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BEVEZETÉS 

 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda intézménybenKarcag város óvodai feladatellátása 

intézményünk kilenc óvodájában valósul meg 31 óvodai csoportban. Intézményi működésünk az 

elmúlt években kiegyensúlyozott volt, folyamatosan fejlődő tendenciát mutatott mind az 

intézményi hálózat infrastruktúráját, mind a szakmai megújulást, előmenetelt tekintve.  

A 2020-as év járványügyi helyzete e lendületet márciusban megállította, s új irányokba fordította 

figyelmünket az egészségünk megőrzése, fenntartása, a koronavírus terjedésének lassítása, 

elkerülése érdekében. Új feladataink fő fókuszába került az egészségügyi, higiéniai szabályok 

megerősítése, szigorítása, a személyes kontaktusok csökkentése a vezetők, munkatársak között, a 

digitális tudástár lehetőségeinek kiaknázása az óvodai nevelésünk folyamatos megvalósítása 

érdekében. 

A köznevelés rendszerébe beépültek az önértékelések, minősítések, szakmai ellenőrzések, 

melyek széles körben érintetik pedagógusainkat, vezetőinket, tagintézményeinket. Az elmúlt év 

újabb szakmai tartalmi megújulásra, új feladatok ellátására, jó gyakorlataink bemutatására adott 

lehetőséget nevelőmunkánkban, pályázati projekttámogatásokkal. 

A 2020-2021-es nevelési évet felkészülten, a jogszabályi változásokat nyomonkövetve, 

végrehajtva, a hagyományainkat, eredményeinket megőrízve, a vállalat feladataink 

megvalósítására készen állva indítja nevelőközösségünk. Kiemelten fontos, hogy a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, az ágazati minisztérium, az Operatív Törzs köznevelési 

inézményekre vonatkozó ajánlásáit figyelemmel kísérjük, utasításait a működésünkbe beépítsük 

és betartsuk. 

 

BEVEZETŐ-HELYZETKÉP 

 

A 2020-2021-es nevelési év munkatervi feladatainak meghatározásához az intézmény 

működésének erősségeit, fejlesztendő területeit meg kell határoznunk. 

 

Az elmúlt nevelési év eredményei  

 

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként óvodai nevelőmunkánk gyakorlata térségi, 

megyei szinten elismert, a Megyei Pedagagógiai napok keretében bemutató 

foglalkozásokat, konzultációkat, előadásokat tartottunk. Bázisintézményi feladataink 

ellátásában megerősödve, pályázati úton ismét elnyertük az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye címet 2023. június 15-ig. 

 Egész év során biztosítottuk az óvodai felvételt valamennyi jelentkező számára, 2,5 éves 

gyermekek felvételét is biztosítottuk a szülők munkába állásának bővülési lehetőségei és a 

hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelésbe bekerülése érdekében. 

 Az óvodai beszoktatás folyamatosan, a szülőkkel együttműködve, sikeresen valósult meg, 

az új gyermekeket az óvodákban a hagyományok szerint köszöntötték. 

 A jelentkezett HH, HHH helyzetű gyermekek beóvodázása 100 %-os, „Esélyteremtő 

óvoda” kialakítása folytatódott, a projektelemek bővültek. 

 Kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra, tehetséggondozó tevékenységünk 

tovább gazdagodott, a Nemzeti tehetség Program 7 tehetségműhelyünk tevékenységét 

támogatja, melyek megvalósításának határideje szerződésmódosítás keretében 2020. 

december 31-re módosult.  

 Az intézményi és tagintézményi rendezvényeinket 2020 márciusáig a tervezetteknek 

megfelelően megtartottuk, melyek sikeresek voltak. A szülők és partner intézmények 

pedagógusai nagy számmal vettek részt, intézményünk fenntatója rendszeresen látogatta 

programjainkat. 
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 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk a tehetséggondozás területén. A 

tehetségpont akkreditációját megújítottuk, 2019-ben 3. alkalommal kiváló akkreditált 

minősítést kaptunk 3 évre. 

 Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács programjainak szervezői, megvalósítói voltunk 

tehetséggondozó pedagógusainkkal, együttműködve a térség intézményeivel, a tanács 

tagjaival. A Nemzeti Tehetség Program keretében elnyertünk támogatás megvalósítását 

2020. december 31-ig meghosszabbítottuk szerződésmódosítás keretében a járványügyi 

helyzet miatt. 

 Intézményünk 8 jó gyakorlattal rendelkezett referencia intézményi előminősítés során, 

melyek közül, 2 jó gyakorlat megújítása, akkreditálása, működtetése megvalósult, 

közzétéve az „Iskolatáskában”. Emellett 3 tehetséggondozó jó gyakorlatunk a 

tehetségpont.hu oldalon található meg. Újabb jó gyakorlatok kerültek kidolgozásra, 

dokumentálásra, bemutatásra. A Zeneművészeti Egyetemmel együttműködve az óvodai 

zenei nevelés módszetana megújult óvodapedagógusaink innovatív tevékenységével. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szakszerűen, eredményesen valósult meg, 

intézményünkben a feladatok ellátásának nagy részét főállású óvodapedagógus-

gyógypedagógusunk látja el a megbízásos jogvoszonyban alkalmazott megfelelő szakos 

gyógypedagógusok mellett. Szakmai munkaközösség segíti az integráló 

óvodapedagógusok szakmai tevékenységét. 

 A szakmai munkaközösségek eredményesen segítették a pedagógusok szakmai 

együttműködését, fejlődését. 

 Nemzeti Tehetség Program keretében 7 intézményi pályázati projekt megvalósításában 

veszünk részt, valamint a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács nyertes projektjének 

megvalósulását támogatjuk. 

 A gyermekek számára szervezett nyári élet folyamatos volt egész nyáron. Óvodáinkban a 

kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2 hétre zárhatott be. Az elmúlt évek tábori 

programjai alapján táborvezetőink a „Kunok útját járva” c. 5 hetes projektet megtervezték, 

melyet valamennyi óvodánkban megvalósítottunk a nyári élet gazdagítása, színesítése 

érdekében. 

 Az intézmény 2020. március 16 - május 25. közötti renkívüli szünet idején elindítottuk a 

„Karcagi óvodások tarka-barka percei” c. interneten  

 Sikeres minősítő eljárások, eredményes tanfelügyeleti ellenőrzés valósult meg, 

tagintézményszinten is. 

 Intézményi önértéklés (pedagógus, intézményvezető, intézmény) az ötéves munkaterv 

alapján valósult meg.  

 
 Erősségek Fejlesztendő területek 

2019-2020-as nevelési év 

értékelése alapján 
 A tanügyi és pedagógiai 

dokumentáció vezetése pontosan, 

tervszerűen valósult meg.  

 Esélyteremtés módszereiben 

gazdagodtunk.  

 A gyermekek 

képességfejlesztése differenciáltan 

valósul meg. 

 A témák, projektek feldolgozása 

sokoldalúan valósult meg, annak 

érdekében, hogy a gyermekek minél 

több ismeretet szerezzenek, fejlődjenek 

készségeik, képességeik. A 

témafeldolgozás során a pedagógusok 

építenek a gyermekek kíváncsiságára, 

Egészséges életmódra 

nevelés, egészségügyi, 

higiénés szabályok 

betartása 
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érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

 A szülőkkel együttműködő, 

szoros partnerkapcsolatot alakítottak ki 

az óvodapedagógusok, a családok 

számára lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy bekapcsolódjanak az óvodai életbe. 

 Az óvodapedagógusok 

elhívatottságát tükrözi, hogy a 

tehetségműhelyek száma magas, minden 

Gardeni területet felölel, minden 

tanköteles korú gyermek a kiemelkedő 

adottságának megfelelő 

tehetséggondozó műhelybe járhat. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 Pályázati projektek eredményei, 

megvalósítása, disszemináció. 

 Az intézmény sajátos 

arculatának kialakítása a jó gyakorlatok 

kidolgozásával, működtetésével, 

dokumentálásával. 

 Az egymástól való 

tanulásfeltételeinek megteremtése: 

- Esélyteremtő óvoda, 

- OHBázisintézményi feladatok 

ellátása 

- Agrárminisztérium Zöld 

Bázisintézményi feladatok 

ellátása 

Köznevelési stratégiához 

kapcsolódó célkitűzések 

alapján 

Pedagógusok nyitottsága, 

elkötelezettsége a pedagógus 

előmeneteli rendszer elemei iránt: 

- 2 fő mesterpedagógus 

tanfelügyeleti, minősítési 

szakértői feladatok ellátása 

- 3 fő mesterpedagógus 

szaktanácsadói feladatok 

ellátása. 

- 1 fő mesterpedagógus vezetői 

területen 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-

innovátor profillal 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-

támogató profillal 

- 6 fő 2019. évi minősítési tervbe 

bekerült és sikeres PEDII. és 

mesterminősítést tett. 

- 6 fő bekerült a 2020. évi 

minősítési tervbe 

- 4 fő jelentkezett és bekerült a 

2021. évi minősítési tervbe 

Önértékelések megvalósulása az ötéves 

önértékelési terv alapján. 

Ped II. minősítésekre 

jelentkezések ösztönzése 

 

 

Külső szakmai 

ellenőrzések 

tapasztalatainak beépítése 

a működési rendbe: belső 

ellenőrzések 

dokumentumainak 

felülvizsgálata, 

gyermekek egyéni 

értékeléseinek csoport, 

tagóvodaszintű 

számszerűsítése. 

 
A Munkaterv az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazott munkáját, feladatát 

szabályozza. 
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Az intézmény vezetése 

 

Az intézményvezetőjeként 2019. augusztus 01-től 5évre szóló megbízást kaptam Karcag Város 

Önkormányzatának Képviselő Testületétől az intézményvezetői feladatok ellátására. 

 

A vezetés szerkezete kialakított, hatás- és feladatkörei meghatározottak, mely szerint végeztük 

vezetői feladatainkat. 

 

Intézményvezető helyettesek meghatározott létszáma jogszabály szerint az intézményi 

gyermeklétszámunk függvényében 3 fő.  

2019-2020-as nevelési évben 2 intézményvezető helyettesi beosztás került betöltésre. Mivel 

intézményszerkezeti változások nem történtek az elmúlt évben, így a 2020-2021-es nevelési évre 

megbízást kap intézményvezetői helyettesi feladatok ellátására Nagy Tiborné. Feladatkörébe a 

heti 20 óra kötött munkaidő mellett pedagógiai intézményvezető helyettesként elsősorban a 

Táncsics krt. 17. óvoda operatív vezetői feladatainak ellátása, a tehetséggondozó műhelyvezetők 

és a munkaközösségvezetők szakmai tevékenységének koordinálása fog tartozni. 

Általános intézményvezető helyettes: Kunné Nánási Mónika 

Tanügyigazgatási intézményvezető helyettes: Homoki Judit 

Pedagógiai intézményvezető helyettes: Nagy Tiborné 

A vezetők közötti feladatmegosztást az intézményi SZMSZ tartalmazza.  

Az intézményvezetésében kiemelten fontos szerepet töltenek be a tagintézmény vezetők, akik 

magas szintű szakmai, vezetői tudással és elhivatottsággal tervezik, szervezik, valósítják meg 

vezetői feladataikat.  

A koronavírus járvány az intzémény vezetését új helyzet és feladat elé állította 2020 tavaszán. A 

tavaszi időszakban tapasztalatokat szereztünk a védekezésesel kapcsolatosan, az 

információszerzés, átadás tekintetében, a működési rend nevelési év közbeni módosításáról. 

Ezeket a tapasztalatainkat az előttünk álló őszi időszakban, a járvány 2. hullámában alkalmazni 

tudjuk, segítségünkre lesz a védekezés során. 

Ebben az évben a vezetői feladatok során kiemelt szerepet kap a járványügyi helyzetben 

meghozott intézkedések betartása, a változások kezelésében a gyors reakcióképesség, az 

azonnali döntéshozatalokban az előkészítések, egyeztetések lehetőségének megteremtése. Ennek 

érdekében az elmúlt évben kialakítottuk a vezetői közösségben az on-line kapcsolattartás 

rendszerét, ezt tovább fogjuk működtetni a hagyományos, személyes információátadás, 

egyeztetés mellett.  

 

A vezetésben részt vesz a BECS (belső fejlesztő csoport) vezetője, Szabóné Szentesi Mária, 

akinek minőségfejlesztő tevékenysége kiemelten az intézményi önértékelésekhez, 

ellenőrzésekhez, értékelésekhez kapcsolódik, annak megvalósítására irányul a nevelési év során. 

A BECS munkájában részt vesznek mesterpedagógusok, Andrási Tiborné, Molnárné Oros Csilla, 

Kunné Nánási Mónika. 

 

A pedagógus életpálya modell keretében az intézményünkben lezajlott minősítések, 

tanfelügyeleti ellenőrzések eredményesek voltak, sikeresen megvalósultak, az idén folytatódnak. 

A tanfelügyeleti ellenőrzésekre 2021-ben intézményi és pedagógus tanfelügyeleti szinten kerül 

sor. 

Az intézményvezetésre váró feladatok megkövetelik a vezetés magas szintű szakértelmét, 

tájékozottságát, felkészültségét, támogató szemléletét annak érdekében, hogy az intézmény 

valamennyi pedagógusa fel tudjon készülni a minősítésekre, az önértékelésekre, a külső 

ellenőrzésekre, értékelésekre. Ennek érdekében folyamatos konzultációk, rendszeres 

feladategyeztetések szükségesek. A jogszabályok naprakész ismerete, a belső szabályozók 

felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása elengedhetetlen. A fenntartóval, a szülőkkel, a 
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szakmai szolgáltatókkal, az Oktatási Hivatallal (Pedagógiai Oktatási Központ), s intézményi 

partnerekkel való szoros és széleskörű együttműködés szükséges. 

 

Az intézményi működést meghatározó jogszabályok, dokumentumok.  

 

Törvények 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 

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

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény. 

 A nemzeti és etnikai kisebbség jogairól szóló 1996. évi LXXVII törvény. 

 A lelkiismereti és vallásszabadságáról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 

törvény. 

 Hatályos Költségvetési törvény. 

 

Kormányrendeletek 

 

 229/2012. (VIII. 28.) Nemzeti Köznevelés törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet. 

 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeltek a pedagógus-továbbképzésről, pedagógus 

szakvizsgáról. 

 Óvodai nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012 (XII.17) Kormányrendelet. 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

Miniszteri rendeletek 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a Pedagógiai Szakszolgálati intézmények működéséről. 

 .A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet  

 

Irányelvek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 

 Irányelvek a nemzetiségi oktatáshoz  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 

Karcag Város Önkormányzata hatályos rendeletei, határozatai 

 

 Hatályos Költségvetési rendelet 

 Karcag Város Esélyegyenlőségi programja 

 Karcag Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 

 Madarász Imre Egyesített Óvoda Alapító Okirata 

 Az óvoda működésére vonatkozó rendeletek, határozatok 

 

Intézményünk stratégiai dokumentumai 

 

 Intézményvezetői pályázat, vezetési program 2019-2024 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx
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 MIEO Pedagógiai Programja 

 Továbbképzési program 

 Esélyegyenlőségi program 

 

Intézményünk szabályzatai 

 

 SZMSZ – adat és iratkezelési szabályzat 

 Házirend 

 Beiskolázási terv 

 Gyakornoki szabályzat 

 Munkaköri leírások 

 MIEO Minőségügyi kézikönyve 

 

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény, a 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet, 

a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szabályozza a köznevelési intézmények pedagógiai-szakmai 

külső ellenőrzésének kereteit, a pedagógusok minősítési rendszerének szabályait. A 

tanfelügyeleti ellenőrzés, a pedagógus minősítés lebonyolításához, az önértékelés bevezetéséhez 

részletes útmutatók jelentek meg szakterületenként.  

Jogszabályi változások: 

 A koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó jogszabályalkotás 2020. 

márciusától folyamatos, melyet figyelemmel kísérünk, intézményünkre vonatkozó 

szabályozásokat betartjuk, működésünket, dokumentumainkat azok szerint alakítjuk. 

 2020-ban a tanköteles korú gyermekek további 1 évig óvodai nevelésben való részvételét 

teljesen átalakította, mely szerint a szülő által benyújtott kérelem alapján az Oktatási 

Hivatal hoz döntést az eljárásrend szerint.  

 A kötelező óvodai nevelés alóli felmentést jegyzői hatáskörből átkerült a Járási 

Hivatahoz, mely a gyermek 4 éves koráig adható, amennyiben a szülő adott év május 25-

éig benyújtja kérelmét írásban. 

 Új pedagógus bérelem került bevetésre, a pedagógus munkakörben dolgozók és a 

pedagógus végzettséggel rendelkező nevelőmunkát segítő dolgozók körében ágazati 

szakmai bérpótlék néven 

 A vezetői pótlékok számításában új elemként jelent meg az októberi statisztika 

gyermeklétszáma. 

 Az óvodai nevelés keretében 8,00 óra előtt és a délutáni időszakban, amikor nincsnek 

fejlesztő tevékenységek a gyermekek ellátását nevelőmunkát segítő munkakörben 

dolgozó alkalmazott is elláthatja. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának irányelve és a nemzetiségi nevelés 

irányelve megszűnt, új irányelvek kerültek kiadásra az új kerettantervek bevezetésével 

egy ütemben. 

 

Az intézményünkben folyó nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektettünk a pedagógiai szakmai 

munka magas színvonalú megvalósítására, a biztonságos hagyományos rend szerinti működés 

megőrzésére.  

 

2020-2021. évi kiemelt célok 

 

Ágazati elvárások alapján: 

 

 2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 
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Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

 Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda – Módszertani központ feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

 

 

Önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés alapján: 

 Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített mérési eredményeik  

 ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 
1. MŰKÖDÉSI TERV 

1.1. Nevelési év rendje 

 

Nevelési év  2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31 

Szorgalmi időszak 2020. szeptember 1 – 2021. május 31 

Nyári életrend 2021. június 1 – 2021. augusztus 31 

Új gyermekek beíratása * Az önkormányzat által meghatározott időben 

2021. április 20 – május 20 között 

Új gyermekek fogadása * 2020. szeptember 1-től folyamatosan 

Vizsgálati kérelem - Szakértői Bizottságnak Folyamatosan, illetve iskolaérettségi vizsgálatok 

beiskolázást megelőzően 

Kontrollvizsgálatok - Szakértői Bizottságnak  2021. június 30. 

 

Munkaszüneti napok rendje: 

 2020. október 23. (péntek): 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 2019. november 1. (vasárnap): Mindenszentek 

 2019. december 25 - 26. (péntek, szombat): Karácsony 

 2021. január 1. (péntek): Újév 

 2021. március 15. (hétfő): Nemzeti ünnep 

 2021. április 10. (péntek) Nagypéntek 

 2021. április 13. (hétfő): Húsvét 

 2021. május 1. (szombat): A munka ünnepe 

 2021. június 1. (hétfő): Pünkösd 

 2021. augusztus 20. (péntek): Nemzeti ünnep 

 

Szünetek időpontjai 

 

A Képviselőtestületi határozat alapján az iskolák téli és tavaszi szünetéhez igazodva. 

 

Téli zárva tartás *1 2020. december 21-től – december 30-ig 

Tavaszi zárva tartás *2 2021. április 01-től - április 06-ig 

Nyári zárva tartás *3 2021. június - augusztus 

Nevelésnélküli munkanap 5 nap 

 

Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására és szakmai napra használjuk fel. 

 

1.2. Értekezletek (belső továbbképzés) 

 

1.2.1. Nevelési értekezletek 

Cél: A feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása, 

alkalmazása.  
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 Tanévnyitó Őszi 

értekezlet 

Tavaszi 

értekezlet 

Peadgógusnapi 

ünnepség 

Tanévzáró 

Ideje 2020. augusztus 

28. 

2020.október 

Téma:  

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ on-

line 

programjain 

való részvétel 

2021. április 

Téma:  

Térségi 

Tehetségnap 

 

2021. 2021. augusztus 

27. 

 

Szakmai nap: 2021. május 

Helyszín: Szatmár-Bereg megye: kulturális öröksége, hanyományai 

Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettes (tanügyigazgatási)
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1.2.2. Értekezletek (Vezetői, Közalkalmazotti, Munkatársi, Szakmai munkaközösségvezetői, Tehetségműhely vezetői, Szülői) 

 

Cél: döntések előkészítése, folyamatok értékelése információk átadása, belső képzés elősegítése.  

 Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi Szakmai 

munkaközösség 

vezetői 

Tehetségműhely 

vezetői 

Szülői 

értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje Havonta, ill. szükség 

szerint. 

2020. szeptember-

október 

2020. szeptember, 

2021. január 

2020. szeptember, 

2021. január, 

2021. május 

2020. október 

2021. január 

 

2020. október 

2021. június 

2020. szeptember 

2021. január 

2021. május 

Témája Tanügy igazgatási 

aktuális feladatok, 

szervezési feladatok, 

pedagógiai nevelései 

feladatok, intézmény 

működésével 

kapcsolatos vezetői 

feladatok 

Bázisintézményi 

feladatok 

Munkavédelmi és 

balesetvédelmi 

oktatás 

Pedagógiai 

Programból adódó 

feladatok. 

Szokások, 

szabályok a 

közösségben. 

Ünnepségek, 

rendezvények 

szervezési 

feladatai. 

Szakmai munkaközösség 

programjainak 

megbeszélése, 

összehangolása. 

Első félév munkájának 

értékelése, további 

programok. 

Éves munka értékelése. 

Intézményi önérétkelés 

Intézményi tanfelügyelet 

Tervezés, 

megvalósítás 

Tehetség 

programok 

összehangolása 

Pályázatok írása, 

NTP –2019-2020 

pályázatok  

 

Nevelési év 

munkatervének 

ismertetése, 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Az éves munka 

értékelése, a 

beszámoló 

megvitatása, 

elfogadása. 

Éves feladatok 

Házirend, SZMK 

tervek. 

Első félév 

munkájának 

értékelése, további 

programok. 

Tanévzáró, 

évértékelő, SZMK 

terv megvalósítása. 

 

Résztvevők Tagintézmény 

vezetők, BECS vezető, 

Közalkalmazotti 

tanács elnöke, 

Szakszervezeti titkár 

Intézmény 

közalkalmazottjai 

Intézmény 

közalkalmazottjai 

Szakmai 

munkaközösségvezetők 

 

Tehetségműhely 

vezetők 

 

Székhely és 

Tagóvodák 

SZMK tagjai 

Székhely és 

Tagóvodák szülői 

Felelős Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető  

Általános 

intézményvezető 

helyettes 

Tagintézmény-

vezetők 

Intézményvezető 

 

Intézményvezető  Intézményvezető Intézményvezető  

Általános 

intézményvezető 

helyettes 

Tagintézmény 

vezetők  
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1.3. Ünnepek, hagyományápolás 

 

A Pedagógiai program az ünnepek és megemlékezések tartalmát és megjelenési formáját 

meghatározza. Az ünnepre való készülődésben az intézmény minden dolgozója aktívan részt 

vesz, szem előtt tartva az egyenlő feladat megosztást. Az éves munkatervekben minden óvoda 

konkrétan meghatározza az ünnepek, jeles napok feladatait, megvalósítandó céljait, a 

felelősöket. 

 

Cél: érzelem-gazdag, jól szocializált, társas kapcsolataiban, stabil gyermekek nevelése, 

közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát 

gazdagító, életkorához igazított erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok átörökítése. 

