbálunk segíteni a 

hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményein a jelzőrendszer működtetésével, 

esetmegbeszélések segítségével. 

 

 Egészségügyi ellátórendszer szakemberei 

Óvodaorvos: Dr. Nagy Edit, Védőnő, Fogászat. Az éves szűrővizsgálatokon 

rendszeresen részt vesznek gyermekeink. 

 Máltai Szeretetszolgálat, Családok Átmeneti Otthona (CSAO) 

Folyamatos, rendszeres együttműködés keretében, óvodánk férőhelyet biztosít az 

otthonba érkező gyermekeknek. A CSAO segítségével különböző tárgyi 

eszközöket tudunk biztosítani hátrányos, nehéz sorsú óvodásainknak. 

 

 Bölcsőde 

Szomszédos intézményként kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. 

Bölcsődei szülői értekezleten tájékoztathatjuk a leendő óvodások szüleit 

óvodánkról, pedagógiai programjáról, működésünkről. 
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 Egyéb szervezetek: 

Szolnok Város Önkormányzata 

Római Katolikus Plébánia 

Újvárosi Fejlesztési Iroda 

Szolnok Városi Óvodák 

Mustármag Római Katolikus Óvoda 

Esély Alapítvány 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

Szolnoki Televízió 

Szolnoki Napló 

Kőrös Étterem 

 

11. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 

Megnevezés Vezeti Hetente 

Hitoktatás minden csoportban Mosolygó Dénes iskolalelkész 

Szkiba Tibor lelki igazgató, 

parochus 

1-1 alkalom 

Vizuális, kézműves 

foglalkozások 

Óvodapedagógusok 3-5 alkalom 

Ovifoci 5-7 éveseknek  Némedi Tivadar testnevelő 1 alkalom 

Játékos iskola előkészítő  

foglalkozás 6-7 éveseknek 

Madarász Mária 

Szénásiné Vitencz Éva 

2 óra 

Gyógypedagógiai fejlesztés 

SNI gyermeknek 

Czakó Andrea 

gyógypedagógus 

2 óra 

Logopédiai fejlesztés SNI 

gyermeknek 

Zakar Dorottya logopédus 2 óra 

Logopédiai fejlesztés, a 

szűrésen javasolt 

gyermekeknek 

Zakar Dorottya logopédus 5 óra 

Kutyaterápiás foglalkozás 

5-7 fős mikrocsoportokban 

Flasch Péterné 

szociálpedagógus,  

terápiás kutyafelvezető 

1 alkalom 

Mozgáskotta foglalkozás 

Nyuszi csoportban 

Balogh Jánosné januártól 1 alkalom 
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12. SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 

A 2017-2018. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 
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Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda  

és Általános Iskola 

Óvodai Intézményegység 

5000 Szolnok 

Temető u. 13. 

 

 

                                                  JEGYZŐKÖNYV 

                                                              Készült: 

 

Időpont: 2017.08.31. 

 

Esemény: Nevelőtestületi értekezlet 

 

Téma: Munkaterv elfogadása 

       1.Az óvodai intézményegység-vezető felolvassa az előzetesen egyeztetett 

munkatervet. 

2.Hozzászólások: 

 

 

 

 

 

 

3.Aztán javasolja a kézfeltartással elfogadást jelző, nyílt szavazási módot. 

A jelenlevők, 6 fő elfogadja a szavazási módot. 

4.Az intézményegység-vezető kéri, hogy szavazzanak, aki elfogadja, kezét feltartva 

jelezze! 

5.A jelenlévők ……%-a,…… fő kezét felemelve jelezte az elfogadás tényét. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Hitelesítő: 

 

 

 

Határozat: 

……………….iktsz. határozatával a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Iskola óvodai 

intézményegységének nevelőtestülete nyílt szavazással, …..igen szavazattal a 2017-2018 

nevelési év 

Munkatervét elfogadta. 

 
 