 

Feladat: 

 

 az ünnepre való készülődés tervszerűen valósuljon meg 

 az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen 

 esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk, részesítsük előnyben az 

újrahasznosított anyagokat 

 használjuk ki az adódó lehetőségeket a család és az óvoda kapcsolatának elmélyítésére 

 vendégeinknek pedagógiai, nevelési eredményeinket mutassuk be 

 

Az óvodáinkban az ünnepekkel, jeles napokkal színesebbé tesszük a gyermekek életét. A 

magyarság és szűkebb pátriánk szokásainak megfelelően megőrizzük hagyományainkat. 

Nemzeti ünnepeink SZMSZ szerinti megünneplése, tartalmában és színvonalában az 

ünnephez méltó szervezéssel a megemlékezés szintjén valósul meg.  

 

A jeles napokat, népszokásokat a hagyományőrzés, a környezettudatos szemlélet elveit 

figyelembe véve szervezzük meg, a gyermekek fejlettségéhez igazodva. 

A gyermeki élet hagyományos ünnepeit-élményt adóvá tesszük a gyermekek számára.  

 

A hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a pedagógiai program, a kialakított szokások 

szerint zajlik, ami sokszínűvé, gazdaggá teszi a gyermekek, a családok óvodai életét.  

 

A rendezvényeket az intézményben a rendelkezésre álló költségvetésből, szülői és alapítványi 

támogatással, pályázatok benyújtásával valósítjuk meg. 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Óvodapedagógus 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógus 

 Augusztus 20. Óvodapedagógus 

 Október 23. Óvodapedagógus 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

14 

 

Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógus 

 Advent - Karácsony Óvodapedagógus 

 Farsang Óvodapedagógus 

 Gyermeknap Óvodapedagógus 

 Anyák napja Óvodapedagógus 

 Évzáró Óvodapedagógus 

 

A Pedagógiai programban meghatározott ünnepek a részprogramok és az óvodák 

sajátos arculata, hagyományai, valamint a Zöld Óvoda szempontrendszer szerinti 

működés alapján valósulnak meg. 

 

Az intézmény valamennyi óvodájának együttműködésével valósulnak meg az intézményi 

rendezvényeink, melyek a nevelőközösség, a szülői közösség együttműködését erősítik. 

 

Intézményi rendezvények Felelős 

2020. szeptember 24. „Ügyeskedj a kerékpároddal!” – 

kerékpáros ügyességi vetélkedő 

Intézményvezető 

Környezeti nevelés 

munkaközösség vezetője 

2020. okóber 21. „Kelj fel Jancsi!” ügyességi 

sportverseny (gyermekek, 

szülők) 

Testnevelés munkaközösség 

vezető 

 

2020. november 21. Ovigála Intézményvezető 

Vezetői munkaközösség 

vezetője 

2021. március  Aprólábak Néptáncgála Intézményvezető 

2021. április  „Játszd újra!” kreatív alkotó 

kiállítás 

Intézményvezető 

Kézműves szakmai 

munkaközösség vezetője 

Környezeti nevelés 

munkaközösség vezetője 

2021. június 11. Pedagógus napi ünnepség Intézményvezető 
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2. FEJLESZTÉSI TERV 

2.1. Humán erőforrás 

 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda személyi ellátottsága, gyermeklétszám 

nyitvatartási idő függvényében (szeptemberi állapot) 

 

Óvoda 

Közalkalmazotti lsz. (fő) Gyermek lsz. (fő) 

S
N

I 

ls
z.
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T

M
N

 

ls
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n
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. Hátrányos helyzetű 

Térítés 

nélkül 

étk. 

Nyitvatartási idő 

Ó
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a
p

ed
a

g
ó
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u

s 

D
a
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Ó
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n
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ó
 

n
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k
 

ó
v
. 

ö
ss
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HH HHH veszé-

lyezt. 

Székhely 6 3 3 2  46 3 49 0 0 19 2 0 3 0 36 6-17 óráig 

Csokonai 8 5   1 91 1 92 0 0 39 0 0 3 0 78 6-18 óráig 

Jókai 4 3    50 1 51 1 1 14 6 0 4 1 39 7-17 óráig 

Kinizsi 6 4   1 69 0 69 1 0 32 68 9 42 19 69 7-17 óráig 

Kuthen 10 6     99 1 100 4 2 35 58 12 26 0 94 6-18 óráig 

Szim 6 4    68 1 69 0 2 27 6 7 11 0 59 6-18 óráig 

Takács P. 8 5    82 0 82 0 1 33 29 9 18 4 82 6-18 óráig 

Táncsics krt. 19. 11 7   1 128 1 129 2 2 54 16 0 15 0 112 6-18 óráig 

Zöldfa  6 4   1 56 1 57 4 0 18 29 2 23 3 54 6-18 óráig 

Összesen 65 41 3 2 4 689 9 698 12 8 271 214 39 145 27 623  

 

            Intézmény közalkalmazotti létszám: 122,5fő 

- 1 fő óvodapszichológus tartósan távol -heti 20 órában–folyamatos meghirdetés alatt – nincs betöltve 

- 1 fő óvodapedagógus tartósan távol (GYES, GYED) 

- 1 fő óvodapedagógus felmentési idejét tölti 

- 8 fő megváltozott munkaképességű dolgozó heti 20 órában 

- 10 fő közcélú foglalkoztatott 
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2.2. Személyi feltételek 

 

- Személyi feltételeink igazodnak a Nemzeti Köznevelési Törvényben, a miniszteri 

rendeletben meghatározottakhoz, az intézményfenntartó Karcag Város Önkormányzat 

által engedélyezett csoportok számához és a gyermeklétszámunkhoz. 

 

Az intézmény vezetési struktúrája 

 

Intézményünkben a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, 

a belső szabályzatok figyelembe vételével az intézményvezető felelőssége. 

A vezetői feladatok ellátását – feladatmegosztás – alapján, a vezetőtestület látja el. 

 

Tagjai: intézményvezető 

intézményvezető helyettesek  

tagintézmény vezetők 

belső ellenőrzési csoport vezetője 

gazdasági ügyintéző 

 

Kibővített vezetés tagjai:  

szakmai munkaközösség vezetők  

közalkalmazotti tanács elnöke 

szakszervezet titkára 

 

A vezetői munka, feladat, felelősség, magatartás, egyeztetési kötelezettségek betartásával az 

aktualizált munkaköri leírások alapján történik.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek az általános feladatok, a 

munkaköri leírások, részletesen tartalmazzák a feladatokat, hatásköröket. 

 

 

Pedagógiai feladatok ellátása 

 

A 2020-2021-es nevelési évben a Székhelyen és 8 tagintézményben valósul meg a gyermekek 

ellátása, nevelése, fejlesztése. A férőhelyek kihasználtsága magas, figyelembe véve, külön 

figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek beóvodázására. 31 óvodai csoportban került sor a gyermekek 

elhelyezésére. 

 

A gyermekcsoportok elosztásáról, a csoportok szervezéséről a beiratkozást követően 

júniusban, majd augusztus végén, a bekövetkezett személyi változások alapján döntöttünk.  

 

A családok elvárásait igyekszünk figyelembe venni, de a jogszabályi előírásoknak, a 

körzethatároknak és a fenntartó által meghatározott maximális csoportlétszámoknak 

megfelelően hoztuk meg a döntésünket.  

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

17 

 

A Székhelyen, a Jókai úti, a Kuthen úti, a SZIM, a Takács Péter úti, és a Zöldfa úti óvodákban 

vegyes életkorú csoportokban, a Csokonai, a Kinizsi úti és a Táncsics krt. 19. sz. óvodákban 

homogén csoportokban folyik a nevelés.  

A csoportokban dolgozó óvodapedagógus párokat kialakítottuk, szem előtt tartva a 

gyermekek érdekeit, a pedagógiai célok megvalósításának optimális feltételét, a 

csoportonkénti 2 fő óvodapedagógusi létszám biztosítását. 

A nyár folyamán a megüresedő óvodapedagógusi álláshelyeket meghirdettük, így augusztus 

végére sikerült elérnünk, hogy a nevelési évet úgy tudjuk megkezdeni, hogy minden 

csoportban biztosított a 2 fő óvodapedagógus, a Táncsics krt. 19. óvoda 6 csoport helyett 5 

csoporttal indul, a jelentkező gyermekek alacsonyabb létszáma és a csoportonként 2 

óvodapedagógus biztosítása miatt. 

A felmentési idejület nevelési évben megkezdő óvodapedagógusok feladatait 

átcsoportosításokkal, csoportösszevonással próbáljuk megoldani. 

A 31 óvodai csoportban 31 óvodai dajka és 10 pedagógiai asszisztens alkalmazása biztosított. 

2 fő óvodatitkár végzi a gyermekekkel, dolgozókkal, pedagógiai feladatokkal 

kapcsolatosadminisztratív teendőket. Kovács Szabolcsné óvodatitkár valamennyi alkalmazott 

munkaügyi feladatait látja el. 1 fő óvodatitkári álláshely meghirdetésre került, melyre 

Szinyeiné Dobrai Brigitta került pályázat útján. 

Az intézményi működést 3 fő gazdasági dolgozó végzi, Szőkéné Nádházi Mária gazdagsági 

ügyintéző szervezi, vezeti a gazdasági iroda pontos, naprakész pénzügyi teendőit, a 

karbantartási, felújítási feladatokkal kapcsolatos teendőket.  

4 fő fűtő-karbantartó az óvodákban szükséges udvari, karbantartási teendőket látja el, a fűtési 

időszakban az óvodák fűtése mellett. 

A dajkák és a karbantartók munkáját folyamatosan csökkenő létszámű közcélú foglalkoztatott 

napi 8 órában segíti, jelenleg 10 fő 2021. február 28-ig.  

Csökkent munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatására 8 főre kaptunk engedélyt, mely 

létszámot folyamatosan feltöltjük, bár a betegségekből adódóan mindig vannak változások. 

 

2.3. Személyi változások 

 

Tagintézmény Személyi változás 

Táncsics krt. 17. 2020. szeptember 1-től Seresné Bődi Viktória óvodatitkár óvodapedagógusi 

álláshelyre került át. Az álláshely meghirdetését követően Szinyeiné Dobrai 

Brigitta látja el az óvodatitkári feladatokat.  

Nagy Tiborné intézményvezető helyettesi feladatokat lát el. 

Szopkó Szabina dajka, pályázat útján nyerte el a közalkalmazotti dajkai 

állást. 

Csokonai Benéné Kecskeméti Anna közalkalmazotti jogviszonya 2020. augustus 31-

ével megszűnt, szeptember 01-től nyugdíjas. 

Kisariné Kálmán Enikő felmentési idejét tölti, nyugállományba vonul. 

2020. szeptember 01-től Rauschenberger Gáborné látja el a Csokonai úti 

óvoda tagintézményvezetői feladatait. 

Buzaka Nagy Anna friss diplomás óvodapedagógus kinevezése módosult 

pedagógiai asszisztens munkakörről óvodapedagógus munkakörre. 

Libor Terézia a Székhely óvoda dajkai munkaköréből krült át pedagógiai 

asszisztensi munkakörbe. 

Takács Boldizsárné Vajó Rápolti Erzsébet óvodapedagógus megszakította tartós 

távollétét.  
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Táncsics 19. Kun-Makai Ildikó óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. 

Rauschenberger Gáborné óvodapedagógus megpályázta a Csokonai úti 

tagóvoda tagintézményvezetői állását, melyet elnyert. 

Zöldfa Láposi Ilona pedagógiai asszisztens nyugdíjba vonult.  

Molnárné Kovács Ildikó kerül a Takács Péter úti óvodából át pedagógiai 

asszisztensi munkakörbe. 

Kása Henrietta óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. 

Ujj Petronella óvodapedagógusi munkakörbe került kinevezésre pályázat 

útján. 

 

A jogszabályi környezet változásai 2020. szeptember 01-től lehetővé teszik, hogy a 

gyermekeket azon meghatározott időpontokban – reggel 8,00 óra előtt és délutáni időszakban 

-, amikor nincsenek fejlesztő foglalkozások, nevelőmunkát segítő dolgozó is elláthatja. Ezen 

feladatkör új elemként jelenik meg a pedagógiai asszisztensek és a dajkák munkaköri 

leírásában, mellyel csak a legszükségesebb esetekben szeretnénk élni. 

Kiemelt vezetői feladat az utánpótlás folyamatának feltárása, támogatása: 

 

 nappali tagozatos főiskolai hallgatók mentorálása, szakdolgozat készítésének 

támogatása, gyakorlati államvizsga lebonyolítása 

 levelező tagozatos főiskolai hallgatók mentorálása, szakdolgozat készítésének 

támogatása, gyakorlati államvizsga lebonyolítása 

 nevelőmunkát segítő munkakörben dolgozók továbbtanulásának támogatása 

óvodapedagógus szakon 

 nevelőmunkát sgítő munkakör betöltésekor megkezdett óvodapedagógusi hallgatói 

jogviszony vagy felvételi szándék előnyt jelent 

 középiskolások közösségiszolgálaton való részvételén az óvodapedagógusi hivatás 

bemutatása, érdeklődés felkeltése 

 nyári diákmunkán résztvevők számára az óvodapedagógusi hivatás bemutatása, 

érdeklődés felkeltése 

 pályaorientációs napokon az óvodapedagógusi pálya bemutatása 

 

2.4.Tárgyi erőforrás 

 

Cél: A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához 

szükséges feltételek biztosítása. Az intézmény biztonságos működtetése. Esztétikus 

óvodai környezet folyamatos biztosítása. 

 

 Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működnek, kiemelt 

fontosságú a megfelelő higiénia folyamatos biztosítása.   

 Óvodáink tárgyi felszereltsége megfelelő, folyamatos pótlást igényelnek a 

játékeszközök, a tevékenységekhez szükséges felszerelések, az elhasználódásból 

adódó bútorszükséglet (asztalok, ágyak). 

 

Az anyagi és humán erőforrásainkat figyelembe véve terveztük és végeztettük el a szükséges 

karbantartásokat, ill tervezzük feladatainkat. 
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Óvoda 

 

Megvalósult munkálatok Folyamatban 

lévő munkálatok 

2020-2021 – ban 

tervezett feladatok 

Székhely Udvari játékok festése 

Kerékpártároló faház festése 

  

Csokonai úti 

óvoda 

A mosdók, WC-k tisztasági meszelése. 

Folyosó festése 

Épület lábazatának javítása 

Lépcső javítása 

Kerítés festése 

Udvari játékok festése 

Kerékpártároló festése 

  

Jókai úti 

óvoda 

Terasz kerítés festése 

Kerékpártároló faház festése 

Mosdók tisztasági meszelése 

  

Kinizsi úti 

óvoda 

Tisztasági meszelés a mosdókban 

Udvari játékok festése 

Babház javítása 

Kerékpártároló 

készítése 

 

Kuthen úti 

óvoda 

Járda és lépcső burkolatának javítása 

 

  

SZIM óvoda Tisztasági meszelés,  

Udvari bútorok, játékok lefestése 

Babház javítása 

  

Takács 

Péter úti 

óvoda 

Csoport szobákban falak javítása, festése. 

Folyosók falak aljának festése. 

Mosdók tisztasági meszelése,  

  

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Udvari babaházak javítása 

Kerékpártároló faház festése 

Csoportszoba mennyezetének javítása, 

festése  

udvari ivókút javítása 

óvodaépület lábazatának javítása 

Udvari játékok festése 

Óvodai lábazat javítása, festése 

  

Zöldfa úti 

óvoda 

Kerékpártároló javítása, térkövezése 

Felújítást követő udvarrendezési 

feladatok, novények telepítése. 

Játszóudvar kerítés jvaítása. Sziklakert 

kialakítása. 

  

 

Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyessé vált helyzetekre, működési 

rendellenességek elhárítására, a létrehozott érétkek megőrzésére, védelmére. 

 

A nevelési év indítására a teljeskörű fertőtlenítés, nagytakarítás és mellékhelyiségek 

meszelése megtörtént. 

A munkálatok elvégzését saját dolgozóink, dajkák, közcélú foglalkoztatottak, csökkent 

munkaképességű dolgozóink, fűtők – karbantartók végezték. 

A két etes nyári szünet szakszerű, lelkes munkát követelt meg, amellyel szebbé, higiénikussá, 

biztonságosabbá tettük óvodáinkat a gyermekek számára. Az intézményvezető helyettesek, 

tagintézményvezetők a munkálatok napi feladatait megszervezték egyeztetve a szükséges 
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anyagok beszerzéséről, a munkaszervezésről az intézmény vezetőjével, a gazdasági 

ügyintézővel. 

 

Az intézményünk a nevelési év szakszerű indítására készen áll. 

 
2.4.1. Gazdálkodás – pénzügyi feltételek 

 

Intézményünk pénzügyi feltételei a 2020-2021-es nevelési évben  

 

 a 2020. évre jóváhagyott költségvetés szerint, 

 a 2021. évre a 2021. év elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint 

biztosítjuk. 

 

Feladatunk 

 

 A 2020. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodás, a kötségvetés 

keretein belüli feladatok megvalósítása. 

 A nyár folyamán a takarításhoz és karbantartásokhoz az igényelt anyagokat 

megvásároltuk. 

 Kiemelt feladat a járványügyi helyzetben a bvédekezéshez szükséges eszközök, 

tisztítószerek folyamatos biztosítása, melyhez támogatást kapunk Karcag Város 

Önkormányzatától és az Emberi erőforrások Minisztériumától. 

 Az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározott egészséges életmódra neveléshez a 

fogkrémet és papír zsebkendőt a szülők biztosítják. Ezen kívül felajánlott tisztasági 

felszerelés támogatást a csoportokban elfogadunk.  

 A vizuális nevelés eszközeire csoportonként 40.000 Ft tervezett a költségvetésben 

2020-ban, melyből november hónapban 20.000 Ft tervezünk megvásárolni.  

 2021. évre vonatkozóan költségvetési koncepció készítése, illetve olyan költségvetési 

javaslat összeállítása, mely az intézményi célok megvalósítását biztosítja. 

 Pályázati lehetőségek, források keresése, pályázatok készítése, megvalósítása. 

 Alapítványi, partneri támogatások igénybevétele. 
 

2.5. Továbbképzések 

 

A pedagógus továbbképzések szervezése, megvalósítása folyamatos átalakításon, 

megújuláson megy keresztül, az elmúlt évek országos kiemelt programjai alapján.A 

változásokat a jogszabályi környzet módiosítása fogja követni. Az intézmny pedagógusainak 

kötelező továbbképzését az intézmény Továbbképzési Programja (2018-2023), valamint az 

egy tanévre szóló Beiskolázási terve ütemezi. 

 

 A pedagógus továbbképzések finanszírozása egyrészről az intézményi költségvetésből 

történik, másrészről az Oktatási Hivatal által szervezett térítésmentes továbbképzések 

igénybevételével, amelyekre az igénybejelentésünket 2020-2021 év vonatkozásában 

feltöltöttük az Oktatási Hivatal által működtetett on-line felületen. 
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 Az EFOP 3.1.3. „Esélyteremtő óvoda” pályázat keretében a projetben résztvevő 5 

óvodánk pedagógusai támogatott továbbképzéseken vehetnek részt. 

 

2020-2021-es nevelési évben támogatott szakvizsgát, szakirányú képzettséget adó képzés: 

 

Név Képzés megnevezése 

(szakirány) 

Képző 

intézmény 

Képzés 

időtartama/ 

Képzési félévek 

Megjegyzés 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

Környezeti nevelő  ELTE 4 félév/ 

1-2. félév 

 

 

Pedagógus továbbképzés keretében támogatott akkreditált tanfolyami képzések: 

 

Név Képzés 

időtartama 

Képzés 

időpontja 

Képzés megnevezése Képzés 

szervezője 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

I-II. félév 2020-2021 Környzeti nevelő 

óvodapedagógus 

szakirányú 

továbbképzési szak 

ELTE Tanító és 

Óvóképző kar 

 

A pályázati projektek keretében szervezett képzések költsége a pályázati projekt 

finanszírozza, az utazási költségekhez intézményi költségvetésből járulunk hozzá. 

 

2.6.Óvodák kapcsolatai 

 

Az intézmény kapcsolatrendszere széleskörű, egyre bővül, mélyül szakmai, tartalmi 

elemekkel. A partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a 

hatékony munkának. 

A tagintézmények hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően együttműködnek más 

intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódnak a város kulturális, sport és egyéb 

rendezvényeibe. A partnereink mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe 

vesszük.  

Új tartalmas szakmai kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

A kapcsolattartásban előnyben részesítjük az on-line formában megvalósuló értekezleteket 

szakmai programokat a kontaktusok csökkentése és a járvány megfékezése érdekében. 

 
 Tartalom Cél 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Munkaközösségekben való aktív 

részvétel. 

Tagóvodák rendezvényeinek látogatása. 

Teamekben való közös együttműködés. 

Képzések, továbbképzések alkalmával 

emberi és szakmai kapcsolatok 

kialakítása, ápolása. 

Tehetségpont feladatainak 

megvalósításában szoros 

együttműködés az azonos területen 

működő teamek között. 

Intézményi közös alapelvek, célok mentén 

együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása, 

intézményi jó gyakorlatok intézményen 

belüli átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása  
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Pályázati projektekben együttműködés, 

tapasztalatcsere. 

Óvoda - család Beiratkozás 

Szülői értekezletek 

Családlátogatások 

Egyéni beszélgetések 

Közös ünnepségek, rendezvények, 

projektek 

Közös kirándulások 

A Szülői Munkaközösséggel való 

együttműködés 

Szülői elégedettség vizsgálat 

Konkrét tervek az óvodai 

csoportnaplókban.  

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, 

visszajelzések fogadása. 

Középiskolák Közösségi szolgálat megszervezése 

középiskolás diákok számára. 

Pályaorientációs napokon való 

részvétel. 

Kétoldalú együttműködési megállapodás 

alapján 

Óvodák – 

általános iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola 

tagintézményei 

(Kováts Mihály 

tagiskola, 

Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel 

Ferenc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun 

Református Á.I. 

Györffy István 

Katolikus Á.I. 

Szent Pál 

MaristaÁ.I. 

Tanévnyitók látogatása. Első osztályos 

gyermekeink meglátogatása. 

Iskolai és óvodai pedagógusok 

megbeszélései, hospitálás. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Nagycsoportosok látogatása az 

iskolába. Partneri véleménykérés. 

Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő 

mentesebbé tétele. 

Pályaorientációs napok szervezése. 

Az óvodából az iskolába való 

beilleszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása. A 

pedagógiai módszerek, eljárások 

összehangolása. 

Óvodák - 

Fenntartó 

Óvodai rendezvényekre meghívás.  

Beszámoló az intézmény munkájáról. 

Bizottsági és Testületi üléseken való 

részvétel, igény szerint kihelyezett 

bizottsági üléseknek helyszín 

biztosítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvodai 

munkáról 

Pályázati projektek előkészítésében, 

megvalósításában együttműködés. 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai 

tanácskozások, megbeszélések. 

Pszichológussal együttműködő szakmai 

kapcsolatok. 5. életévüket betöltőtt 

gyermekek képességvizsgálata. 

Beszédhibák szűrése, javítása, 3 és 5 

Képesség, részképesség zavarral, 

magatartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve számukra a 

legmegfelelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és 

szülőknek tanácsadás. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

23 

 

éves gyermekek szűrése. Folyamatos 

kapcsolat a logopédusokkal. 

Óvodapszihológussal való 

együttműködése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szakértői 

Bizottság Székhely 

Intézménye 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési 

igény megállapítása, felülvizsgálat, 

szakszerű ellátás biztosítása aszakértői 

vélemény alapján.  

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása 

az óvodában a szakértői vélemény alapján. 

Annak meghatározása, hogy mely 

nevelési – oktatási intézményben nyerjen 

felvételt a gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Bázisintézményi feladatok ellátására 

közös munkaterv készítése.  

Felkérésre előadások, hospitálások 

biztosíása intézményünk 

mesterpedagógusai által. 

Továbbképzéseken való részvétel, 

szaktanácsadói látogatások. 

Konferenciákon való részvétel. 

Bázisintézményi feladatok ellátására 

pályázat benyújtása 2019-2022 

időszakra. 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzések 

alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, 

bekapcsolódás. 

Óvodák – 

Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

Szolgálat, 

Gyámhivatal 

Családok segítése a 

gyermeknevelésben, gondjaik, 

problémáik, hivatalos ügyeik 

intézésének segítése. Jelzőrendszer 

működtetése. Kölcsönös tájékoztatás. A 

gyermekvédelmi feladatokról éves 

beszámolás. 

Szociális segítő munkatárs 

bekapcsolódása az intézményi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásába. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetben élő családok, 

gyermekek érdekeinek képviselete, 

segítése. Prevenció támogatása a szociális 

segítő munkaátrs óvodai jelenlétével, 

szakmai munkájával. 

Óvoda- 

Művelődési 

intézmények 

Déryné Kultútális, 

Turisztikai Sport 

Kp és Könyvtár, 

Györffy István 

Nagykun M. 

Gyermekszínház, gyermekfilmszínház 

látogatása, könyvkölcsönzés, múzeum 

és kiállítások látogatása.  

Mesemondó versenyek. 

Rajzpályázatok. 

„Játszd újra!” kiállítás megszervezése. 

Szakmai fórum, konferenciák 

szervezése. 

Pályázati programban való 

együttműködés. 

Múzeumi látogatások. 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében 

Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

Óvodák – 

gyermekorvosok, 

fogorvosok, 

védőnők 

Az óvodás gyermekek szűrése, 

vizsgálata. Gerinc és talp deformitások 

szűrése. Védőnők rendszeres tisztasági 

ellenőrzése. 

Hallás – látásvizsgálat. 

Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a 

családok segítése az egészséges 

Folyamatos információcsere, a családok 

segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek esetében. 

A fejtetvesség kezelése, visszaszorítása. A 

rendszeres óvodába járás segítése. 

Pályázati együttműködés megvalósítása. 

Járványügyi helyzet aktuális kérdéseinek 

egyeztetése. 
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életmód kialakításában. 

Óvoda – 

Alapítvány, civil 

szervezetek 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, 

Ovigála stb. 

Egymás rendezvényeinek látogatása, 

közös pályázatok készítése. 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatása a 

pályázatokban. A karcagi óvodáskorú 

gyermekek képességfejlesztésének 

támogatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel 

kapcsolattartás. 

Szakmai 

egyesületek 

Konferenciákon, szakmai napokon, 

tanácskozásokon való részvétel, 

szakmai együttműködések. 

Az egymástól való tanulás biztosítása, jó 

gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

Óvoda - 

Tehetségtanácsok 

Tehetséggondozó szakmai programok, 

műhelyek megismerése, bemutatása. 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TERVE 

 

Kiindulópont: 

 Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírások, azok változásai. 

 Pedagógiai Programból származó feladatok - ellenőrzés. 

 Intézményvezetői 5 évre szóló vezetési program 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírásokból származó 

feladatok. 

 

3.1.1. Alapító okirat 

 

Az alapító okiratban foglaltak szerinti feladatok ellátása. 

 

3.1.2. Szervezeti Működési Szabályzat 

 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése valamennyi dolgozó számára kötelező, munkatársi 

értekezeltek alkalmával szükség szerint közös értelmezés. SZMSZ módosítása szükséges az 

alapító okiratban foglalt változások, indítható csoportok számának csökkenése, valamint a 

nevelő-munkát segítő munakör feladatellátásában történt jogszabályi változások miatt. 

 

3.1.3. Házirend 

 

A nevelési év kezdetekor valamennyi óvodában az újonnan felvett gyermekek szülei számára 

átadjuk a házirendet megismerésre – tanulmányozásra. A nevelési év kezdetén a házirend 

módosítása megtörtént, beépítve az elmúlt tapasztalatait. A gyermekek által óvodába behozott 

enni, innivalót  

Ezt le kell dokumentálni, szülővel aláírattatni. 

 

3.1.4. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 

 2020/2021-es nevelési év I. és II. féléves nyitva tartásának előterjesztése. 

 Munkaköri leírások aktualizálása. 
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 A hatályos Nkt 25§ (7) pontjában meghatározottak szerint. Az óvodai csoportokra, 

megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkel át lehet lépni. A 

fenntartó (engedélye) határozza meg a 25 fő feletti létszámot a csoportban 

konkrétan. A szükséges módosításokat kezdeményeztük figyelembe véve a 

gyermekek létszámát, valamint a SNI gyermekek számát, melyet a fenntartó a 

jogszabálynak megfelelően meghatározott.  

 Óvodai beíratás időpontját a fenntartó határozza meg. 

 A tankötelezett gyermekek szüleinek tájékoztatása a további egy évig óvodában 

maradás jogszabályi előírásairól, a szülői teendőkről, melyet az Oktatási Hivatal 

részére a szülőknek kell benyújtani.  

 

A dolgozó szülői igények, a hátrányos helyzetű gyermekek ellátása érdekében az 

óvodakezdésre érett gyermekek, akik 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket felvételre 

kerültek, melyre a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. §. (1) bek. ad 

lehetőséget. 

 

 

Nevelési év Óvodai csoportok száma Gyermeklétszám 

2017-2018 31 727 

2018-2019 31 756 

2019-2020 32 761 

2020-2021 31 698 

 

3.1.5. Tartalmi fejlesztések  

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer megvalósítására a 2019-2020-as nevelési évben az EFOP 

3.1.3. „Esélytermető óvoda” keretében kerül sor. A pályázat megvalósítása sarán 

intézményünk Módszertani Központtá vált, mely feladatokat a megkötött együttműködési 

megállapodás szerint fogjuk elvégezni. 

 

Stratégiai tervekből – pedagógiai program, vezetői program – származó célok, feladataink 

 

Pedagógiai Programunk valamennyi pedagógus számára a pedagógiai-szakmai munka 

tervezésének, megvalósításának alapdokumentuma. 

Pedagógiai Programunkba beépítésre került az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 pályázat 

keretében kidolgozott és bemutatott jó gyakorlatunkat az ének-zene területen. 

Pedagógiai Programunk megfogalmazza azokat a pedagógiai alapelveinket, amelyeket a 

gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítők a nevelés folyamatában 

érvényesítenek. 

A program célrendszere valamennyi nevelési területen kitűzi az elérendő célokat, a 

feladatrendszere részletesen tartalmazza az óvodapedagógusok teendőit, a fejlődés várható 

eredményeit.  

 

Kiemelt jelentőségű a nevelőmunkánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a differenciált 

személyes bánásmód, a tehetség kibontakoztatása, a gyermekek védeleme, az egészségvédő 

szemlélet megalapozása (mozgásfejlesztés, egészséges étkezés, levegőzés), a 
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környezetvédelem - természetvédelem, (óvodai konyhakert működtetése, hulladékkezelés, 

növények gondozása, madáretetés), az óvodás gyermekek iskolára hangolása.  

 

Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Programban megfogalmazottakat szem előtt tartva 

tervezik és valósítják meg a csoportokban feladataikat az egészséges életmódra nevelés, az 

érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása során. 

Óvodai nevelésünk tevékenységformái a játék, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny 

megismerése, munka jellegű tevékenységek, tevékenységekben megvalósuló tanulás. Az 

óvodapedagógus feladatai részprogramonként szabályozott: 

 

 Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program – Csokonai úti, Jókai úti, Táncsics 

krt. 19. sz. óvodák, 

 Lépésről-lépésre óvodai program – Székhely, Kinizsi úti, Zöldfa úti, Takács Péter úti 

óvodák, 

 Tevékenységközpontú program – Kuthen úti, SZIMóvodák. 

 

A nevelési év keretében, a nyári időszakban a következő táborok szervezését valósítjuk meg, 

mely programokon nagycsoportos óvodásaink vesznek részt. 

 

 Fejlesztő tábor - 2 x 1 hét – táborvezető: Molnárné Oros Csilla 

 Környezetvédelmi fejlesztő tábor – 1 hét – táborvezető: Andrási Tiborné 

 Kézműves tábor – 1 hét – táborvezető: Nagy Tiborné 

 Zenei tábor – 1 hét – táborvezető: Molnárné Győri Erika 

 Hagyományőrző tábor– 1 hét – táborvezető: Szabóné Szentesi Mária 
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1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas 

szinten valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja 

az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, 

az éves munkaterv figyelembe vételével, átgondolt 

pedagógiai éves tervezésben, tematikus 

lebontásban jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

szakszerű ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció 

területén érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, 

óvodai nevelésünk alapelveit figyelembe véve 

készülnek el a csoportok éves pedagógiai tervei, 

melyek tükrözik a nevelési programjaink sajátos 

vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, 

naprakész tervezése, vezetése. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli 

szokásokra, magatartásformálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, 

témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és 

differenciálás alkalmazása. 

A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek 

készítése mellett a napi tervezés megvalósul. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, 

szokásainak megalapozása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása. 

A harmonikus, összerendezett nagy és 

kismozgás, a testi képességek és a 

mozgáskultúra fejlesztése.  

Az egészséges táplálkozás biztosítása, 

szolgáltatóval való szoros együttműködés. 

Mindennapos mozgás a napirendnek 

megfelelően délelőtti időszakban, szervezett 

formában valósuljon meg. Heti egy alkalommal 

kötelező testnevelés foglalkozás, a hét többi 

napján, a délelőtt folyamán mozgásos játékok 

kezdeményezése, mindennapos testnevelés. 

Lehetőség szerint az udvaron való tartózkodás 

ideje alatt felajánlott szervezett mozgás 

szervezése. 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a 

gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon 

követése, fejlesztési tervek elkészítése, 

dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 

Szülők reális tájékoztatása a gyermeke 

fejlődéséről évente legalább két alkalommal, 

melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség 

esetén tanácsadás, szakemberek bevonása a 

gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt 

figyelem fordítása a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekre. 

 

Szülőkkel való szoros, támogató 
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vizsgálata valósuljon meg jogszabályi 

változásoknak, a helyi igényeknek és a kidolgozott 

új módszereknek megfelelően 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői 

feladatok értékelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata, 

visszavezetése a teljes alkalmazotti kör 

vonatkozásában. 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentációjának felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések lehetőségének 

feltárása.  

együttműködés. 

 

A jogszabályi változásoknak és a pályázati 

eredményeknek megfelelően a Pedagógiai 

Program módosítása. 

 

 

 

 

 

 

Belső ellenőrzések dokumentálása az 

ellenőrzési lapokon, ellenőrzési naplóban. 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi 

költségvetésből, pályázati forrásokból 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám 

támogassa a magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az 

utánpótlás biztosítása. 

 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források 

keresése, szakmai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

32-ről 31-re csökkent az indított csoportok 

száma.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását 

végző csoportokban a létszám minél 

alacsonyabb szinten tartása. 

 

Óvodapedagógus hallgatók gyakorlatának 

biztosítása, levelező-nappali tagozaton tanulók 

számára. megüresedő álláshelyek hirdetése 

 

A 2014-2019 között megkezdett 

épületfejlesztések további ütemezése, 

finanszírozási források egyeztetése 

intézményünk fenntartójával. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A 

gyermekek, pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra 

váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok a 2209-2021-es évben  

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása 

váljék rendszeressé valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritásként jelenik meg a tematikus terveink 

írásakor a lokálpatriotizmus.  

A néphagyományainkat felidéző téma 

feldolgozása a gyermekek életkori- és egyéni 

sajátosságának, érdeklődésének megfelelően. 

Néphagyományápolás a jeles napokhoz 

kapcsolva. Szüret, karácsony, farsang, húsvét, 

kun hagyományok. 

Élményszerzés, témákhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretszerzés a projekteket, a 

témafeldolgozásokat megelőzően. A 

Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, 

értékeivel való megismerkedés a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. 
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Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a keresztény 

kultúra témakörét feldolgozó projektek valamennyi 

csoportban. 

A város múltját, jelenét bemutató kiállítások, 

rendezvények látogatásával a gyermekek 

élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

Ovi-galériákba helyi alkotók kiállításai. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek 

felkeresése, alkotásaik megtekintése. 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve új 

témák kidolgozása, sokoldalú megközelítése, 

élményszerű feldolgozása, melyeken keresztül a 

gyermekek megismerkednek a 

hungarikumokkal. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak 

legyünk képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi 

óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok a 2020-2021-es évben  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése 

valósuljon meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken 

való részvétel. 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési 

gyakorlatunkba. 

 

 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése 

a Beiskolázási tervnek megfelelően. 

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ által biztosított 

továbbképzések igénybevétele, azokon való 

részvétel. 

 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon 

az eredményes gyakorlati munka bemutatása, 

egymás munkájának megismerése, szakmai 

tapasztalatcsere. 

 

Esélyteremtő óvoda Módszert 

A kipróbált, jól működő tevékenységi területek, 

programok kidolgozása, nyilvánossá tétele.  

A jó gyakorlatok akkreditálásának vezetői 

támogatása. 

Tehetséggondozó műhelyek, szakmai 

munkaközösségek programjainak minősítése, 

akkreditálása. 

 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté 

nevelőközösségen belül. 

 

 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

Munkaközösségek szakmai feladatai között 

megjelennek a bemutató foglalkozások, szakmai 

konzultációk, melyek intézményen belüli 

gyakorlatok megismerését, átvételét teszik 

lehetővé. 

Digitális kapcsolatok támogatása a bemutató 

foglalkozások során. 

 

Az újabb kidolgozott jó gyakorlatainknál kimelt 

jelentőségű az intézményen belüli szakértői, 
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gyakorlataink. 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó 

gyakorlataink között 

szaktanácsadói támogatás, valamint a külső 

kontroll, akkreditálási lehetőség beépítése a 

folyamatba.  

 

Kiemelt feladatunk a megvalósult gyakorlatok 

publikációja, szakmai lapokban, intézmény által 

készített projekt füzetekben. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében. 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése 

rendszeresen valósuljon meg. 

 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, szakmai 

programok, gyakorlatok megvalósítása 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek 

megfelelően kapcsolódnak be a szakmai 

munkaközösségekben, melyben aktív 

részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal 

elősegítik a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok megvalósulását.  

Minden kolléganő legalább 1 munkaközösség 

munkájában vesz részt.  

Az obn-line kapcsolattratás bevezetése a 

mubnkaközösségeken belül. 

 

Szeptember, január, április hónapban a 

munkaközösségek munkájának megismerése, 

programok egyeztetése, összehangolása, az 

együttműködési lehetőségek feltárása. 

Tehetséggondozó műhelyvezetők közötti 

szakmai tapasztalatcsere, egymástól való tanulás 

lehetőségének megteremtése. 

Nemzeti tehetség programban résztvevő 

tehetségműhely vezetők fókuszcsoportos 

egyeztetéseinek biztosítása. 

A tehetséggondozó tevékenységbe 

bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai 

segítése, hospitálási lehetőségek biztosítása. 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás 

igénylése tanfelügyeleti ellenőrzés előtt, után, 

minősítés előtt. 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Bázisintézményi feladatok ellátása 2020-2023 

nközötti időszakra elnyert bázisintézményi 

feladatokra kötött együttműködési megállapodás 

és éves munkater v szerint. 

Nevelési értekezleteken a szaktanácsadók 

előadásai által szakmai, pedagógiai ismereteink 

gazdagítása. 

Molnárné Oros Csilla, Balajtiné Sütő Margit, 

Romhányi Sándorné a POK szaktanácsadója, 

feladatainak elvégzésére a jogszabályoknak 
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Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

megfelelően a hét 1 munkanapjára mentesítve 

van az óvodai feladatvégzés alól. Romhányi 

Sándorné szaktanácsadói tevékenységébe a 

bázisintézményi koordinátori feladatok 

beszámítódnak. 

 

Szakmai együttműködés, országos 

konferenciákon való részvétel, bekapcsolódás a 

szkmai feladatok megvalósításába. 

Térségi Szakmai Fórum megszervezése 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

2020. szeptember: Takács - 3. alkalommal 

pályázó; Csokonai, Kuthen - Örökös Zöld 

Óvoda címre pályázó 

2019-ben újabb 3 évre megbízást kapott a SZIM 

Óvoda Zöld Bázisintézményi feladatok ellátása: 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 

környezeti nevelés és fenntarthatóság 

pedagógiája iránt érdeklődő óvodák számára a 

Zöld Óvoda Kritériumrendszer szerinti működés 

segítése, pályázat elkészítéséhez szakmai 

tanácsadás biztosítása. 

Autómentes Nap, Kerékpáros programok 

szervezése 

Környezeti tábor 

Városi környezeti projektekbe bekapcsolódás. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának 

megteremtésére legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az 

erősségeket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 

váljon a pedagógusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok önértékelését az 

intézményi önértékelési kézikönyv alapján, 

az 5 éves önértékelési program szerint 

valósítjuk meg. 

Az önértékeléseket követően fejlesztési tervek 

készülnek. 

A vezetői ellenőrzések során a fejleszthető 

területek feltárása, közösen fejlesztési javaslat 

megfogalmazása az egyéni fejlődés érdekében. 

 

Az intézményben 3 fő szaktanácsadó és 2 fő 

köznevelési szakértő – mesterpedagógusok 

látják el szakmai feladataikat az Oktatási 

Hivatal irányításával, megbízása alapján. A 

jogszabályok szerint a hét egy munkanapján az 

intézményben a munkavégzés alól mentesítve 

vannak. terhelhetőségük figyelembe vételével 

intézményi fejlesztési folyamatokba 

kapcsolódnak be intézményvezetői megbízás 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

32 

 

alapján. 

 

POK által biztosított szaktanácsadás 

igénybevétele. Igénybejelentés az 

intézményvezetés feladata évente. 

 Támogató szerepük a pedagógusok módszertani 

megújulásában érvényesül, a minősítésekre való 

felkészülések támogató folyamata. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása 

valamennyi óvodában. 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői 

támogatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 

 

 

 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön 

sor. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az 

óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végzik. 

 

26 tehetségműhelyben valósul meg a 

nagycsoportos gyermekek tehetséggondozása. 

Nyelvi, testi- kinesztetikus, térbeli – vizuális, 

zenei, természetismereti és logikai területeken. 

 

A tehetségműhely megvalósításához szükséges 

feltételek feltérképezése, biztosítása.  

Az óvodapedagógusok továbbképzésének 

támogatása. 

Pályázati projektek megvalósításának 

lehetősége. 

 

A 2020-ban 3 évre elnyert Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont cím szerinti működés. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen 

lehetősége átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai 

hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori 

feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

1. Molnárné Kovács Ildikó III. éves 

óvodapedagógus, DE, Hajdúböszörmény 

Mentor: Kovácsné Czigle Erika (T 17) 

2. Vámosi-Kovács Ágnes II. éves 

óvodapedagógus, DE, Hajdúböszörmény 

Mentor: Nagy Tiborné (T 17) 

3. Balajti Lilla – II. éves óvodapedagógus. DE, 

Hajdúböszörmény,Mentor: Nagyné Pusztai 

Tünde (Kuthen) 

4. Szappanos Noémi – I. éves óvodapedagógus. 

DE, Hajdúböszörmény, Mentor: Balajtiné Sütő 

Margit (Kuthen) 

5. Rácz Nikoletta III. éves óvodapedagógus 

Mentor: Szabóné Szentesi Mária (SZIM) 

 

A gyakornokok szakmai fejlődésének segítése 

tapasztalataink, ismereteink átadásával, 
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Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé. 

példamutató gyakorlataink bemutatásával.  

A dokumentálás, ill. a gyakorlati munka 

megismertetése, szakmai segítése. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt 

dokumentumok vezetése. 

Gyakornokok: Buzalka-Nagy Anna (Csokonai) 

Rapi Angéla (Jókai), Ábrahám Anett (Takács), 

Seresné Bődi Viktória (Táncsics 19), Ujj 

Petronella (Zöldfa) 

Mentorok: Krézné Szabó Katalin, Molnárné 

Győri Erika, Posztósné Kovács Éva, Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna, Andrási Tiborné 

Mentori feladatok ellátásának, 

dokumentálásának támogatása az intézmény 

„Gyakornoki Szabályzata alapján - Harsányiné 

Szabó Ilona mesterpedagógus vezetésével. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával érjük el. 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

Célok elérése hatékony, gazdaságos intézményi 

működési keretek között a minőségbiztosítás 

eszközeinek alkalmazásával.  

Költségvetési források bővítése a nevelési év 

sorrán pályázati források felkutatásával, sikeres 

pályázatok benyújtásával, megvalósításával. 

Fenntartói pályázati lehetőségekről szakmai, 

pénzügyi konzultációk megvalósítása.  

 

3.1.6. A gyermekvédelmi munka 

 

Óvodásaink eltérő szocio-kultúrális környezetből kerülnek óvodába. Fontos feladatunk az 

egyéni sorsokkal való törődés és a szociális hátrányok kompenzációja. 

 

Célunk: 

 

Évenként feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 

hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. Egyéni képességek differenciált fejlesztése, 

fejlődésük elősegítése. 

 

Feladatunk: 

 

Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére, az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. 

Az egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése, a tapintatos 

egyéni, személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk. A szülővel való közvetlen 

viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermekek 

fejlődését segíteni. Ez a segítség kiegészül a pszichológus, segítő közreműködésével is. 

 
A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai: 
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 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi – lelki 

bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

 egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos, tartós betegség. 

 

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a 

humánum, a megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző. 

A gyermekvédelmi munka valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk 

a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a 

hatóság kérésére, a pedagógiai munka koordinálása. A tagóvodánként megbízott 

gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi feladatokat és kapcsolatot tartanak 

a családsegítő szolgálattal, a pszichológussal, a Szakértői Bizottsággal. 

 

Az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős évente egy alkalommal értékelik a 

gyermekvédelmi munkát, az intézményvezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják. 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 

 

Célunk 

A HH-s, HHH-s és veszélyeztetett gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség 

szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző 

intézményekkel (Családsegítő, Pedagógiai Szakszolgálat, Gyámhatóság, Gyermekjóléti 

Szolgálat stb.), szakemberekkel. 

 

Feladatok 

 minden gyermekre kiterjedő figyelem, a megfelelő ellátás biztosítása az óvoda 

részéről, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

 HH-s, HHH-s, veszélyeztetett gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

 

Szeptember 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, veszélyeztetett gyermekek számbavétele, 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, normatív kedvezmény 

igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése 

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése, 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben. 

 szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatok felülvizsgálata. 

Október 

 családlátogatások lebonyolítása, 

 megbeszélés, időpont egyeztetés a védőnővel, 

 folyamatos kapcsolat a szakemberekkel, óvodapszichológussal, logopédussal, 

gyógypedagógussal. 
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November 

 aktuális feladatok ellátása, 

 felmerülő problémák megoldása. 

December 

 családok bevonása közös programokba (Advent, családi kézműves délután), 

 a HH-s, HHH-s, veszélyeztetett gyermekek helyzetének megbeszélése (óvónők, 

logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus)  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése. 

 

Január 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre, 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése, 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok végzése. 

 

Február 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról. 

 aktuális feladatok ellátása. 

 

Március 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról. 

 

Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése (szükség esetén), 

 a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

 

Május 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése, 

 éves beszámoló elkészítése, 

 tájékoztatás nyújtása az óvodai nyári táborokról. 

 

Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 

Tagintézmény Gyermekvédelmi felelős 

Székhely  Kovácsné Czigle Erika 

Csokonai óvoda Lövei Gáborné 

Jókai óvoda Szalókiné Kovács Erzsébet 

Kinizsi óvoda Migácsné Erdei Gyöngyi 

Kuthen óvoda Sántháné Karászi Julianna 

SZIM óvoda Tóthné Török Judit 

Takács P. óvoda Bodnárné Nagy Mária 

Táncsics 19 sz. óvoda Kovácsné Laczikó Tímea 

Zöldfa óvoda Csapóné Horváth Marianna 
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A Pedagógiai Programban meghatározottak, valamint az SZMSZ-ben szabályozottak 

figyelembe vételével a gyermeki jogok érvényesítésének – óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi felelősök, tagintézmény vezetők – figyelemmel kísérése. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására szülőknek kérelmet kell 

benyújtani a települési jegyzőhöz a jogszabályi előírásoknak megfelelően – feladatunk a 

szülők tájékoztatása – szükség szerint segítségadás. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel 

kísérése – a hiányzások pontos vezetése.  

 

3.1.7. Cigány nemzetiségi nevelés feladatai a programban tervezettek iránymutatásával. 

 

Célunk:  

 

Családi nevelést kiegészítve, a gyermekek szociális beilleszkedésének segítése. 

A cigány kultúra hagyományápolása, annak megismertetése az óvodás korosztállyal. A 

nemzetiségi identitástudat kialakítása és fejlesztése.Kompenzáljuk a családi nevelés 

hiányosságait, segítsük őket szociális beilleszkedésük során, biztonságérzetet nyújtsunk 

számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönzi társas 

kapcsolataik pozitív alakulását, a másság elfogadását.  

 

Feladatunk: 

 

 Nevelőmunkánk során figyelembe vesszük a Nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelveit. 

 A nemzetiségi kultúra, a hagyomány ápolása, továbbadása, a még fennmaradt népi 

énekek, mondókák, mesék, versek átörökítése, közvetítése a gyermek felé, így az 

identitástudat kialakítása, erősítése, illetve a „másság” korai elfogadása. 

 A gyermekek döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve 

veszélyeztetett körülmények között él, ezért nagyon fontos a gyermekek megismerése, a 

lemaradás mértékének megállapítása. 

 A fejlesztés egyénileg és mikrocsoportos formában történik, dokumentálása a 

csoportnaplóban található. Az egyéni képességfejlesztés színtere – a játék – gondozás 

(egészséges életmódra nevelés, kultúrált tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása) – 

érzelmi – szociális – értelmi – nyelvi nevelés területei. 

 Tagintézményeink nevelési gyakorlata magában rejti a cigány származású gyermekek 

differenciált fejlesztésének lehetőségeit, mely az egyéni fejlesztésre épülő.  

 A cigány nemzetiséginevelés és értékközvetítés magyar nyelven folyik. 

 

Cigány nemzetiségi nevelésben azon gyermekek vesznek részt, akiknek szülője ennek 

igénybevételéről írásban nyilatkozott. 

 

 

3.1.8. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

 

 A Pedagógiai Programban meghatározott alapelvek érvényesüljenek a napi munka 

során. 
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 A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki 

vizsgálatok előkészítése, lebonyolítása során 

 Folyamatos szakmai kapcsolat a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Székhely illetve 

Karcagi Tagintézményével, a komplex szakértői és szakterületi vizsgálatok 

lebonyolítása, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel összefüggő 

feladatok megoldásában 

 

Célunk: 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára a környezeti feltételek optimalizálása, 

a mozgás, kognitív és kommunikációs képességek fejlesztése, az állapotuknak megfelelő 

ellátás biztosítása a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, valamint a gyermek 

egyéni szükségleteinek és beilleszkedésének támogatása az óvodai közösségbe.  

 

Feladatunk: 

 

 A sajátos nevelési igény típusának megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). 

 Az atipikus fejlődésmenetből adódó hátrányok csökkentése, kiegyenlítése, a gyermek 

egyéni szükségleteinek támogatása. 

 Pszichikus funkciók, részképességek fejlesztése. 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése, kötött többségi prevenciós  

habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatása, egyéni fejlesztési terv alapján,  

amelynek célja az akadályok leküzdése, új funkciók kialakítása – egyéni, mikro-, 

illetve makro-csoportos helyzetben. 

 A szakértői bizottság szakértői véleményben meghatározott diagnózis és javaslat 

alapján egyéni fejlesztési terv készítése, mely tartalmazza a fejlesztés célját, feladatait, 

tartalmát, annak gyakorlati megvalósítását, a foglalkozásokon alkalmazott 

módszereket, eszközöket.  

 Együttműködés az országos illetékességű (látás-, hallás és mozgásvizsgáló szakértői 

bizottságokkal, valamint a  JNSZM-i Pedagógiai Szakszolgálat Székhely és Karcagi 

Tagintézményével.  

 Együttműködés a családdal, az atipikus fejlődésmenetből adódó különbségek 

elfogadása,elfogadtatása. 

 

A foglalkoztatási forma a napirendben 

 
Fejlesztés formája Fejlesztési ideje A fejlesztő személye A fejlesztés jellege 

csoportos játékidőben óvodapedagógus spontán 

mikrocsoportos szervezett 

tevékenység 

óvodapedagógus 

gyógypedagógus 

tervezett 

egyéni napirendben 

meghatározott időben 

óvodapedagógus, 

gyógypedagógus 

tervezett 

 

A fejlesztés anyaga: 

 

- A szakértői vélemény fejlesztési javaslatainak: 
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 az óvodapedagógusok a gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus 

segítségével a Pedagógiai Program alapján készült egyéni fejlesztési 

terv szerint; 

 fejlesztő foglalkozáson a fejlesztő szakember által készített 

folyamatdiagnosztika és egyéni fejlesztési terv szerint. 

 habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon a gyógypedagógus által 

készített folyamatdiagnosztika és egyéni fejlesztési terv szerint. 

 

A Szakértői Bizottság vizsgálata, felülvizsgálatai alapján a gyermekek ellátásának 

biztosítása, megfelelő szakos főállású és megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

gyógypedagógussal. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 12 fő 

 

A Knt. 4 §. 25. pontjában meghatározottak szerint: 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 

(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Lét-szám 

Jókai úti óvoda 

 

Süni vegyes csoport 

Rapi Angéla 

Molnárné Győri Erika 

 

 

 

K.R.K 

 

 

 

 

 

A kifejező beszéd zavara 

A beszédmegértés zavara 

Elmaradás tapasztalható, a figyelem, a 

finommotorika terén 

1 fő 

 

 

 

 

 

Kinizsi úti óvoda 

 

Napsugár csoport 

Farkas Jánosné  

Péter Lászlóné 

 

 

B.G. 

 

 

A kifejező beszéd zavara 

Elmaradás tapasztalható a 

mozgáskoordináció, a finommotorika, a 

kognitív funkciók, figyelem és a 

szociabilitás terén 

1 fő 

Kuthen úti óvoda 

Cica csoport 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

Maci csoport  

Földi-Nagy Anna,  

 

V.H. 

 

 

 

G.K. 

 

 

 

 

 

T.L. 

 

 

Akadályozott beszédfejlődés 

Elmaradás tapasztalhatóagrafomotorika 

terén 

 

Beszédfogyatékos 

- beszédmegértés zavara 

- a kifejező beszéd zavara 

- elmaradás a kognitív funkciók és 

a grafomotorika terén 

 

Autizmus spektrum zavar (Atípusos 

autizmus) 

4 fő 
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Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

 

Mókus csoport 

dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

 

Sz.A. 

 

 

Kevert specifikus fejlődési zavarok (a 

mozgáskoordináció, a beszédfejlődés, a 

kognitív funkciók és a szociabilitás kevert 

zavara) 

Táncsics krt. 19.  

Margaréta csoport 

Nagyné Varga Csilla 

Perge Tiborné 

 

 

 

Süni csoport 

Gyulainé Nagyné Zsuzsanna 

Kovácsné Vadai Viktória 

 

P.P. 

 

 

 

 

 

D.L. 

 

A beszédmegértés zavara 

A kifejező beszéd zavara 

Elmaradás tapasztalható a figyelem, a 

grafomotorika és a kognitív funkciók 

terén 

 

A beszédmegértés zavara 

A kifejező beszéd zavara 

Elmaradás tapasztalható a figyelem, a 

grafomotorika és a kognitív funkciók 

terén 

2 fő 

Zöldfa úti óvoda 

 

Katica csoport 

Spisak Dezsőné 

Balázs Dorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darázs csoport 

Harsányiné Szabó Ilona 

Csapóné Horváth Marianna 

 

 

Margaréta csoport 

Andrási Tiborné 

Ujj Petronella 

 

 

 

F.O. 

 

 

 

 

F.V. 

 

 

 

 

 

 

K.B. 

 

 

 

 

K.A.M. 

 

 

Beszédfogyatékos 

Akadályozott beszédfejlődés – elmaradás 

tapasztalható a figyelem a kognitív 

funkciók, és a szociabilitás területén 

 

Beszédfogyatékos 

Beszédmegértés zavara 

A kifejező beszéd zavara 

Elmaradás tapasztalható a figyelem, a 

mozgáskoordináció és a grafomotorika és 

a kognitív funkciók terén 

 

Kevert specifikus fejlődési zavarok (a 

mozgáskoordináció, a beszéd, a kognitív 

funkciók és a szociabilitás kombinált 

fejlődési zavara) 

 

Kevert specifikus fejlődési zavarok (a 

mozgáskoordináció, a beszédfejlődés, a 

kognitív funkciók és a szociabilitás 

kombinált fejlődési zavara) 

4 fő 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásban a team munka kiemelt szerepet kap. 

Az óvodapedagógusoknak a fejlesztési tervek elkészítésében a gyógypedagógus segítséget 

nyújt. A megvalósítás során felmerülő eredményekről, folyamatos és rendszeres a konzultáció 

óvodapedagógus –fejlesztőpedagógus – gyógypedagógus – szülő között. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását főállású, valamint megbízásos jogviszonyban, 

oldjuk meg.  
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A speciális, többletpedagógiai ellátás részét képező egészségügyi és pedagógiai 

célúhabilitációs és rehabilitációs foglalkozások feladata: 

- a kognitív funkciók 

- a nyelvi képességek 

- a mozgás 

- az adaptív viselkedés fejlesztése  

annak érdekében, hogy az organikus, idegrendszeri sérülés miatt fennálló atipikus 

fejlődésmenet az életkorban elvárhatóhoz közelítsen. 

 

Dokumentáció: 

 egyéni fejlesztési terv 

 A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások megtartásának dokumentálása: az 

Egészségügyi és Pedagógiai Célú Habilitáció, Rehabilitáció Egyéni Fejlődési Lap 

külív (A.Tü.356.r.sz.), és a betétív (A.Tü.357.r.sz.) vezetése az útmutatóban 

meghatározottak szerint. 

 A külívet megnyitja és kitölti az intézményvezető, az év közbeni változásokat a 

gyógypedagógus vezeti fel. 

 Gyógypedagógus fejlesztésének bejegyzése: 2019. szeptember 16. – 2020. május 31. 

Év végén a foglalkozások számának megfelelően zárják le a betétívet. 

 A nevelési év végén az egészségügyi és pedagógiai célúhabilitációs és rehabilitációs 

foglalkozások eredményéről készített értékelő lap.  

 A dokumentumot az ellenőrzés után az intézményvezető zárja le. 

 Óvodapedagógusok az egyéni fejlesztési – terv elkészítése után, a kiadott 

dokumentumot vezetik. 

 A gyermekek egyéni, mérő, értékelő, fejlesztő lapjának mellékletében vezetik a SNI 

gyermekekre vonatkozó megállapításokat, feljegyzéseket. 

 értékelőlap (óvodapedagógusok: félév és év végén, gyógypedagógus: Év végén. 

 

3.1.9. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

 A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint a napi munkában valósulnak meg a 

feladatok 
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek 8 fő 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Lét-szám 

Jókai úti Óvoda 

Margaréta Csoport 

Romhányi Sándorné, 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

Sz.L. 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

1 fő 

Kuthen úti óvoda 

Nyuszi csoport  

Szabó Lajosné 

Sántháné Karászi Julianna 

 

Mókus csoport 

dr.Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

 

P.K. 

 

 

 

V.Z. 

 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

2 fő 

Gépgyár úti – „SZIM”  

óvoda 

Süni csoport 

Sánta Szilvia 

Szentesi Nelli 

 

 

V.I.S. 

K.G.B 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

2 fő 

Takács Péter úti óvoda 

Süni csoport 

Ábrahám Anett  

Szabó Erika 

 

 

O.A. 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

1 fő 

Táncsics körúti óvoda 

Napocska csoport 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann 

 

Margaréta csoport 

Nagyné Varga Csilla 

Perge Tiborné 

 

 

Cs.J.L. 

 

 

 

F.K. 

 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

 

 

Tanulási nehézség veszélyeztetett 

 

2 fő 

 

Cél: 

 

A fejlesztés és fejlesztő tevékenységek célja, hogy a gyermekek kiegyensúlyozatlan 

képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tegye, vagy a képességek, készségek 

megerősítése annak érdekében, hogy a gyermekek tanköteles koruk elérésére pótolni 

tudják a különböző területen meglévő elmaradásaikat. 

 

A Knt. 4 §. 3. pontjában meghatározottak szerint: 

„Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek.” 

Megelőzés, segítés 
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 A lehetséges beavatkozásnak mindig a hiányzó készségek fejlesztését kell 

megcéloznia, így az óvodában szó lehet: 

 a figyelem, 

 gondolkodási képességek 

 emlékezet (vizuális, verbális, rövid és hosszú távú) 

 nagymozgás 

 finommotorika 

 grafo-motoros képességek 

 testséma 

 téri és idői orientáció 

 vizuális részképességek 

 auditív részképességek 

 társas, szociális készségek fejlesztéséről. 

 

 Az erősségek és a gyengeségek feltérképezése után a gyermek képességeinek intenzív 

fejlesztése, megerősítése. A speciális kognitív terápiák célja: a hiányzó készségek 

pótlólagos fejlesztése, kompenzálása valamint az optimális szocializáció elősegítése. 

 

A fejlesztés anyaga: 

 

- A szakértői vélemény fejlesztési javaslatainak: 

 fejlesztő foglalkozáson a fejlesztő szakember által készített egyéni 

fejlesztési terv szerint. 

 

Dokumentáció 

 

 Fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlődési lapja BTMN a külívet megnyitja és kitölti az 

intézményvezető, az év közbeni változást a fejlesztő pedagógus vezeti fel. 

 Fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlődési lapja (saját készítésű, részletes útmutatóval). 

 Betét a fejlesztő pedagógusok a meghatározott órarendnek megfelelően jelölik a 

fejlesztés sorszámát, tartalmát, időpontját. A fejlesztő pedagógusok fejlesztésének 

bejegyzése 2019. szeptember 16 – 2020. május 31-ig.  

 Év végén a megtartott foglalkozások alapján lezárják a betétívet. 

 A dokumentum részét képezi a fejlesztő pedagógus által elkészített, az éves fejlesztő 

foglalkoztatás eredményéről való összegző értékelés. 

 A dokumentumokat az intézményvezető ellenőrzi és lezárja. 

 

3.1.10. Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 

 A fenntartó ellátási szerződést köt. 

 Az óvodai egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése az 1997. évi LXXXIII. 

tv. 10. §. b. pont, valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM. rendelet és az 51/1997. 

(XII.18.) NM rendelet alapján. 

 

 gyermekorvosi, 

 fogorvosi vizsgálat. 
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Védőnői munkaterv szerint (látás, hallás stb.) vizsgálatok történnek az intézményben. 

Egészségügyi felvilágosítás, egyéb higiénés vizsgálatok a terv szerint, vagy szükség esetén 

külön megbeszélésre. 

 

Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel: 

 

 Gyermekorvosok 

 JNSZM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 Védőnők 

 

A kiszűrt gyermekek követése. 

 

Kiemelt figyelemet fordítunk az influenza terjedése elleni védekezésre, jelentési kötelezettség 

betartására, együttműködésre az eredményesebb védekezés érdekében. 

 

 A súlyos járvány ügyi szempontból kiemelt kockázatot jelentő betegségek 

elterjedésének megelőzése 

 

 ha egy gyermek, tanuló, pedagógus és a személyzet más tagja az intézményben 

történő tartózkodás során betegszik meg légúti/emésztőrendszeri tünetekkel, 

akkor őt el kell különíteni, szülőjét értesíteni, mielőbb hazabocsátani. 

 amennyiben a megbetegedések halmozottan, vagy súlyos formában fordulnak 

elő egy adott közösségben, pl.: óvodai, fejlesztő csoportban azonnal értesíteni 

kell az óvodaorvost/védőnőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket (pl.: 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv értesítése, rajtuk keresztül a házi 

orvosok értesítése). 

 

3.1.11. Tartásjavító – és lábstatikai torna 

 

Célunk 

 

A preventív mozgásgyakorlatok végzésével az enyhe fokú mozgásszervi elváltozások 

lábstatikai rendellenességek; lúdtalp, lapos talp valamint a mellkas és gerinc 

deformitások súlyosbodásának megelőzése. 

A káros hatások és folyamatok kiküszöbölése, megállítása. 

Az egészség megőrzése, megóvása. 

 

Feladatunk 

 

Valamennyi tagintézményünkben a gyermekek számára speciális módon (differenciáltan, 

egyénre szabottan) játékos mozgások szervezése teremben, szabad levegőn, eszközökkel vagy 

eszközök nélkül. 

Mozgás prevenciós csoportok szervezése tagintézményenként. 

Az összes szervek-szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása. A gyermeki 

szervezet teherbíró-, ellenálló képességének és az egyes szervek teljesítő képességének 

kedvező befolyásolása. 
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A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek, mozgáskészségének, 

mozgáskultúrájának fejlesztése, a mozgásigényének felkeltése, kielégítése valamint a 

személyiség akarati tényezőinek alakítása. 

A tartásjavító- és lábstatikai torna legfontosabb gimnasztikai gyakorlatai izmokra kifejtett 

hatása alapján mobilizáló, nyújtóhatású, erősítő hatású, légzésgyakorlat és relaxációs 

gyakorlatok alkalmával. 

 

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

Tagintézmény  Óvodapedagógus 

Székhely Táncsics krt. 17.   Nagy Tiborné 

Csokonai óvoda  Konczné Pecze Margit 

Jókai óvoda  Gyökeres Éva 

Kuthen óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

SZIM óvoda  Horváthné Balogh Barbara  

Sánta Szilvia 

Takács Péter óvoda Popovicsné Nagy Mária 

Táncsics krt. 19. sz. óvoda   Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Zöldfa óvoda  Andrási Tiborné 

 

Szervezési keretek: 

 hetente 2 alkalommal, 

 30-35 perces foglalkozás, 

 csoportok létszáma: 12-15 fő, 

 csoportközi foglalkozás, 

 nagycsoportosok, középsősök számára. 

 

3.1.12. Szakmai munkaközösség 

 

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek 

alakultak 2020-2021-es nevelési évre. 

 

 

Szakmai munkaközösség Munkaközösségvezető 

 

1. Vezetői szakmai munkaközösség Kunné Nánási Mónika 

2. Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség Csapóné Horváth Marianna 

3. Testnevelés-gyógytestnevelés szakmai 

munkaközösség  

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

4. Lépésről-lépésre szakmai munkaközösség Harsányiné Szabó Ilona 

5. Tevékenységközpontú szakmai 

munkaközösség 

Kovácsné Fodor Mónika 

6. Kerekerdő szakmai munkaközösség Homoki Judit 

7. Mese-varázs- szakmai munkaközösség H. Tóth Jánosné 

8. Művészeti munkaközösség Molnárné Győri Erika 

9. Környezeti szakmai munkaközösség Andrási Tiborné 

10. Kézműves szakmai munkaközösség Nagy Tiborné 
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Cél: A szakmai munkaközösség segítse elő a Pedagógiai Program megvalósítását, a 

pedagógiai szakmai feladatok magas szintű ellátását, a munkaközösséget érintő nevelési 

területen. Szakmai kapcsolatok erősítése, ápolása. 

Csapatépítés közös tanuláson alapuló együttműködéssel, szervezetfejlesztés. 

Pedagógusok pedagógiai - szakmai ellenőrzésre való felkészülésének elősegítése. 

Feladat: 

 A szakmai munkaközösségekben olyan oldott légkör megteremtése, amelyben az 

óvodapedagógusok egymással összhangban tevékenykednek, a közösen 

megfogalmazott célok elérése mellett saját szükségleteiket is kielégíthetik. 

 feladatorientált, motiváltságon alapuló műhelymunka a szakmai 

munkaközösségben 

 éves tervek, év végi beszámolók készítése 

 programspecifikus módszertan gazdagítása, gyakorlati alkalmazásának 

elősegítése, 

 részprogramhoz kapcsolódó, és intézményi rendezvények szervezése, 

 bemutató foglalkozások szervezése, 

 pályázat írás – megvalósítás, 

 szakmai anyagok készítése, gyűjtése, közreadása 

 új kollégák szakmai, módszertani segítése 

 munkaközösségi tagok munkájának összehangolása 

 tagintézmények közötti együttműködés erősítése 

 programok szervezése során szakmai munkaközösségek közötti együttműködés  

 

Belső továbbképzés 

 

A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végzik feladataikat. Módszertani 

segítséget nyújtanak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Szakmai munkaközösségi foglalkozásokon érvényesül a 

horizontális tanulás, amely az azonos érdeklődésű óvodapedagógusok tudásmegosztására 

épül, melynek során átadják a tapasztalat útján és a másoktól, képzéseken szerzett tudást.  

Bemutató foglalkozások, saját élményen alapuló tapasztalatszerzések az 

óvodapedagógusokpedagógiai módszertani kultúrájának megújulását támogatják. 

 

A szakmai munkaközösségek megtartják alakulói ülésüket, melyen javaslatot tesznek a 

szakmai munkaközösségek vezetőire, meghatározzák éves programjukat. A szakmai 

munkaközösségek munkaterveit mellékletként csatolom a munkatervhez. 

 

Digitális fejlesztési tartalmak kidolgozása 

 

Szakmai műhelyek 

 

Kunrózsa óvónői kamarakórus: 

Az énekelni szerető, jó hangú óvodapedagógusok szerveződése, intézményi, városi, térségi 

rendezvényeken lépnek fel előadásaikkal. 

A kórus vezetője: Nagyné Varga Csilla 
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Gyöngyvirág Óvónői néptánccsoport: 

Népi táncot kedvelő, táncolni szerető óvodapedagógusok szerveződése. Intézményi, városi 

gyermek és felnőtt rendezvényeken fellépnek műsorukkal. 

A táncsoport vezetője: Kunné Nánási Mónika 

 

A szakmai műhelyek kiváló lehetőséget teremtenek az érdeklődő óvodapedagógusoknak a 

rekreációra, a kikapcsolódásra, az aktív művelődésre. 

 

3.1.13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Székhely Táncsics krt. 17.    Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

Csokonai Óvoda Rauschenberger Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

Jókai u. Óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

Kinizsi Óvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Differenciált fejlesztőped. 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 

Kuthen Óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Homoki Judit 

Mentortanár 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 

SZIM Óvoda       Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

        Gyakorlatvezető óvodapedagógus 

        Tóthné Török Judit 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

  Sánta Szilvia 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

Takács P. Óvoda      Posztósné Kovács Éva 

        Vezető óvodapedagógus 

  Gyökeres Éva - 

Gyógytestnevelés szakirányú, 

Tehetségfejlesztő szakvizsga 

Táncsics krt. 19 sz. Óvoda     Kunné Nánási Mónika 

Gyermektánc oktató  
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Egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztő pedagógiája 

Vezető óvodapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna -  

        Gyógytestnevelés szakirányú 

        Perge Tiborné -  

        Drámapedagógus 

        Kis Anikó Krisztina 

Gyermektánc oktató  

Zöldfa Óvoda       Andrási Tiborné 

        Környezeti nevelő 

Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

        Csapóné Horváth Marianna 

        Szociálpedagógus, 

        Tehetségfejlesztő 

 

Cél: 

A Pedagógiai Program eredményes megvalósításának elősegítése a gyermekek 

fejlesztése. 

Feladat: 

 egyéni képességek fejlesztése 

 hátrányok csökkentése 

 tehetséggondozás 

 pályázatok írása – megvalósítása 

 nevelőtestület munkájának segítése. 
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Tehetséggondozó műhelyek működése a 2020/ 2021-es nevelési évben 

 

Tehetséggondozó műhelyek száma: 26 

Tehetséggondozó műhelyekbe járó gyermekek száma: 269 gyermek  

 

Tagóvoda Tehetséggondozó 

műhely 

Tehetséggondozó 

műhelyvezető 

Gyermek létszám 

Székhely Kreatív kuckó  

térbeli – vizuális 

tehetséggondozó műhely 

Nagy Tiborné 10 fő 

 Logi Kuckó 

 logikai tehetséggondozó 

műhely 

Kovácsné Czigle Erika 

Gulyás Ferencné 

8 fő 

 Mákszem  

gyermektánc 

tehetséggondozó műhely 

Kunné Nánási Mónika 17 fő 

Csokonai úti óvoda Aprólábak  

gyermektánc 

tehetséggondozó műhely 

Kunné Nánási Mónika 17 fő 

 Aprókezek 

térbeli – vizuális 

tehetséggondozó műhely 

Krézné Szabó Katalin 8 fő 

 Szóló szőlő anyanyelvi 

tehetséggondozó műhely 

Pintér Dóra 8 fő 

Jókai úti óvoda „Tudorka” 

logikai tehetséggondozó 

műhely 

Romhányi Sándorné 7 fő 

 Dúdoló 

ének – zenei 

tehetséggondozó műhely 

Molnárné Győri Erika 10 fő 
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Tagóvoda Tehetséggondozó 

műhely 

Tehetséggondozó 

műhelyvezető 

Gyermek létszám 

Kinizsi úti óvoda Zöldikék – természeti 

tehetséggondozó műhely 

Migácsné Erdei Gyöngyi 10 fő 

Kuthen úti óvoda Iglice 

zenei tehetséggondozó 

műhely 

Galsi-Nagy Andrea 8 fő 

 Palánta 

gyermektánc 

tehetséggondozó műhely 

Szabó Lajosné 16 fő 

 Gyermekkarkötő 

térbeli – vizuális 

tehetséggondozó műhely 

Vadainé Boros Beáta 8 fő 

 Tündérkert 

mese tehetséggondozó 

műhely 

Nagyné Pusztai Tünde 11 fő 

SZIM óvoda SZIM művészek  

térbeli – vizuális 

tehetséggondozó műhely 

Tóthné Török Judit 8 fő 

 Barangoló természeti 

tehetséggondozó műhely 

Szabóné Szentesi Mária 

 

10 fő 

 Ovis torna testi –

kinesztetikus 

tehetséggondozó 

műhely 

Sánta Szilvia 10 fő 

 Észforgató logikai 

tehetséggondozó 

műhely 

Szentesi Nelli 8 fő 

 SZIM játékok – báb, 

dramatikus 

tehetségfondozó 

műhely 

Horváthné  

Balogh Barbara 

8 fő 

Takács Péter úti óvoda „Kobakcsalogató”– 

logikai tehetséggondozó 

műhely 

Posztósné Kovács Éva 15 fő 

 Így kell járni- népi 

gyermekjátékok, 

hagyományőrzés 

Szabó Erika 21 fő 
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Tagóvoda Tehetséggondozó 

műhely 

Tehetséggondozó 

műhelyvezető 

Gyermek létszám 

Táncsics krt 19. Bíborka gyermektánc 

tehetséggondozó műhely 

Kis Anikó Krisztina 16 fő 

 Varázskezek 

térbeli – vizuális 

tehetséggondozó műhely 

Mándi Katalin 6 fő 

 Okosgyalog logikai 

tehetséggondozó műhely 

 6 fő 

Zöldfa Mesetarisznya –

anyanyelvi 

tehetséggondozó műhely 

Csapóné Horváth 

Marianna 

9 fő 

 Ügyes kezek térbeli – 

vizuális tehetséggondozó 

műhely 

Spisák Dezsőné 8 fő 

 Kóborló – mocorgók 

természeti 

tehetséggondozó műhely 

Andrási Tiborné 6 fő 

 

Szakmai napok 

 

Az intézményben szervezett szakmai napok az 8. alkalommal megszervezésre kerülő 

Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok, Zöld Bázisintézményi porgramok, az OH POK 

Bázisintézményi feladatok keretében kerülnek megszervezésre az alábbi tervezett 

ütemezésben. 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjai: 

 2020. november 9-13. 

 2020. március – április. 

A feladatok részletes ütemezése a 2. sz. mellékletben, a Bázisintézményi Munkatervben 

található. 

 

Madarász Imre Óvodapedagógiai napok 

 

időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

T 17     

Csokonai  Hospitáláson 

veszünk részt. 

 

  

Jókai Bázisintézményi 

feladatellátással 

azonos 

   

Kinizsi -   

2021. 

Kuthen 

Vadainé Boros 

Beáta 

Kuthen úti 

óvoda 

„Gyermekkarkötő” 

Tehetségműhely 

bemutatkozása 

óvodapedagógusok 

tanítók 
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2021.03. 

SZIM 

Sánta Szilvia és 

Szentesi Nelli 

SZIM óvoda Játékba integrált 

tanulás 

óvodapedagógusok 

2021.04. 

Takács 

 

 

 

 

2021.04. 

 

 

Szabó Erika 

 

 

 

 

 

Posztósné Kovács 

Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

M.I.E.Ó.Takác

s P. úti 

Óvodája 

Karcag, Takács 

P. u. 50. 

 

M.I.E.Ó.Takác

s P. úti 

Óvodája 

Karcag, Takács 

P. u. 50. 

„Így kell járni” zenei 

tehetséggondozó 

műhely, saját élményű 

tanulás 

 

 

„Kobakcsalogató” 

logikai 

tehetséggondozó 

műhely –Színek 

világa 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 

2021. április 

T 19 

Nagyné Varga 

Csilla 

Perge Tiborné 

Táncsics krt. 

19. 

 Óvodapedagógusok 

Általános Iskolai 

tanítók 

2021.tavasz 

Zöldfa 

Csapóné H.M. Zöldfa úti Ó. Mesetarisznya 

tehetségműhely- 

bemutató foglalkozás: 

Tavasz van gyönyörű 

címmel 

Óvodapedagógusok. 

Tanítók 

 

3.2. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok  

 

Célok: 

 Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak 

alapján. 

 2020/2021 évi minősítési eljárásba bekerült óvodapedagógusok felkészülésének 

támogatása. 

 Óvodapedagógusok önértékelési folyamatának támogatása. 

 Tanfelügyeleti eljárások előkészítése, segítése. 

 Gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapja alapján számszerűsíthető adatok 

megjelenítése csoport, tagintézmény, intézmény yzinten. 

 Vezetői ellenőrzés dokumentációjának támogatása 

 Belső elvárásrendszer felülvizsgálata, teljesítményértékelési rendszerrel való 

összehangolása, a szükséges dokumentáció elkészítése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 Zöld Óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása. 

 

Feladatok: 

 Az intézményi önértékelés területei közül kiemelt feladat az öt éves önértékelési 

ütemtervben meghatározottak szerint azintézmény belső- és külső kapcsolatainak 

vizsgálata: 

 Team – munka keretében elemző, értékelő fejlesztő tevékenységek elvégzése: 

 gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapon rögzítettek alapján csoport, 

tagintézmény, intézményszintű eredmények 

 vezetői ellenőrzés dokumentáció támogatása 
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 belső elvárásrendszer felülvizsgálata teljesítményértékelési rendszerrel való 

összehangolása, a szükséges dokumentáció elkészítése. 

 Minősítési eljárás folyamatainak támogatása. 

 Intézményi önértékelés előkészítése SZIM 

 Az intézményi-, tanfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges adatok gyűjtése –SZIM,  

 Óvodapedagógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek 

meghatározása. 

 A magas színvonalú szakmai munkára való ösztönzés erkölcsi elismeréssel. 

 Zöld Óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása. 

 

A feladat ellátására Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztő szakirányú végzettséggel 

rendelkező óvodapedagógusok kap megbízást, az önértékelési csoportban a mester 

óvodapedagógusokon kívül a vezetés tagjai vesznek részt. 

 

Működő teamek: 

 

1. Önértékelő team 

2. Ösztönző team 

3. Ellenőrzés team 

4. Partneri mérő team 

5. Gyermekek egyéni értékelő mérő team 

6. Teljesítményértékelő team 
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Tevékenység / feladat 

Időterv 

Felelős /érintett 

 

A megvalósí-

tás módja 

Erőforrás igény Az 

ellenőrizhetőség 

módja, 

dokumentumai 

Kocká-

zati 

tényező 
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Tárgyi Személyi 

1. Éves Becs munkaterv 

elkészítése 

X           BECS vezető tervezés irodaszer minőségügyi 

veztető 

Elkészült terv  

2. BECS/ önértékelési csoport 

alakítása 

X           BECS/önértékelé

si csoport 

folyamat-

szabályozás 

szerint 

irodaszer BECS/önérté

kelési csoport 

 

Elkészült 

dokumentáció 

Határidő 

betartása 

3. Gyermekek egyéni mérő-, 

értékelő-fejlesztő lap 

eredményeinek összegzéséhez 

táblázat kidolgozása 

    X X      BECS/önértékelé

si csoport 

elemzés 

módosítás 

irodaszer BECS/önérté

kelési csoport 

team tagok 

Elkészült 

dokumentáció 

Határidő 

betartása 

4.Vezetői ellenőrzés 

dokumentációjának 

támogatása 

 

  X X        BECS/önértékelé

si csoport 

elemzés 

összehasonlít

ás 

módosítás 

irodaszer BECS/önérté

kelési csoport 

team tagok 

Elkészült 

dokumentáció 

Határidő 

betartása 

5.Minden évben ismétlődő 

önértékelési feladatok 

 X X X X X X X X X  Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/óvodaped

agógusok 

folyamat- 

szabályozás 

szerint 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

team tagok Éves beszámoló Határidő 

betartása 

6.Belső elvárásrendszer 

felülvizsgálata 

teljesítményértékelési 

rendszerrel való 

összehangolása, 

       X X   Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/óvodaped

agógusok 

folyamat- 

szabályozás 

szerint 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

team tagok Éves beszámoló Határidő 

betartása 

7.Intézményi önértékelés 

soron következő területe: 

Pedagógiai munka feltételei. - 

- Tárgyi-, infrastukturális 

feltételek. 

- Szervezeti feltételek. 

 X X X X X X X X X  Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/óvodaped

agógusok 

Intézményi 

önértékelés 

éves 

munkaprogra

mja szerint  

irodaszer 

IKT 

eszközök 

 team tagok Keletkezett 

dokumentumok 

Határidő 

betartása 
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8.Óvodapedagógusok 

önértékelés 

 

 X X X X X X X X X  Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/ 

önértékelési 

csoport 

óvodapedagógus

ok 

Önértékelési 

kézikönyv 

alapján 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

óvodapedagó

gusok 

adatgyűjtők 

Összesített 

eredmények 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 

10. Óvodapedagógusok 

önértékelési eredményeinek 

összesítése 

 

         X  BECS vezető/ 

önértékelési 

csoport 

Önértékelési 

kézikönyv 

alapján 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

team tagok Összesített 

eredmények 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 

11. Vezetői önértékelés 

Gulyás Ferencné 

 X X X        Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/ 

önértékelési 

csoport, 

tagóvodavezetők 

Önértékelési 

kézikönyv 

alapján 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

óvodapedagó

gusok 

adatgyűjtők 

Összesített 

eredmények 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 

12. Tagintézményi önértékelés 

SZIM 

 X X X        Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/ 

önértékelési 

csoport, 

tagóvodavezetők 

 

Tanfelügyelet

i kézikönyv 

szerint 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

óvodapedagó

gusok 

adatgyűjtők 

Összesített 

eredmények 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 
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14. SZIM tagintézmény 

tanfelügyelet előkészítése, 

segítése, megvalósítása 

 

 x x x x x x x x x  Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/ 

önértékelési 

csoport 

Dokumentum

elemzés, 

adatgyűjtés 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

BECS/önérté

kelési csoport 

Keletkezett 

dokumentumok 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 

15. Öt éves önértékelési terv 

értékelése 
         x  Intézmény-

vezető /BECS 

vezető/ 

önértékelési 

csoport 

Dokumentum

elemzés, 

értékelés 

 

irodaszer 

IKT 

eszközök 

BECS/önérté

kelési csoport 

Keletkezett 

dokumentumok 

Éves beszámolók 

Határidő 

betartása 

16.Intézményi díjak odaítélése 

– fenntartói egyeztetés 

 

         X X Intézmény-

vezető/ BECS 

vezető 

Szabályzat 

szerint 

Intézményi 

díj/ anyagi 

juttatás 

alkalmazotti 

testület 

javaslata/ve-

zetői team 

Pályázatok, 

jegyzőkönyvek  

Anyagi 

forrás-

hiány 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

56 

 

3.3. Pályázatok 

 
Kiemelt intézményi pályázatok: 

 

„EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása Esélyteremtő óvoda” projekt 

 

A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatta: 

51/2017. (II 23.) „kt.” sz. h a t á r o z a t 

a Madarász Imre Egyesített Óvoda „EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt projektben (a továbbiakban: 

„Esélyteremtő óvoda” projekt) – együttműködő partnerként való részvételről 

Az „Esélyteremtő óvoda" projekt célja, olyan intézményhálózat létrehozása melynek tagjai az 

esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek azokat más 

óvodákkal is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség 

hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. 

A program hozzájárul az IPR kiteljesedéséhez, a szervezeti fejlődéshez. A pályázati 

programban öt tagintézményünk vesz részt: Kinizsi-, Kuthen-, SZIM-, Takács-, Zöldfa úti 

óvodák. Ezekben az óvodákban meghaladja a hátrányoshelyzetű gyermekek aránya a 10%-ot, 

a programban nagyon fontos a felzárkóztatás, amely remélhetőleg lehetővé teszi a korai 

iskolaelhagyás megelőzését. 

A program keretében 10 óvodapedagógus Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztő program- 

és eszközrendszer című 30 órás képzésen vett részt, támogatja a gyermekek kutlturális, 

sportrendezvényeken való részvételét, együttműködést biztosít konzulens tanácsadóval, 

egyéni és csoportos használatra fejlesztő eszközök beszerzését biztosítja. 

 

A projekt megvalósítása folyamatos, jelenleg 2 fő roma dajka alkalmazását tette lehetővé a 

projekt, a Kinizsi és a Takács Péter úti óvodákban. A dolgozók az Oktatási Hivatal 

alkalmazottai. 

A projekt szakmai, tartalmi megvalósítása folyamatosa, sor kerül a gyermekek számára 

élményszerző programokra, kirándulásokra, színházlátogatásokra. 

A pedagógusok szakmai támogatását műhelymunkák biztosítják, melyekben szakmai 

tapasztalatuk gyarapszik. Egészségnevelés témakörében a SZIM óvodánk vállal 

műhelymunkát a projektben résztvevő óvodák számára. 

Szamkai fórumok kerülnek megszervezésre a projektben résztvevő óvodák pedagógusai 

számára 5 területen, melynek intézményünk a Kuthen úti óvodában ad helyszínt a térség 

óvodapedagógusainak. 

 

Intézményünkháromoldalú Együttműködési megállapodást kötött az Oktatási Hivatallal, 

Karcag Városi Önkormányzattal a projektben elért eredmények alapján Módszertani Központ 

feladatainak ellátására. 
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Bázisintézményi feladatok ellátása 

 

A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatta:  

10/2020. (I.30.) „kt.” sz. h a t á r o z a t 

a Madarász Imre Egyesített Óvoda „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím 

elnyerésére kiírt pályázaton való részvételéről. 

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal eredményes Bázisintézményi 

pályázati eljárást követően együttműködési megállapodás megkötésére került bázisintézményi 

feladatok ellátására 2020-2023 között. A szakmai együttműködés keretében feladatunk, hogy 

lehetőséget teremtsünk szakmai konzultációk, képzések megszervezésére a már működő jó 

gyakorlataink megosztására, amellyel elősegítjük a Szolnoki POK illetékességi területén 

működő óvodai intézmények, azok óvodapedagógusainak szakmai fejlődését.  

A bázisintézményi munakterv részletesen tartalmazza a 2020-2021-es nevelési évre vállalt 

feladatainkat. (2. sz. melléklet) 

 

Nemzeti Tehetség Program 2019-2020. évi cselekvési program pályázatára „A hazai és 

határontúli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-19 

pályázat keretében 7 nyertes pályázat megvalósítása van folyamtban. valamint „A hazai és 

határontúli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása” című NTP-

HTTSZ-19 kiíráson a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatában kötelezettség 

vállalóként szerepel intézményünk. 

A pályázaton az alábbi projektek kaptak támogatást: 

- Csokonai úti óvoda „Kalapok és pántlikák” 700.000.- Ft támogatás. 

- Jókai úti óvoda „Mond meg nekem, mit dalolsz, meg mondom ki vagy! 700.000.- Ft 

támogatás. 

- Kinizsi úti óvoda „SZIN-TE-MINDEN, SZINTE MINDERN” 800.000.- Ft támogatás. 

- Kuthen úti óvoda „Gyertek-gyertek játszani…” 750.000.- Ft támogatás. 

- Takács Péter úti óvoda „Kobakcsalogató” logikai-matematikai tehetségprogram 

800.000.- Ft támogatás. 

- Táncsics krt. 19. sz. óvoda „Ide lábam egy kis táncra…” 750.000.- Ft támogatás. 

- Zöldfa úti óvoda „Szájról – szájra, meséről - mesére”750.000.- Ft támogatás. 

„A hazai és határontúli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása” 

című NTP-HTTSZ-19 pályázaton a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

„Kreativitásfejlesztés a tehetséggondozásban – hálózati együttműködés keretében” című 

pályázatával 1.600.000.- Ft támogatásban részesül. 

A pályázati projektekhez kapcsolódan szerződésmódosítást nyújtottunkbe, mely a kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt a pályázatok megvalósításának tartalmi és időben módosítása miatt vált 

szükségessé. A támogató szervezet a módosítási kérelmeket elfogadta, így a pályázatok 

megvalósítási időpontja 2020. december 31-e. 

 

Karcag Városért Helyi Közösség  

A Helyi Akciócsoport által meghirdetett „Közösségi összetartozás erősítése – nem HACS 

tagok részére” TOP-7.1.1-16-H-068-3.2 számú pályázati felhívásra intézményünk támogatási 

igényt nyújtott be „Sportolj velünk 2021-családi sportdélután” című projekt megvalósatására. 

Támogatási igény 1.000.000.- Ft.  

 

A „Legszebb konyhakert” programban ebben a nevelési évben is részt kíván venni minden 

tagintézmény.  
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Gyermekorvosok pályázata 
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Amennyiben pályázati források, lehetőségek állnak rendelkezésünkre a nevelési év folyamán 

az intézményben folyó pedagógiai munka támogatására, szakmai programok megvalósítására, 

eszközfejlesztésre kívánunk pályázatokat benyújtani. 

 

3.4. Óvodapedagógusokkötelező írásbeli feladatai 

 

3.4.1. Felvételi és mulasztási napló pontos felvezetése és folyamatos naprakész 

vezetése(szeptember 01.)a nyomtatványban meghatározottak szerint,  

Oktatási azonosító számok, taj számok,  

Szakértői Bizottság szakvéleményének bejegyzése, határozat száma, kontroll vizsgálat 

időpontja. 

Melléklet: Az óvoda egyedi nyilvántartása a gyermekek óvodában való napi tartózkodásának 

idejéről 

 

3.4.2. Csoportnapló 

A csoportnapló a 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet szerint. 

A naplóknak tükröznie kell a részprogramok sajátosságait. Az egységességet figyelembe véve 

tartalmaznia kell az alábbiakat. 

 Megnyitás (intézményvezető általi hitelesítés)– óvoda – csoport – óvodapedagógusok 

nevei 

 Névsor jellel (életkori megoszlás alapján) 

 Összesített adatok a fiúk és lányok számáról  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 

 Bölcsődéből érkezők száma 

 Tankötelessé váló gyermekek neve  

 Születésnapok nyilvántartása 

 Heti rend részprogram szerint az egyes területek számossága konkrétan 

 Napirend- meghatározza: 

 a mindennapi mese és mozgás helyét 

 a tervezett képesség fejlesztés idejét 

 a szabadlevegőn tartózkodás kezdetét 

 a délutáni pihenés idejét 

 Családlátogatások nyilvántartása 

 Szülői értekezletek időpont, téma, szülői munkaközösség tagjai. 

 Nevelést kiegészítő feladatok 
 logopédia – alapellátás keretében a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételével, 

név milyen jellegű a beszédhiba  

 könnyített testnevelés – tartásjavító torna név, időpont 

 Speciális tevékenységek 
 Zeneóvoda 

 angol – név időpont 

 hitéletre nevelés időpont (név nem lehet) csak létszám 

 Pedagógiai célképzés és feladat a részprogram szerint  

 Egészséges életmód – egészségnevelési program 
 Gondozás – étkezés – tisztálkodás – pihenés  

 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

61 

 

 beszoktatás, szokás-szabályrendszer 

 hagyományok – ünnepek konkrétan a te csoportodban 

 anyanyelvi nevelés 

 játék - szabadidő 

 Gyermekvédelmi terv (lásd SZMSZ) 

 Baleset megelőzési feladatok (lásd SZMSZ) konkrétan a gyermekcsoportok 

életkorának megfelelően. 

 Nevelés-tanulás tervezése év értékelése (minimum 2 alkalommal) 

 Vezetői látogatás 

 Ütemterv, tematikus terv – anyaglebontás – a csoport életéről bejegyzés 

 a részprogramnak megfelelően heti – 2 heti bontásban, projekttervezés 

 Cigány nemzetiségi nevelés éves terve, fejlesztő programok éves terv, 

Foglalkoztatás: mikro csoportban és egyénileg az alábbi szempontok alapján: 

 egészséges életmód 

 érzelmi nevelés- szociális érettség 

 értelmi fejlődés 

 

17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet, valamint a Pedagógiai Programban meghatározottak 

szerinti nevelésben fejlesztésben résztvevő gyermekek névsora a szülői nyilatkozat 

alapján. 

HHH-s gyermekek névsora  

 

3.4.3. Óvodapedagógus által vezetett: Sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

fejlesztési tervés a kiadott dokumentációk 

 

3.4.4.  Óvodapedagógus által vezetett BTMN gyermekek egyéni fejlesztési terv és a 

kiadott dokumentációk. 

 

3.4.5. Óvodapedagógus által vezetett gyermek fejlődésének nyomon követése: Madarász 

Imre Egyesített Óvoda egyéni, mérő, értékelő, fejlesztő lap, kiegészítve az SNI és 

a BTMN gyermekekről vezetendő melléklettel. 

 

Értékelés, fejlesztési javaslat félévente 

 kiscsoportosok: 1-4 pont – november, május 

 középső csoportosok: december, április 

 nagycsoportosok: szeptember, január 

Szülővel dátum szerint aláíratni évente 2 alkalommal a fent megjelölt időpontban. 

 

3.4.6. Gyógypedagógus által vezetett az SNI egyéni fejlesztési terv és egyéni fejlődési lap. 

Külív, a Tü. 356. r. sz. és belív és a Tü. 357. r. sz. napló vezetése óraszámának 

megfelelően.  

 

3.4.7. Óvodapedagógus – fejlesztő differenciáló szakiránnyal vezetett 

BTMN gyermekek egyéni fejlesztési terv, egyéni fejlesztő napló vezetése az 

óraszámnak megfelelően.  
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3.5. Belső ellenőrzés az intézményben 

 

Cél:  

 Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges 

állapot összehasonlítása a pedagógiai programunk cél és feladatrendszerével, 

visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező 

munkájának segítése.  

 Segítse az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott munkáját. 

 Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését a 

pedagógiai tevékenység magas szintű teljesítését az érvényben lévő 

jogszabályok előírásainak maradéktalan betartását. 

 Minden dolgozónak önmagához képest fejlődést elősegítő támogatás, egyénre 

szabott elvárásoknak való megfeleltetés. 

 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és 

megszüntetésében. 

 

3.5.1. Belső ellenőrzés rendje 

 

 A SZMSZ szabályozása alapján meghatározott feladat megosztásban történik. 

 Az ellenőrzés kiterjed a munkakörökkel kapcsolatosan feladatok elvégzésének 

módjára, minőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül a csoportok ünnepségei és egyéb óvodai 

rendezvények (nyílt napok, szülői értekezletek) az ellenőrzés szerves részei.  

Ezek a tervezett és spontán alkalmak betekintést nyújtanak a csoportok napi 

életébe és fontos információt, jelzést adnak a pedagógusok munkájáról.  

 A mindenkit érintő általános összegző ellenőrzési tapasztalatok a nevelőtestület 

előtt értékeljük. 

 

3.5.2. Belső ellenőrzés módszerei, dokumentálása 

 

 Dokumentumelemzés 

 Megfigyelés, mérés 

 Önértékelés 

 Esetmegbeszélés 

 Beszámoló készítés 

 Intejrú 

 

Az ellenőrzésről feljegyzés, ellenőrzőlap kitöltése, kitöltött ellenőrző lap, jegyzőkönyv készül. 

A tapasztalatok értékelésre kerülnek, beszámoló, záró összegzés – határozatok meghozatala 

megtörténik. 
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3.5.3. A vezetők ellenőrzési terve 

 

Tartalmát a Pedagógiai Program határozza meg, valamint a munkatervben szereplő feladatok. 

 

Téma Időpont Ellenőrzés 

helyszíne 

Ellenőrzést végzi 

Csoportnaplók megnyitása 

Pedagógiai tervkészítés 

Felvételi és mulasztási naplók 

adatainak egyeztetése 

2020. szeptember 1-

15. 

folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Tagintézmény vezetők 

- minimum 4 alkalom 

Intézményvezető 

helyettesek 

SNI gyermekek ellátása 2020. szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Tartásjavító torna 

Csoportok kialakítása, 

tervezése. 

2020. október 01. Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

A szakmai munkaközösség 

vezetők munkaterve 

2020. szeptember. 

12. 

Szakmai 

munkacsoportok 

Intézményvezető 

helyettes (pedagógiai) 

Intézményvezető 

Törzskönyvek vezetése 

 

Októberi statisztika 

2020. 10.01. Székhely  

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettesek 

Tagintézményvezetők 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult szokások 

(az étkezés minőségének, 

mennyiségének és 

feltételeinek ellenőrzése) 

2020. november 30, 

ill. folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény vezetők 

- minimum 4 alkalom 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok, közösségi 

nevelés 

2020. november 30. Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény vezetők 

- minimum 2 alkalom 

Intézményvezető h. 

Intézményvezető 

Ünnepélyek, rendezvények 

látogatása 

Folyamatos Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény vezetők 

lehetőség szerint minden 

ünnepség 

Intézményvezető h. 

Intézményvezető 

Tagintézmény vezetők 

Vizsgálati kérelmek folyamatos Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 
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SNI gyermekek ellátásának 

figyelemmel kisérése 

2020. október 1-től 

folyamatosan 

2021. február 

Csoportszobák 

Fejlesztő szobák 

Intézményvezető 

Tagintézmény vezetők 

- havi rendszerességgel 

Intézményvezető 

helyettesek 

Szakmai munkaközösség 

vezetők, szakirnyú 

véguzettséggel rendelkzők és 

tartásjavító tornát végző 

óvodapedagógusok 

munkájának figyelemmel 

kisérése 

2021. február  Székhely 

Tagintézmények 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény vezetők 

 

Terv-eredmény: beszámoló a 

nevelési eredményekről 

tagintézmények munkájáról 

2021. augusztus Székhely 

Tagintézmények 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény vezetők 

 

Szakmai munkaközösség 

vezetők beszámolója a 

nevelési évben folytatott 

munkáról 

2021. augusztus Szakmai 

munkaközösségek 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes (pedagógiai) 

 

Tartásjavító tornát végző 

óvodapedagógusok 

beszámolója az éves 

munkájáról 

2021. augusztus Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

Szakirányú végzettséggel 

rendelkező 

óvodapedagógusok szakmai 

beszámolója 

2021. augusztus Tagintézmények Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény vezetők 

Gyermekvédelmi felelősök 

beszámolója az éves munkáról 

2021. augusztus Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény vezetők 

SNI egyéni fejlesztő naplók 

BTMN egyéni fejlesztő 

naplók 

2021. június 15. Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény vezetők 

 

Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: 

 munkafegyelem alakulása, 

 működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, 

 szervezési kérdések, 

 kommunikációs kulturáltság, 

 az óvoda kapcsolatai, részvétele a város életében, szűkebb környezetének 

rendezvényein, 

 munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi 

kapcsolatok, új kollégák fogadása, beilleszkedésük segítése, 

 az intézmény, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, 

 gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, 

 vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése 
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Ellenőrzési terület - megfigyelési szempontok 

 

Ellenőrzési terület Ellenőrzési szempont 

1. Pedagógiai módszertani 

felkészültség: 

 

- Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen 

módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a 

gyermeki tevékenységekben? 

- Ismeri és alkalmazza- e gyermekközösségnek, 

különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket? 

- Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? 

Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és 

értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában? 

- Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott 

módszerek a gyermekközösséghez, illetve a 

képességfejlesztési területekhez? 

2. Pedagógiai folyamatok 

tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

 

- Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési 

dokumentumok, tervezési módszerek, 

nyomonkövethetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

- Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és 

megvalósítás? 

- A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljait, 

hogyan határozza meg a pedagógiai célokat, 

fejlesztendő kompetenciákat? 

- Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek 

előzetes neveltségi szintjére, tudására és a 

gyermekcsoport jellemzőire? 

3. A tanulás támogatása - Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire 

megfelelően választja meg és alkalmazza a nevelési 

tanulásszervezési eljárásokat? 

- Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a 

gyermekek érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn 

a gyermekek figyelmét, érdeklődését? 

- Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, 

probléma-megoldási és együttműködési képességét? 

- Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, tanulási 

környezetet hoz létre az ismeretszerzési, tanulási 

folyamathoz? 

- Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az 

információ-kommunikációs technikákra épülő 

eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül 

a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az 

információ-kommunikációs technológiák között? 

4. A gyermekszemélyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek többi gyermekkel 

együtt történő sikeres 

- Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, 

szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony 

gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? 

- Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai 

munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési 

ütem, szociokulturális háttér)? 

- Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az 
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neveléséhez, 

oktatásáhozszükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

adaptív oktatás gyakorlatát? 

- Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen belül a sajátos 

nevelési igényű, abeilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges, illetve a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekkel? 

5. A gyermekcsoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

 

- Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség 

belső struktúrájának feltárására? 

- Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, 

tanulási környezet kialakítására, amelyben a 

gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a 

különböző kulturális közegből, a különböző 

társadalmi rétegekből jött társaikat, a különleges 

bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű 

gyermekeket is? 

- Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, a 

gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett 

tevékenységeiben)? 

- Melyek azok a problémamegoldásiés 

konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen 

alkalmaz? 

6. A pedagógiai folyamatok és a 

gyermekek 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 

- Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

- Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

- Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? 

Visszajelzései támogatják-e a gyermekek 

önértékelésének fejlődését? 

7. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

- Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a 

nyelvhasználata (a gyermekek életkorának 

megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség 

stb.)? 

- Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, 

együttműködése? 

- Milyen módon működik együtt az 

óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a pedagógiai 

folyamatban? 

- Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá 

a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

- Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a 

folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

- Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, 

hogyan követi a szakmában történteket? 

- Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, 

felelősségvállalása a munkájában? 
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Dokumentum ellenőrzés 

 Felvételi és mulasztási napló – a rendeletben meghatározottak szerint pontos vezetése. 

 Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre 

meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? 

 A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumom (egyéni, mérő, értékelő, 

fejlesztőlap) vezetése. 

 SNI és BTMN gyermek, egyéni fejlesztési tervek – figyelembe véve a szakértői és 

szakvélemények iránymutatását kiadott dokumentáció vezetése. 

 Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.  

 

Ellenőrzési szempontok a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkavégzéséhez 

(dajkák, pedagógiai asszisztensek, gazdasági – ügyviteli dolgozók, fűtők – karbantartók) 

 

 A dajka, pedagógiai asszisztens, mint a pedagógiai munkát segítő személy mennyire 

ismeri saját csoportja nevelési tervét, hogyan segíti a gondozási teendőket? 

 A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük, helyettesítés esetén hogyan 

látja el a másik csoportot? 

 A dajka, pedagógiai asszisztens viszonyulása a gyermekekhez – beszédkultúrája. 

 HACCP szabályainak alkalmazása, betartása. Székhely és tagintézmények tisztasága. 

 Fűtők – karbantartók biztosítják-e a szükséges hőmérsékletet az intézmény 

helyiségeiben – figyelve a takarékosságra? 

 Csoportszobákban és egyéb helyiségekben a szükséges javítások – együttműködés a 

dekorációk felhelyezésében. 

 Munkakörökkel összefüggő belső utasítások betartása (eseti feladatok, rendezvények 

előkészítése, részvétel) 

 A Székhely – és tagintézmények udvarainak és utcai részeinek gondozottsága, téli 

időszakban csúszásmentesítés. 

 Az udvari játékok, eszközök folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges javítások 

elvégzése a balesetek megelőzése, a biztonsági ellenőrzésről a dokumentum vezetése.  

 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartása egymással, a gyermekekkel és a 

szülőkkel. Az új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a 

közösségbe. 

 Gazdasági szabályzatok felülvizsgálatának segítése. 

 Gazdasági dolgozóval a használt nyomtatványok áttekintése, frissítése. 

 Takarékos gazdálkodás, beszerzések megvalósítása. 

 Éves költségvetés készítés, félévi és év végi beszámoló. 

 Eszköznyilvántartás pontos vezetése a határidők figyelembevételével. 

 A közalkalmazottak munkaügyi nyilvántartásának folyamatos vezetése (kinevezések, 

átsorolások, hó végi zárás, jelenléti ívek, táppénz, szabadság, jubileumi jutalom, 

fizetési előleg, személyi jövedelemadó, munkáltatói igazolások). 

 A számlákhoz a nyomtatványok elkészítése. 

 Selejtezés, leltár előkészítése és lebonyolítása, ellenőrzés. 

 Étkező nyilvántartás pontossága. Térítési díjkedvezmények folyamatos figyelemmel 

kísérése. Étkezési díj beszedése és befizetése. 
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 Dokumentumok, levelek iktatása. Hátrányos és HHH helyzetű gyermekek 

határozatainak, érvényességének folyamatos figyelemmel kísérése. Óvodáztatási 

támogatáshoz a fenntartó felé a szükséges határozatok elkészítése. 

 A gyermekek és közalkalmazottak adatairól a Magiszter program folyamatos 

karbantartása. 

 KIR adatbázisba történő jelentés, határidők betartása. 

 

Látogatás módja:   - spontán ellenőrzések a nap bármely szakaszában 

    - előre tervezett és bejelentett látogatások 

 

 

Az ellenőrzések ütemezését a tagóvodánkénti ellenőrzési terv tartalmazza. 

  

Dokumentumok Időpont - alkalom 

csoportnaplók ellenőrzése szeptember 30, január 31, május 31. 

egyéni fejlesztési tervek és dokumentáció kéthavonta 

felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése minden hónap utolsó munkanapja 

gyermekek egyéni mérő értékelő lapjának 

vezetése  

évente kétszer 

munkaidő nyilvántartás naprakész vezetése spontán ellenőrzés, a hónap végén az 

intézményvezető igazolja a munkavégzést 
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1. sz. Melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 nevelési év intézményszintű 

munkaterv – kiegészítése óvodánként 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Székhely Óvodája 

Intézményvezető helyettes: Nagy Tiborné 
 

 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

72 

 

1. Óvodai nyitvatartási ideje:6-18 óráig 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

6 

Dajka létszám 2 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma 5 

Fűtő-karbantartó létszám 0 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 

Gyermek létszám összesen 49 

Étkező gyermekek száma összesen 46 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  36 

Óvodás gyermekek száma 3 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 0 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

0 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

19 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

2 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 3 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 0 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020. szeptember Tanév rendjének, feladatainak megbeszélése. A rendezvények, 

programok szervezési ütemezése, a feladatok, felelősök kijelölése. 

2021. január A II. félév feladatai, rendezvényei, aktualitások 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont csoportonkénti szülői 

értekezlet-kis csoport 

2020.09.22. 

2020.09.23. 

A tanév nevelési rendje, a 

tanév feladatai, tájékoztatás az 

óvodai programokról. 

Nevelési év munkatervének 

ismertetése, megbeszélése, 

elfogadása. 

Intézményi dokumentumok 

ismertetése: Házirend, 

Pedagógiai Program  

Tájékoztatás a jogszabályban 

megjelent tankötelezettség 
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változásról, az 

iskolakészültségről 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020.12. Tájékoztatás és segítségnyújtás 

a megjelenő rendeletek 

értelmezéséhez. Útmutatás a 

döntéshozatalhoz, a 

gyermekek iskolába lépéséhez, 

az óvodai szakvélemények 

kitöltéséhez. 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2021.01. Tájékoztatás az 

iskolakészültségről, a törvényi 

változásokról. 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020.09.22 

2020.09.23. 
 Pedagógiai Program, a nevelési terv ismertetése. 

 Csoportélet szokásai, szabályai. 

 SZMK tagok választása. 

 Ünnepségek, tagóvoda szintű rendezvények 

 

2020.01.  félév nevelési céljainak, feladatainak értékelése, további 

feladatok 

 Iskolaérettség, iskolai életre felkészítés 

 Csoportok rendezvényei, szervezési teendők 

202.04.  A nevelési év feladatainak, elért eredményeinek értékelése 

 Csoportok rendezvényei, szervezési teendők 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. óvodapedagógusok 

 Október 23. óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 

 
Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

 Advent - Karácsony Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

 Farsang óvodapedagógusok 

 Gyermeknap óvodapedagógusok 

 Anyák napja óvodapedagógusok 
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 Évzáró Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről-lépésre részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Barangoló 2020. október Munkaközösség tagja 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Szüret 2020. október óvodapedagógusok 

Zöld övezet 2021. április Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Csöppnyi csodák gyermeknap 2021. június Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes nap 

Ügyeskedj a kerékpároddal 

2020.09.22. 

2020.09.24. 

Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Állatok világnapja 2020.10.04. Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Víz világnapja 2021.03.21. Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Föld napja 2021.04.22. Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Madarak-fák napja 2020.05.08. Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Környezetvédelmi világnap 2020.06.05. Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Ügyeskedj a kerékpároddal 

  

 

2020.09.24. Erdei Krisztina 

Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Kelj fel Jancsi -  2020.10.14.  Nagy Tiborné 
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 Kovácsné Czigle Erika 

Ovigála  2020.11.21. Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Játszd újra- kreatív alkotó 

kiállítás   

2021.03. Nagy Tiborné 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Katica csoport 

 

 

Nyuszi csoport 

24 

 

 

25 

Nagy Tiborné 

Szűcsné Bon Viktória 

 

Erdei KrisztinaKovácsné 

Czigle Erika 

Szopkó Szabina 

Kovács Imréné 

 

Vincze Nóra 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Erdei Krisztina 700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1300 

1100-1700 

Kötött munkaidő 32 óra, 

kétheti váltás 

Kovácsné Czigle Erika 1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

Kötött munkaidő 32 óra, 

kétheti váltás 

Szűcsné Bon Viktória 700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1300 

1100-1700 

Kötött munkaidő 32 óra, 

kétheti váltás 

Nagy Tiborné 1030-1700 700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1130-1700 

Kötött munkaidő 32 óra, 

kétheti váltás 

-2óra munkaközösség 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Szopkó Szabina 1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

Heti 40 óra 

heti vált. 

Vincze Nóra 600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

Heti 40 óra 

heti vált. 

Kovács Imréné 800-1600 

 

800-1600 

 

800-1600 

 

800-1600 

 

800-1600 

 

Heti 40 óra 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás X X           óvodapedagógusok 

Családlátogatás  X           óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet X            intézményvezető 

helyettes 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

X            intézményvezető 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

X            óvodapedagógusok 

Tartásjavító torna tervezés X            Nagy Tiborné 

Tehetségműhely tervkészítés X            Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekvédelemi feladatok éves 

tervezése 

X            Kovácsné Czigle Erika 

Csoportnapló vezetése (tervezés, 

megvalósítás) 

X            óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése X            óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

X            óvodapedagógusok 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

X   X X        Nagy Tiborné 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  X            Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

            Nagy Tiborné 
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nyilvántartásának vezetése 

Hóvégi jelentés készítése             Nagy Tiborné 

Tanácsadás, konzultáció szülővel             óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal             Nagy Tiborné 

Jelentések készítése (hiányzások, 

gyermekbaleset) 

            Nagy Tiborné 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

X            Nagy Tiborné 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

            óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség értekezlet, 

munkatervkészítés 

X    X    X    Nagy Tiborné 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

 X           óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatás  X           intézményvezető 

helyettes 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 X           Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Nemzeti ünnep   X     X      óvodapedagógusok 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny  X           Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Selejtezés  X           Nagy Tiborné 

Leltár   X          Nagy Tiborné 

Pályázatok figyelése, írása             Gulyás Ferencné 

Nevelési értekezlet             Gulyás Ferencné 

Költségvetés készítéséhez adatok 

szolgáltatása, költségvetés 

végrehajtása 

            Gulyás Ferencné 

Ovigála   X          Erdei Krisztina 
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Szűcsné Bon Viktória 

Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulásának ellenőrzése, 

kiscsoportban 

  X          óvodapedagógusok 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokásnak ellenőrzése 

  X          óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

  X          óvodapedagógusok 

Mikulás várás    X         Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   X         óvodapedagógusok 

Karácsonyi koncert, ünnepség    X         Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Szakértői Bizottsághoz vizsgálati 

kérelem 

   X         óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

    X        óvodapedagógusok 

Tematikus ellenőrzés             Nagy Tiborné 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

   X     X    Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

     X       óvodapedagógusok 

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

       X     óvodapedagógusok 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      X      óvodapedagógusok 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

   X  X       óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások             óvodapedagógusok 
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Nemzeti ünnep márc. 15.       X      óvodapedagógusok 

Szabadságolási ütemterv készítés       X      Nagy Tiborné 

Környezettanulmány készítése             óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        X      Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       X     Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      X      Nagy Tiborné 

Anyák-napja         X    óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja         X    Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Ügyeskedj a kerékpároddal! X            Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Évzáró         X    Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Ösztönző team          X   Szűcsné Bon Viktória 

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

         X   óvodapedagógusok 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

         X   óvodapedagógusok 

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

         X   Nagy Tiborné 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

         X   óvodapedagógusok 

Szakmai munkaközösség vezetői 

értékelés 

         X   Nagy Tiborné 

Tartásjavító torna éves értékelés          X   Nagy Tiborné 

Szorzós terv, éves értékelés          X   Nagy Tiborné 

Nemzeti Összetartozás Napja          X   óvodapedagógusok 
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Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         X   Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

Munkatervi értékelés          X   intézményvezető 

helyettes 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

         X   Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Pedagógusnapi ünnepség          X   Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Nyári nagytakarítás, karbantartás             X Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Szent István király-államalapítás 

ünnepe 

           X óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet X            Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Munkaterv elkészítése X            Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

82 

 

 

 

8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

A lépésről – lépésre munkaközösség éves programjának megvalósítása: 

közös rendezvény, bemutató foglalkozás, szakmai napon való részvétel, 

tudásmegosztás. 

A munkaközösségekbe való aktív bekapcsolódás. 

A tagóvodák rendezvényeinek, bemutató foglalkozásainak látogatása. 

Teamekben való közös együttműködés. 

Értekezletek, továbbképzések alkalmával emberi és szakmai kapcsolatok 

kialakítása, ápolása. 

Azonos tehetségterületen működő műhelyek közötti aktív együttműködés. 

Óvoda - család Családlátogatások, szülői értekezletek, egyéni beszélgetések, nyílt 

délelőttök, beszoktatás. 

Közös ünnepségek, rendezvények, programok, projektek, kirándulások. 

A Szülői Munkaközösséggel való aktív együttműködés. 

Szülői elégedettség vizsgálat. 

Középiskolák A közösségi szolgálatra érkező tanulók segítése, támogatása, a 

beilleszkedésének segítése a kétoldalú együttműködés alapján. 

Óvodapedagógus pálya iránti érdeklődés felkeltése. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Az óvodából az iskolába menő gyermekek fejlődésének után követése, 

óralátogatás, rendezvénylátogatás, bemutató óra keretében. 

Az óvodai rendezvényeinkre, bemutató foglalkozásra ellátogató tanító 

nénikkel az eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat ápolása. 

Óvoda - Fenntartó Ünnepélyes Óvoda átadó Ünnepség, a felújítási pályázat lezárása. 

Óvodai rendezvényeinkre, programjainkra való meghívás. 

Pályázati projektek előkészítése, megvalósítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvoda munkájáról. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

A gyermekek logopédiai szűrése, javítása. 

A problémás gyermekek számára felmérés, majd a képesség, 

részképesség zavarral, magatartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése. 

Iskolaérettségi vizsgálat. 

Szakmai tanácskozások. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A sajátos nevelési igény megállapítása, szakszerű ellátása. 

SNI felülvizsgálatok, beiskolázási javaslatok. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

Továbbképzéseken való részvétel az eredményes nevelőmunka 

érdekében. 

Konferenciákon való részvétel, a köznevelési fejlesztésekről tájékozódás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, problémáik, hivatalos 

ügyeik intézésének segítése.  

Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös tájékoztatás. 

 A gyermekvédelmi feladatokról éves beszámolás. 
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Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

Gyermekszínház, gyermekfilmszínház látogatása, könyvkölcsönzés, 

múzeum és kiállítások látogatása.  

Mesemondó versenyek. 

Rajzpályázatok. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és talp deformitások 

szűrése a tartásjavító tornán való részvételhez. 

Védőnők rendszeres tisztasági ellenőrzése. (évente 3 alkalommal, 

valamint szükség esetén) 

Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az egészséges életmód 

kialakításában. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála stb. 

Egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. 

Városban működő civil szervezettekkel kapcsolattartás. 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

Szakmai együttműködések, szakmai napokon, rendezvényeken való 

részvétel. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Tehetségnap szervezése – tudásmegosztás a tehetséggondozás területén, 

továbbá szakmai műhelyek bemutatkozása. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas 

szinten valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen 

támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv 

figyelembevételével, átgondolt pedagógiai 

éves tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

Pedagógiai Programunk sajátossága, hogy a 

projektjeink megvalósítása a 

tevékenységközpontokban valósul meg. A 

tematikus terveinket 2 hetes, vagy akár 

hosszabb lebontásban (témától függően) 

készítjük el, melyet a váltótárssal közösen 

készítünk el. A gyakorlati megvalósításba 

bevonjuk a nevelőmunkát közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztenst, dajkákat.A csoportok 

nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokásokra, 

magatartás - formálásra és hagyományápolásra, 

közös élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, 

feltételekre, feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és 

differenciálás alkalmazása. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, 
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tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

szokásainak megalapozása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása az 

egésznap folyamán. A harmonikus, 

összerendezett nagy és kismozgás, a testi 

képességek és a mozgáskultúra fejlesztése. 

Mindennapos mozgás a napirendnek 

megfelelően délelőtti időszakban, szervezett 

formában valósuljon meg időjárástól függően 

vagy a teraszon, udvaron, vagy a 

csoportszobában. Heti egy alkalommal kötelező 

testnevelés foglalkozás, a hét többi napján, a 

délelőtt folyamán mozgásos játékok 

kezdeményezése. Lehetőség szerint az udvaron 

való tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett 

mozgás szervezése valósul meg. 

Az SNI és BTMN – gyermek számára 

megfelelő szakember kijelölése, a gyermekek 

fejlődése érdekében szakmai együttműködés 

kialakítása. Minden nagycsoportos gyermek 

bekerülhet tehetségműhelybe, melyet a 

kolléganők irányultságuknak és szakmai 

végzettségüknek megfelelően végeznek. 

 

Befogadó, elfogadó környezet megteremtésével, 

az egyéni szükségletekhez és a fejlődési 

ütemhez igazított személyiségfejlesztésével 

segítjük a cigány gyermekek esélyeinek 

növelését, társadalomba való beilleszkedését. 

 

 

A Pedagógiai Program jogszabályi 

változásoknak való megfelelése érdekében 

felülvizsgálatra kerül.  

 

 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült Erdei 
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 Az intézmény teljes körű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

Krisztina – gyakornok - felkészülésének 

támogatása. 

 

 

A szabályozott dokumentum átvizsgálása, 

módosítása kidolgozás alatt áll. 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi 

költségvetésből, pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

A személyi létszámunk teljes körűen 

biztosítottak mind óvodapedagógus, mind 

pedagógiai asszisztens, mind dajkák terén. 

 

Gyakornokunk: Erdei Krisztina. Igyekszünk a 

közösségünkbe bevonni, és beilleszkedését 

segíteni. Mintát és segítséget adunk számára a 

mindennapi gyakorlati munka során, a 

dokumentumok vezetésében, a problémák 

megoldásában. Felkészítjük a gyakornoki 

vizsgára. 

 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A 

gyermekek, pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való 

találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, 

értékeivel való megismerkedés a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. 

A város múltját, jelenét bemutató kiállítások, 

rendezvények látogatásával a gyermekek 

élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek szüreti 

rendezvényünket színesítik. Kosárfonó mester 
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 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

meghívása. Népi hangszerjáték színesíti 

rendezvényünket. A bőrözés mesterségével is 

ismerkedhetnek, Benéné Lajtos Katalin által. A 

szőlőpréseléssel mustot készítünk és kóstolunk. 

 

A keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

húsvét, karácsony és pünkösd témakör 

feldolgozása a gyermekek életkorának és 

érdeklődésének megfelelően. A hungarikumok 

közül a nagycsoportosaink, akik részt vesznek a 

Barangoló rendezvényünkön a Múzeumban 

megismerkednek az őshonos állatokkal, a 

magyar kutya fajtákkal, melyet a további 

ismeretbővítés, lehetőség szerint helyszíni 

látogatás követ. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak 

legyünk képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi 

óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

A beiskolázási tervben óvodapedagógusaink 

számára nincs kötelező továbbképzés, ennek 

ellenére a módszertani kultúra fejlődését 

szolgáló lehetőségek kihasználása. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett továbbképzéseken lehetőségeinknek 

megfelelően veszünk részt. 

 

A kidolgozott jó gyakorlatok megismertetésével 

bemutatjuk, milyen módszerekkel dolgozzuk fel 

a Nagykunság értékeit és hagyományait az 

óvodáskorú gyerekekkel interaktív formában, 

játékos tevékenységeken keresztül, 

múzeumpedagógiai módszerekkel gazdagítva. 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

Bemutató foglalkozások tartása által kívánjuk 

eredményes gyakorlatainkat ismerté tenni 

nevelőközösségünk számára. 

 

 

A tehetségpályázatok során megvalósított 

gyakorlatok, módszerek publikálásra kerülnek. 
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6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai 

együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés 

területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan 

bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli 

magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, 

tudatos pedagógiai munkájukkal elősegítik a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok 

megvalósulását.  

 

A szakmai munkaközösség vezető óvodánkból 

Nagy Tiborné a Kézműves munkaközösség 

vezetője, rendszeresen részt vesz a 

munkaközösség vezetők értekezletén, ahol a 

munkaközösségek munkájának megismerése, 

programok egyeztetése, összehangolása, az 

együttműködési lehetőségek feltárása zajlik. 

A tehetségműhely vezetők a tervezetteknek 

megfelelően részt vesznek értekezleten, ahol az 

együttműködésen túl a pályázatok figyelése 

írása, pályázati programok közös megvalósítása, 

a tehetségfejlesztő műhelyek 

dokumentációjának áttekintése, szükség esetén 

módosítása valósul meg. 

Szakmai együttműködésünk stabil a POK-kal, 

szükség esetén szaktanácsadóik segítségünkre 

állnak. 

 

A KTTT által szervezett Szakmai fórum 

szervezésébe, megvalósításában aktívan 

bekapcsolódik nevelőközösségünk.. 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk 

folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

2022-ben kell benyújtanunk újabb pályamunkát. 

 

A zöld jeles napokról való megemlékezéseket a 

továbbiakban is a gyermekek életkori 

sajátosságának és egyéni érdeklődésének 

megfelelően változatos tevékenységeken 
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keresztül dolgozzuk fel. 

. Már meglévő ismereteinket, jó gyakorlatunkat, 

módszereinket átadjuk új kollégáink számára. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának 

megteremtésére legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 

 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

Tagóvoda szinten megvalósulnak az 

ellenőrzések a tervezetteknek megfelelően. Az 

ellenőrzések során az erősségek, a fejleszthető 

területek feltárását követően, közösen fejlesztési 

javaslat megfogalmazása történik az egyéni 

fejlődés érdekében. 

Az intézményünkben dolgozó szaktanácsadók 

szükségesetén rendelkezésünkre állnak. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen 

részt legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

3 tehetségműhelyben valósul meg a 

nagycsoportos gyermekek tehetség- gondozása, 

logikai, gyermektánc és kézműves területeken. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az 

óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végzik. 

 

A tehetségműhelyek szakmai programjaikat 

megvalósítják, ezek dokumentálásra kerülnek.  

Benyújtott NTP. pályázat sikeres elbírálás 

esetén annak megvalósítása. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen 

lehetősége átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként 

főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé. 

Molnárné Kovács Ildikó – végzős 

óvodapedagógus hallgató- debreceni Egyetem 

Hajdúböszörményi Pedagógiai karának  

mentora: Kovácsné Czigle Erika 

Vámosi-Kovács Ágnes – II.évf. hallgató- az DE 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. 

mentora: Nagy Tiborné 

Erdei Krisztina gyakornok – mentora: Andrási 

Tiborné 

A gyakornoki szabályzatban előírt 

dokumentumok vezetése, tapasztalatcsere 

valósult meg a gyakornokok, valamint 

mentoraik között. 
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11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

Az egyenletes leterheltség figyelembevételével 

feladatainkat megosztva, egymást segítve érjük 

el céljainkat. 

 

A törvénynek megfelelően biztosítottak a 

humán és tárgyi erőforrásaink. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Kovácsné Czigle Erika 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Nincs óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermek jelenleg. 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

     

A gyermek monogramja 

 

12. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Nincs óvodánkban beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek jelenleg. 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

    

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Nagy Tiborné 

Csoport létszáma: 8 fő 

Foglalkozás időpontja: Heti két alkalommal kedd-csütörtök 10:45-11:15-ig  

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői mk. Gulyás Ferencné, Nagy Tiborné 

Lépésről lépésre szakmai mk. Erdei Krisztina, Kovácsné Czigle Erika, Nagy 

Tiborné, Szűcsné Bon Viktória  

Kézműves szakmai munkaközösség Nagy Tiborné,Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekvédelmi mk. Kovácsné Czigle Erika 

Környezeti mk. Erdei Krisztina 
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15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Gulyás Ferencné vezető óvodapedagógus 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

Kreatív kuckó Térbeli -vizuális Nagy Tiborné 10 fő Heti 1 

alkalommal, 

szerdánkét 

15:45-16.30 

Logi kuckó Logikai-

matematikai 

Gulyás Ferencné, 

Kovácsné Czigle 

Erika 

8 fő heti 1 

alkalommal, 

kedd 

15:45-16.30 

Mákszem Testi kinesztetikus, 

gyermektánc 

tehetséggondozó 

műhely 

Kunné Nánási 

Mónika 

17 fő heti 1 

alkalommal 

hétfőnként 

15:30-16:15 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

    

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

     

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 
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Ebben a nevelési évben nem szeretnénk bemutató foglalkozást tartani kolléganőimmel. 

 

18. Pályázatok 

A Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatására című pályázatra elkészült a  „Kunok útját járva…” 

pályázati anyag, melyet sikeres elbírálás esetén Nagy Tiborné térbeli – vizuális és Kovácsné 

Czigle Erika logikai tehetséggondozó műhelye fog megvalósítani. A pályázat kódja: NTP-

OTKP-20 

 

A városi, megyei, térségi szinten meghirdetett gyermekeknek szóló rajzpályázatokra 

folyamatosan készítjük fel gyermekeinket csoporton belül. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Nagy Tiborné 

Partneri mérő team Erdei Krisztina 

Ösztönző team Szűcsné Bon Viktória 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Kovácsné Czigle Erika 

Ellenőrzés team Nagy Tiborné 

Teljesítményértékelő team Nagy Tiborné 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti Óvodája 

Tagintézményvezető: Rauschenberger Gáborné 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 6.00-18.00-ig 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

8 fő 

Dajka létszám 4 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - 

Fűtő-karbantartó létszám heti 2 munkanapon: 1 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő 

Gyermek létszám összesen 94 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 93 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  64 fő+kiscsoport 

Óvodás gyermekek száma 1 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

- 

Tanköteles korú gyermekek száma (2021.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

39 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

- 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma - 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020.szeptember 15. 

17. óra 

Az óvodánkban történő személyi változások. 

Szabályzatok, munkaköri leírások áttekintése, belső szabályok 

megbeszélése.  

Pedagógusminősítésre való felkészülés.  

Aktuális feladatok megbeszélése. 

Közösségünk építése, névnaposaink köszöntése. 

2021.január 19. 17. óra Az előző félév eredményeinek értékelése, a 2. félév aktuális teendőinek 

megbeszélése, időpont egyeztetése. 

Közösségünk építése, második félévi névnaposaink köszöntése. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 2020. 09.22. Az óvodánkban dolgozó 
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csoport óvodapedagógusok és nevelő 

munkát segítő kolléganők 

bemutatása. 

Házirend, Hetirend, Napirend 

megismertetése, Pedagógiai 

programunk bemutatása.  

Aktualitások. 

Összevont szülői értekezlet –

középső csoport 

2020.09.22. 

 

 

 

 

 

 

Az óvodánkban dolgozó 

óvodapedagógusok és nevelő 

munkát segítő kolléganők 

bemutatása. 

Hitoktatók bemutatása. 

Házirend ismertetése, 

aktualitások. 

Szülők tájékoztatása az 

iskolakészültségről, a törvényi 

változásokról. 

Aktualitások. 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020. 09. 28.  

2021. 01. 07. 

 

 

Az óvodánkban dolgozó 

óvodapedagógusok és nevelő 

munkát segítő kolléganők 

bemutatása. 

Hitoktatók bemutatása. 

Házirend ismertetése, 

aktualitások. 

Tájékoztatás és segítségnyújtás 

a megjelenő rendeletek 

értelmezéséhez. Útmutatás a 

döntéshozatalhoz, a 

gyermekek iskolába lépéséhez, 

az óvodai szakvélemények 

kitöltéséhez. 

 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020. szeptember 22.  

2020.szeptember 22. 

2020. szeptember 28. 

 Az óvodai élettel kapcsolatban szervezési feladatok 

ismertetése.  

 Pedagógiai programunk által kidolgozott nevelési célok, 

feladatok bemutatása. 

 A csoport belső szabályainak megbeszélése. 

 A nevelési év első félévében várható események, programok 

ismertetése. 

 SZMK tagok megválasztása. 

2021.január. 26. 

2021.január. 26. 
 Az első félév értékelése, a második félév programjai, 

aktualitásai. 
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2021.január. 07. 

2021.január. 07. 
 A középső csoportos gyermekek szüleinek tájékoztatása az 

iskolaérettség kritériumairól. Meghívott vendég: Homoki 

Judit intézményvezető helyettes. 

 Törvényi változások megbeszélése. 

 A szülők által megfogalmazott kérdések, kérések 

megbeszélése. 

2021.április. 27. 

2021.április. 27. 

2021. április. 28. 

2021. április. 28. 

 A nevelési év értékelése.  

 A nevelési évet lezáró programok megbeszélése: Anyák napi 

köszöntő, évzáró, ballagás, gyermeknap. 

 

4.Ünnepek – rendezvények 

 

SZMSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Október 23. Óvodapedagógusok 

 Március 15. Óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. Óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógusok 

 
Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógusok 

 Advent - Karácsony Óvodapedagógusok 

 Farsang Óvodapedagógusok 

 Anyák napja Óvodapedagógusok 

 Évzáró Óvodapedagógusok 

 Gyermeknap Óvodapedagógusok 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep az Óvodai nevelés a Művészetek eszközeivel 

részprogram szerint 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Lurkóköszöntő 2020.09.25. H.Tóth Jánosné,  

Lövei Gáborné, 

Rauschenberger Gáborné 

Magyar népmese napja- 

Zene Világnapja 

2020.09.25. Rauschenberger Gáborné 

Galéria avató ünnepség: Ősz 2020.09.22. Krézné Szabó Katalin 
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 Buzalka Nagy Anna 

Galéria avató ünnepség: Tél 2020.12.02. Konczné Pecze Margit 

Szarka Péterné 

Galéria avató ünnepség: Tavasz 2021.03.17. H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

Évszaki koncertek  Rauschenberger Gáborné 

Karácsony váró 2020.12.17.  

Munkadélután: 

"Játszd újra!" kiállításhoz 

kapcsolódó 

2021.03. Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Egészségnap 2021.03.04. Rauschenberger Gáborné 

Komázó 2021.05.06. Rauschenberger Gáborné 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes Világnap 2020. szeptember 24. Lövei Gáborné 

H.Tóth Jánosné 

Állatok Világnapja 2020. október 4. Óvodapedagógusok 

Víz Világnapja 2021. március 22. Óvodapedagógusok 

Föld Napja 2021. április 22. Óvodapedagógusok 

Madarak-fák napja 2021. május 10. Óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap 2021. június 05. Óvodapedagógusok 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Ügyeskedj a kerékpároddal! 2020. szeptember 24. H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

"Kelj fel Jancsi!" játékos 

sportvetélkedő 

2020.október 14. Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Ovi-Gála 2020. november 21. Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Aprólábak Néptánc Gála 2021. Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

"Játszd Újra!" kreatív alkotó 2021. Krézné Szabó Katalin 
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kiállítás 

"Öltözz zöldbe!" 2021.03. Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

"Túl az Óperencián" interaktív 

mesedélelőtt 

2021. H.Tóth Jánosné 

Buzalka Nagy Anna 

Rauschenberger Gáborné 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Bóbita csoport 

 

 

Pitypang csoport 

 

 

Margaréta csoport 

 

 

Katica csoport 

21 fő 

 

 

27 fő 

 

 

25 fő 

 

 

21 fő 

 

H. Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

 

Konczné Pecze Margit 

Szarka Péterné 

 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Ecsediné Boldizsár 

Szilvia 

 

Monori Nagy Éva 

 

 

Karászi Sándorné 

 

 

Rácz Béláné 

Libor Terézia 

Pedagógiai asszisztens 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

H. Tóth Jánosné 7:00-13:30 

10:30-17:00 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30-13:30 

10:30-16:30 

Kötött munkaidő  

       30 óra, 

két heti váltásban 

Lövei Gáborné 7:00-13:30 

10:30-17:00 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:00- 13:00 

10:30-16:30 

Kötött munkaidő  

       32 óra, 

két heti váltásban 

Buzalka-Nagy Anna 7:30- 13:00 

10:00-16:30 

7:30-13:00 

10:30-17:00 

7:30- 12:30 

10:00-16:30 

7:30- 12:30 

10:00-16:30 

7:30- 12:30 

10:30-16:30 

Kötött munkaidő  

26 óra-gyakornok 

két heti váltásban 

Krézné Szabó 

Katalin 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:00-13:30 

10:30-17:00 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 13:30 

10:30-16:30 

Kötött munkaidő  

        32 óra, 

két heti váltásban 

Konczné Pecze 

Margit 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:00-13:30 

10:30-17:00 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:00-13:00 

11:00-17:00 

Kötött munkaidő  

       32 óra, 

két heti váltásban 

Szarka Péterné 7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:00-13:30 

10:30-17:00 

7:30- 14:00 

10:00-16:30 

7:30- 13:30 

11:00-17:00 

Kötött munkaidő  

       32 óra, 

két heti váltásban 

Rauschenberger 

Gáborné 

7:30- 12:30 

11:30-16:30 

7:00- 12:00 

11:30-16:30 

7:30- 12:30 

11:30-16:30 

7:00-12:00 

12:00-17:00 

7:30- 11:30 

12:30-16:30 

Kötött munkaidő  

       24 óra, 

két heti váltásban 

Pintér Dóra 7:30- 14:00 7:30- 14:00 7:30- 14:00 7:00-13:30 7:30- 13:30 Kötött munkaidő  
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10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:30-17:00 10:30-16:30        32 óra, 

két heti váltásban 

 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Libor Terézia 

pedagógiai asszisztens 

8:00-16:00 

 

8:00-16:00 

 

8:00-16:00 

 

8:00-16:00 

 

8:00-16:00 

 

Kötött munkaidő heti 40 

óra heti váltásban 

Rácz Béláné 

dajka 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

Kötött munkaidő heti 40 

óra heti váltásban 

Karászi Sándorné 

dajka 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

Kötött munkaidő heti 40 

óra heti váltásban 

Ecsediné Boldizsár 

Szilvia 

dajka 

8:00-16:00 
 

8:00-16:00 
 

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 Kötött munkaidő heti 40 

óra heti váltásban 

Monori Sándorné 

dajka 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

6:00-14:00 

10:00- 18:00 

Kötött munkaidő heti 40 

óra heti váltásban 

Fűtő-karbantartó: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Bíró István 600-1400 

Csokonai 

600-1400 

 

600-1400 600-1400 

 

600-1400 

Csokonai 

Kötött munkaidő heti 40 

óra 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás X X X          H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

Családlátogatás X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet X    X        Rauschenberger Gáborné 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

X            Óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

X            Rauschenberger Gáborné 

Óvodapedagógusok 

Tartásjavító torna tervezés X            Konczné Pecze Margit 

Tehetségműhely tervkészítés X            Pintér Dóra 

Krézné Szabó Katalin 

Gyermekvédelemi feladatok éves 

tervezése 

X            Lövei Gáborné 

Csoportnapló vezetése (tervezés, 

megvalósítás) 

X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

X    X        Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Csoport dokumentumok X X X  X  X   X  X Gulyás Ferencné 
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ellenőrzése Rauschenberger Gáborné 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  X            Lövei Gáborné 

H. Tóth Jánosné 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

X X X X X X X X X X X X Rauschenberger Gáborné 

Hóvégi jelentés készítése X X X X X X X X X X X X Rauschenberger Gáborné 

Tanácsadás, konzultáció szülővel X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal X X X X X X X X X X X X Rauschenberger Gáborné 

Jelentések készítése (hiányzások, 

gyermekbaleset) 

X X X X X X X X X X X X Rauschenberger Gáborné 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

X            Konczné Pecze Margit 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség értekezlet, 

munkatervkészítés 

 X   X        Rauschenberger Gáborné 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

kiscsoport 

  X      X    H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 
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szülők tájékoztatása 

Statisztikai adatszolgáltatás  X           Rauschenberger Gáborné 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 X           óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep   X           óvodapedagógusok 

Pedagógus Minősítés Ped. II. 

fokozatba 

 X           Rauschenberger Gáborné 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny  X           Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Selejtezés X X           Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Rauschenberger Gáborné 

Leltár   X          Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Rauschenberger Gáborné 

Pályázatok figyelése, írása X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Nevelési értekezlet   X    X      óvodapedagógusok 

Költségvetés készítéséhez adatok 

szolgáltatása, költségvetés 

végrehajtása 

  X          Rauschenberger Gáborné 

 

Ovigála   X          Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 
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Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulásának ellenőrzése, 

kiscsoportban 

 X X          Rauschenberger Gáborné 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokásnak ellenőrzése 

  X          Rauschenberger Gáborné 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

   X    X     Konczné Pecze Margit 

Szarka Péterné 

Mikulás várás    X         óvodapedagógusok 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

             

Karácsonyi koncert, ünnepség    X         óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottsághoz vizsgálati 

kérelem 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

    X        Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Tematikus ellenőrzés              

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

       X     Krézné Szabó Katalin 

Pintér Dóra 

Kunné Nánási Mónika 

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

             

Csiga-biga palota mesemondó       X      Krézné Szabó Katalin 
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verseny Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      X      Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

      X X X    óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások             Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Nemzeti ünnep márc. 15.       X      óvodapedagógusok 

Szabadságolási ütemterv készítés         X X   Rauschenberger Gáborné 

Környezettanulmány készítése         X    óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        X      óvodapedagógusok 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       X     óvodapedagógusok 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      X      óvodapedagógusok 

Anyák-napja         X    óvodapedagógusok 
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Madarak és fák napja         X    óvodapedagógusok 

Ügyeskedj a kerékpároddal! X            Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Évzáró         X    Krézné Szabó Katalin 

Buzalka-Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Ösztönző team              

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        X    Lövei Gáborné 

Rauschenberger Gáborné 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

        X    H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

        X    Szarka Péterné 

Rauschenberger Gáborné 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

        X    Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

Szakmai munkaközösség vezetői 

értékelés 

         X   H.Tóth Jánosné 

Rauschenberger Gáborné 

Tartásjavító torna éves értékelés          X   Konczné Pecze Margit 

Szorzós terv, éves értékelés          X   Lövei Gáborné 

Rauschenberger Gáborné 
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Nemzeti Összetartozás Napja          X   óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         X   Rauschenberger Gáborné 

Munkatervi értékelés          X   Rauschenberger Gáborné 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

         X   Rauschenberger Gáborné 

Pedagógusnapi ünnepség          X   óvodapedagógusok 

Nyári nagytakarítás, karbantartás             X Rauschenberger Gáborné 

Szent István király-államalapítás 

ünnepe 

           X óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet            X óvodapedagógusok 

Munkaterv elkészítése            X Rauschenberger Gáborné 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

Intézményünkben példa értékű a tagóvodák közötti szakmai 

együttműködés, a szakmai munkaközösségekbe, szakmai műhelyekbe, 

team munkákba való aktív bekapcsolódás. 

Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel adaptált pedagógiai 

programmal dolgozó tagóvodákkal (Jókai, Táncsics 19., Csokonai) a 

legszorosabb az együttműködésünk. Program specifikus rendezvény a 

Komázó, melyen mindhárom óvoda nagycsoportos gyermekei vesznek 

részt, és ebben a nevelési évben a Csokonai úti óvoda látja vendégül a 

másik két óvodát. 

A tagóvodák rendezvényeit, bemutató foglalkozásait rendszeresen 

látogatjuk, fontosnak tartjuk az intézményi jó gyakorlatok intézményen 

belüli átadását, az egymástól való tanulást. 

Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott gyermektánc oktató pedagógus 

vezeti az Aprólábak testi-kinesztetikus – gyermektánc tehetséggondozó 

műhelyt. 

Értekezletek, továbbképzések alkalmával emberi és szakmai kapcsolatok 

kialakítása, ápolása. 

Óvoda - család Az óvoda egyik legfontosabb közvetlen partnere a család. Ezért is tartjuk 

nagyon fontosnak azt, hogy minél inkább megismerjék az óvodánkban 

folyó magas szakmai színvonalon megvalósuló nevelő-oktató munkát. 

Rendezvényeinkbe rendszeresen bevonjuk őket. 

A nevelési év elején a Lurkó avató óvodai rendezvényünkön van 

lehetőségük először részt venni az óvoda éltében. Ovigaléria avatókra, 

óvodai és intézményi rendezvényekre invitáljuk őket. Lehetőséget 

biztosítunk az óvodai életbe való betekintésre, rendszeresen tájékoztatjuk 

őket a gyermekeik fejlettségi szintjéről, mindennapi eseményekről. Zárt 

facebook oldalt működtetünk a csoportok számára, mely alkalmas az 

információk gyors áramoltatására. Szükség esetén lehetőséget teremtünk 

az egyéni problémák megoldására a szociális segítő munkatárssal 

közösen. 

Családlátogatások, szülői értekezletek, egyéni beszélgetések, nyílt 

délelőttök, beszoktatás. 

Közös ünnepségek, rendezvények, programok, projektek, kirándulások. 

A Szülői Munkaközösség tagjaival szoros az aktív együttműködés, 

kikérjük a véleményüket az intézményt érintő kérdésekben. 

 

Középiskolák A közösségi szolgálatra érkező tanulók segítése, támogatása, a 

beilleszkedésének segítése a kétoldalú együttműködés alapján. 

Óvodapedagógus pálya iránti érdeklődés felkeltése. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Első osztályos gyermekek látogatása minden évben az iskolák által 

biztosított időpontban a Nagykun Református Általános Iskolába, Györffy 

István Katolikus Általános Iskolába, KÁIAMI Kováts Mihály és a 

Kiskulcsosi tagiskolába, ahol betekintést kapunk a gyermekek bemutató 

óráiba. 

Eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Az iskolák által kiküldött hirdetményeket, szórólapokat, plakátokat 

kitesszük az óvoda hirdetőfalára, hogy a szülők időben tájékoztatva 

legyenek. Tehetséges gyermekeink nyomon követése folyamatos. 

Óvoda - Fenntartó A fenntartó képviselőit meghívjuk az óvodai rendezvényeinkre. 
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Adatszolgáltatással élünk a beszámolók készítéséhez. 

A városi ünnepségeken részt veszünk. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

Vizsgálati-felülvizsgálati kérelmek beadása. 

A KOFA teszt kitöltésében, megvalósításában tevőleges segítséget adunk. 

A gyermekek logopédiai szűrővizsgálatához biztosítjuk a helyszínt. 

A tagintézmény által ajánlott programokon lehetőség szerint részt 

veszünk. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A sajátos nevelési igény megállapítása, szakszerű ellátása. 

A Sajátos nevelési igényű gyermekekről szakértői véleményt kapunk, 

amely segítséget nyújt minden óvodapedagógusnak a gyermek 

mindennapi fejlesztésében. 

SNI felülvizsgálatok, beiskolázási javaslatok. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A POK által hirdetett továbbképzéseken való részvétel az eredményes 

nevelőmunka érdekében. 

Aktívan bekapcsolódunk a tavaszi pedagógiai napok 

rendezvénysorozatába bemutató foglalkozásunkkal. 

Bázis intézményi feladatok ellátása. 

Szükség szerint szakértői és szaktanácsadói segítséget igénylünk. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos-, halmozottan hátrányos-, és veszélyeztetett helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek képviselete, segítése. 

A Család- és gyermekjóléti központ által szervezett esetkonferenciákon, 

megbeszéléseken az óvodánk gyermekvédelmi felelőse Lövei Gáborné 

rendszeresen részt vesz.  

Félévente óvodai jellemzést töltünk ki a családgondozás alatt álló 

gyermekekről. 

A jelző rendszer szükség esetén jól működik.  

Az óvodapedagógusok szoros szakmai együttműködésben vannak a 

szociális segítő munkatárssal Erdeiné Czégény Szilviával, akinek hetente 

egy alkalommal 2 órában van fogadó órája óvodánkban. A szociális 

segítő munkatárs által kiérkező nyomtatványokat az óvodapedagógusok 

segítségével töltik ki a szülők. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

A gyermekek számára óvodán kívüli kulturális programokbiztosítása, 

élményeik gazdagítása a Déryné Kulturális Központ által szervezett 

rendezvényeken. Mozi, Színház látogatások,könyvkölcsönzés, Múzeum, 

és kiállításoklátogatása. 

Együttműködés városi rendezvények sikeres megvalósítása érdekében. A 

városi Gyermek karácsony és a Gyermeknap rendezvényein veszünk 

részt. 

A Csiga-Biga városi mesemondó versenyen való részvétel. 

Információ áramlás biztosítása a közművelődési intézményekkel. 

A Déryné Kulturális Központ rendszeresen biztosítja a helyszínt 

intézményi rendezvényeinkhez. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

 

A védőnői látogatások előre bejelentett időpontban évente 2-3 

alkalommal valósulnak meg. 

Fogorvosi vizsgálat évi 1 alkalommal valósul meg, melyről  a szülők 

tájékoztatást kapnak. 

A gyermekorvosi vizsgálatok a 3-4-5-6 éves korban a kötelező 

tanácsadások alkalmával valósulnak meg, melyre a szülők viszik el 

gyermekeiket. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

„Gyermekünk Mosolya-Egészséges Gyermekekért” kiemelten közhasznú 

alapítvány kiemelt célja az óvoda egészséges életmódra nevelésének 

támogatása, melynek értelmében az alapítvány rendszeresen támogatja a 
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„Kelj fel Jancsi!” játékos sportvetélkedőt sportszerekkel. Az OVIGÁLA 

intézményi rendezvényünkön kerül átadásra az alapítvány emlékplakettje, 

azon személyek számára, akik kiemelkedően támogatják az alapítvány 

céljainak megvalósítását.  

Környezetvédő civil szervezetek programjaihoz való csatlakozás:  

Autómentes nap,  

Hulladékcsökkentés hete,  

Tiszta Magyarországért! 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesület őszi 

és tavaszi konferenciáin szeretnénk részt venni. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesület és az 

OOTT által szervezett Nyári Egyetemen szeretnénk képviselni óvodánkat. 

Bekapcsolódunk a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanácsmunkájába. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

12. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas 

szinten valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen 

támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél-és 

feladatrendszerének megfelelően készülnek el a 

csoportnaplókban található nevelési tervek, 

melyek tudatosan átgondolt, naprakészek, 

tervszerűek és a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodnak. 

A Művészeti program átgondolt éves, 

negyedéves terveihez, kéthetes 

tematikustervezéssel az évszakhoz, 

ünnepkörökhöz kapcsolódva a komplexitást 

szem előtt tartva tervez minden 

óvodapedagógus. 

A testi-lelki egészségmegőrzésre és 

egészségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk.  

A mindennapi mozgás megjelenik heti- és 

napirendünkben, szervezett és spontán 

formában. 

A szülőkkel való szoros együttműködés és 

szemléletmód formálás  

fontos számunkra. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

ellátása óvodánkban minden területen 

megvalósul, hiszen a hátránykompenzáció és a 

tehetséggondozás is működik. SNI gyermekeket 

gyógypedagógus, a BTMN gyermekeket 

fejlesztőpedagógus fejleszti. Óvodánkban 3 

tehetségműhely működik, az "Aprólábak" testi-

kinesztetikus-gyermektánc, "Szóló szőlő" 

anyanyelvi és ? térbeli-vizuális területen. 

Célunk a hátrányos- és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek 
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 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

kiegyenlítése. 

 

Óvodánkban jelenleg nincs cigány nemzetiségi 

nevelésben részesülő gyermek, de fontosnak 

tartjuk a szocializációt és az esélyteremtést. 

 

Jogszabályi változások követése.  

Új, kidolgozott módszerek beépítése a 

Pedagógiai Programba. 

 

 

 

Ebben a nevelési évben nem releváns. 

 

 

 

Ebben a nevelési évben óvodánkban külső 

szakmai ellenőrzésre nem lett kijelölve 

óvodapedagógus. 

Belső ellenőrzési folyamatok az SZMSZ-ben és 

a 2020/2021 évi Intézményi Nevelési Tervben 

meghatározott módon fognak megvalósulni. 

A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata 

team munkában, H. Tóth Jánosné részvételével.  

 

Megfigyelésen alapuló reális értékelés évente 2 

alkalommal, szülők tájékoztatása gyermeke 

fejlődéséről. 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentációjának felülvizsgálatára létrehozott 

team munkába Lövei Gáborné fog 

bekapcsolódni. 

13. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi 

költségvetésből, pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

Személyi feltételeink optimálisak, teljes 

mértékben megfelel a törvényi előírásoknak.92 

fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 4 

óvodai csoportban, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő 

pedagógiai asszisztens és 4 fő szakképzett dajka, 

1 fő közcélú foglalkoztatott és 1 fő csökkentett 

munkaképességű kolléganő által. 

Szeretetteli légkörben, inkluzív nevelési 

módszerekkel tesszük hatékonnyá nevelési 

gyakorlatunkat. 

 

Buzalka-Nagy Anna pályakezdő 

óvodapedagógusunk, akit pedagógiai-

módszertani munkájában és szakmai 

fejlődésében támogatunk és az óvodai élet 

minden területén segítünk. 

 

Az NTP-OTKP-19.számú pályázat 
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források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

megvalósítása. 

 

 

14. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A 

gyermekek, pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való 

találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Szülőföldhöz való érzelmi kötődés 

megalapozása. Identitástudat erősítése. 

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés, 

gyermekeinkkel rendszeresen ellátogatunk a 

Györffy István Nagykun Múzeumba, ahol 

időszakos és állandó kiállításokat tekinthetünk 

meg. Felkeresünk helyi alkotókat, 

kismestereket, alkotó műhelyeikbe szívesen 

ellátogatunk (Tyukodi László, Tyukodi 

Lászlóné, Pinczésné Soós Gyöngyi, Dr. S. 

Kovács Ilona, Czupp Pál, Fejesné Koppány 

Gabriella) 

Ovigalériánkban és óvodai rendezvényeink 

alkalmával rendszeresen bemutatjuk a helyi 

népművészek alkotásait. pl.: csipkeverő, 

szobrász. 

 

Az éves tematikus tervbe beépítjük a gyermekek 

számára is könnyen megérthető 

hungarikumokkal kapcsolatos témákat. 

Jó gyakorlatok megismerése, összegyűjtése és 

beépítése a helyi nevelőmunkába:  

akác méz, kamilla virág, birka. 

15. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak 

legyünk képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi 

óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

A módszertani kultúra fejlődését szolgáló 

lehetőségek kihasználása. 

 

Továbbképzéseken, bemutatókon veszünk részt 

és mi magunk is vállalunk bemutató 

foglalkozást. 

 

Beépítjük a jó gyakorlatokat a mindennapi 

tevékenységeinkbe. 

 

16. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 

 

A Szolnoki POK által hirdetett tavaszi 

pedagógiai napokhoz kapcsolódóan  vállalunk 

bemutató foglalkozást, melyet Pintér Dóra és 

Rauschenberger Gáborné vezet. 
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 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 

 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 

 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

A Mesevarázs munkaközösség, „Túl az 

Óperencián” című interaktív mesedélelőtt jó 

gyakorlatként való megvalósítása. 

"Egészséges, mint a makk" címmel az 

egészséges életmódra nevelés területén jó 

gyakorlat megírása. 

 

Nem tervezünk akkreditálni jó gyakorlatunkat. 

 

Az NTP-OTKP-19 Ide "Kalapok és pántlikák" 

című pályázat keretén belül projekt füzetben 

szeretnénk bemutatni a megvalósult pályázati 

anyagot. 

 

 

17. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai 

együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés 

területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan 

bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli 

magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

8 szakmai munkaközösségben mind a nyolc 

óvodapedagógusunk részt vállal vannak, akik 

három munkaközösségnek is a tagja.  

A két szakmai műhelyben négy fő 

tevékenykedik. 

 

A szakmai munkaközösség vezetők évente két 

alkalommal megbeszélést tartanak. 

 

 

Az azonos Gardner-i területeken működő 

tehetségműhelyek vezetői rendszeresen 

együttműködnek egymás munkájának 

megismerése és segítése céljából. 

A Szolnoki POK által hirdetett képzéseken 

aktívan veszünk részt. Szükség esetén 

szaktanácsadói tevékenység igénylése. 

 

OOTT rendezvényeibe résztvevőként 

bekapcsolódunk, szükség esetén szervezőként. 

 

 

18. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk 

folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 Az Örökös Zöld Óvoda pályázat benyújtása. 
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évenként 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

 

A SZIM bázisóvoda rendezvényein való 

részvétel, általuk kezdeményezett 

tevékenységekbe való bekapcsolódás. 

19. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának 

megteremtésére legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

A tagóvoda vezető ellenőrzései megvalósulnak 

a vezetői ellenőrzési terv alapján. 

 

 

Szükség szerint szaktanácsadás igénylése a 

minőségi szakmai munka megvalósításához. 

 

 

Igény szerint élünk a lehetőséggel. 

20. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen 

részt legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

Három tehetségműhely működik óvodánkban, 

melynek személyi és tárgyi feltételei 

biztosítottak. 

 Aprólábak testi-kinesztetikus-gyermektánc 

tehetségműhely: Kunné Nánási Mónika 

vezetésével. 

Szóló szőlő anyanyelvi tehetségműhely: Pintér 

Dóra vezetésével 

Apró kezek térbeli-vizuális tehetségműhely: 

Krézné Szabó Katalin vezetésével. 

Igyekszünk minden nagycsoportos korú 

gyermeket bevonni a tehetséggondozásba. 

 

Egy kolléganőnk újként veszi át a kézműves 

tehetségműhely vezetését, míg másik 

kolléganőnk új területen próbálja ki magát, 

zeneiből az anyanyelvi területen. 

 

Az elmúlt nevelési évben megtörtént az 

akkreditáció, 3 évig kiváló tehetségpont 

vagyunk. 

21. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen 

lehetősége átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként 

főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 

Jelenleg nincs főiskolai hallgatónk. 

 

 

Gyakornokunk Buzalka-Nagy Anna, mentora 

Krézné Szabó Katalin. 
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 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

A bemutató munkaközösségi foglalkozásokon 

részt kívánunk venni. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

A pedagógiai célkitűzéseink, feladataink 

megvalósulása magas fokú szakmai tudást, 

elhivatottságot, innovatív képességet, 

reflektivitást, és nem utolsó sorban gyermek 

szeretetet kíván meg tőlünk. 

 

Törvény által előírt feltételek teljes mértékben 

biztosítottak. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Lövei Gáborné 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

     

A gyermek monogramja 

Jelenleg nincs 

 

12.Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

    

Jelenleg nincs 

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Konczné Pecze Margit 

Csoport létszáma: 10-12 fő 

Foglalkozás időpontja: hetente 2 alkalommal (kedd és csütörtök) 30 percben 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői szakmai munkaközösség Rauschenberger Gáborné 

Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség Lővei Gáborné 

Művészeti szakmai munkaközösség H. Tóth Jánosné, Konczné Pecze Margit, Pintér 

Dóra, Buzalka-Nagy Anna 

Mesevarázs szakmai munkaközösség H. Tóth Jánosné, Rauschenberger Gáborné, 

Buzalka-Nagy Anna 

Környezeti szakmai munkaközösség Lövei Gáborné, H. Tóth Jánosné 

Testnevelés gyógytestnevelés szakmai munkaközösség Konczné Pecze Margit 
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Kerekerdő szakmai munkaközösség Lövei Gáborné, Rauschenberger Gáborné 

Kézműves szakmai munkaközösség Szarka Péterné, Krézné Szabó Katalin 

 

Szakmai műhely neve Műhely tagok 

Kunrózsa kamarakórus Lövei Gáborné, Pintér Dóra 

Gyöngyvirág óvónői néptánc csoport  Rauschenberger Gáborné, Buzalka-Nagy Anna, 

Ecsediné Boldizsár Szilvia 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Lövei Gáborné Fejlesztő óvodapedagógus 

Rauschenberger Gáborné Fejlesztő óvodapedagógus 

Krézné Szabó Katalin Egészségfejlesztő, mentálhigiénés 

óvodapedagógus 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

Aprólábak  testi-kinesztetikus-

gyermektánc 

Kunné Nánási 

Mónika 

16 fő szerda  

45 perc 

Szóló szőlő Anyanyelvi Pintér Dóra 6-8 fő csütörtök 

45 perc 

Apró kezek térbeli-vizuális Krézné Szabó 

Katalin 

6-8 fő kedd 

45 perc 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 

Hospitálásokkal veszünk részt. 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

2021. Pintér Dóra, 

Rauschenberger 

Gáborné 

 óvodapedagógusok, 

általános iskolai 

tanítók 

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

   Hospitáláson 

veszünk részt. 
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17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

     

 

18. Pályázatok 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok  

Örökös Zöld Óvoda pályázat, melyet Lövei Gáborné készített 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Szarka Péterné 

Partneri mérő team Krézné Szabó Katalin 

Ösztönző team Konczné Pecze Margit 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Lövei Gáborné 

Ellenőrzés team Rauschenberger Gáborné 

Teljesítményértékelő team H.Tóth Jánosné 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti Óvodája 

Tagintézményvezető: Romhányi Sándorné 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 7-17 óra 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

4fő 

Dajka létszám 2 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma 0 fő 

Fűtő-karbantartó létszám heti 1 napon 1 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő 

Gyermek létszám összesen 51 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 51 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  41 fő 

Óvodás gyermekek száma 0 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 fő 

1 fő vizsgálatra vár 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

1 fő 

1 fő vizsgálatra vár 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

14 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

5 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 3 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 1 fő 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020.09.05. Munkaköri leírások áttekintése 

Aktualitások a gyermekekkel kapcsolatban (együttműködés, 

kompetenciák) 

Az első félév várható és tervezett eseményei 

2021.01.11. Az első félév értékelése, reflexiók 

Második félév aktualitásainak áttekintése 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020.09.08. 

Új szülők köszöntése, Házirend, helyi szokások ismertetése 

PP ismertetése, SZMK választás, az első félév rendezvényei, 

Hitoktatásról tájékoztató 

 

2020. 11. 03.  

Nagy csoportos szülők szülői értekezlete 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 
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Iskolaérettségi szint ismertetése, törvényi szabályozás 

ismertetése az iskolakezdésről 

Ovigálára való felkészülés megbeszélése 

2021. 02.02. 

Az első félév eredményei, 2 félév aktualitásai 

2020. 04.19. 

Az év fennmaradó részének rendezvényei, tábori lehetőségek, 

évzáró, anya-apa nap, ballagás 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

Minden szülői értekezletünket együtt tartjuk, melyet fentebb részletesen leírtam. 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. óvodapedagógusok 

 Október 23. óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 

 

Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás tagintézmény vezető 

 Advent - Karácsony óvodapedagógusok 

 Farsang óvodapedagógusok 

 Gyermeknap tagintézmény vezető 

 Anyák napja óvodapedagógusok 

 Évzáró tagintézmény vezető 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep az „Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Szüret 2020.10.02. tagintézmény vezető 

Pünkösd 2021.05.25. tagintézmény vezető 

Komázó 2021.05.07. tagintézmény vezető 

Évszaki hangversenyek 2020.10.02. 

2020.12.18. 

2021.02.16. 

tagintézmény vezető 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 
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Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

„Most már együtt”  tagintézmény vezető 

Magyar népmese napja - Zene 

világnapja 

 óvodapedagógusok 

„Legyen Neked is 

konyhakerted! 

 tagintézmény vezető 

Egészségnap  tagintézmény vezető 

Évzáró – közös óvodai 

kirándulás 

 tagintézmény vezető 

Munkadélutánok 

Hulladékcsökkentési hét 

 óvodapedagógusok 

Karácsonyi munkadélután  óvodapedagógusok 

Húsvéti munkadélután  óvodapedagógusok 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Állatok Világnapja 2021.10.05. óvodapedagógusok 

Víz Világnapja 2021.03.21. óvodapedagógusok 

„Öltözz zöldbe!” 2021.03.22. óvodapedagógusok 

Föld Napja 2021.04.22. óvodapedagógusok 

Madarak-fák napja 2021.05.10. óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi világnap 2021.06.07. óvodapedagógusok 

 

Intézményi rendezvények 

 

 

Rendezvény megnevezése 

 

 

Időpont 

 

Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 

játékos „vetélkedő” 

 tagintézmény vezető 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny 

 tagintézmény vezető 

Ovigála  tagintézmény vezető 

Tehetséges gyermekeink 

nyomon követése 

KTTT 

 tagintézmény vezető 

Játszd újra! kiállítás  tagintézmény vezető 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Süni vegyes csoport 26 fő Molnárné Győri Erika 

    Rapi Angéla Éva 

Puskás Sándorné 

Pitypang vegyes 

csoport 

25 fő Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Ferencziné Székely 

Erika 

Kelemen Lajosné 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Romhányi Sándorné 

 

7-13 7-13 7-13  

Szaktanácsadói 

          nap 

7-13 Kötött munkaidő 24 óra 

Két heti váltásban 

 11-17 11- 17 11- 17 11-17 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

 

8-14 8-14 8-14 8-16 8-14 Kötött munkaidő 32 óra 

Két heti váltásban 

Molnárné Győri Erika 7-13 7-13 7-13 7-13 7-13 Kötött munkaidő 30 óra 

két heti váltásban 2 óra 

munkaidő kedvezmény 

munkaközösség vezető 
 11-17 11-17 11-17 11-17 11-17 

Rapi Angéla Éva 7.30-13 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-13  

Kötött munkaidő 26 óra 

- gyakornok  10.30-16 11- 16 10.30- 16 11-16 11- 16 
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Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Kelemen Lajosné 

 

7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 Szükség esetén a dajkák 

munkarendje alapján 

dolgozik heti 40 óra 

Ferencziné Székely Erika 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 Heti 40 óra 

heti váltásban 

 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 

Puskás Sándorné 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 Heti 40 óra heti 

váltásban 

 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás x x x          óvodapedagógusok 

Családlátogatás x x x  x x x x     óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet x    x        tagóvoda vezető 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

 x           tagóvoda vezető 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

x  x   x  x     Romhányi Sándorné 

Tartásjavító torna tervezés x             

Tehetségműhely tervkészítés x            Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

x            Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Csoportnapló vezetése 

(tervezés, megvalósítás) 

x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

x x x x x x x x x    óvodapedagógusok 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

x x   x  x  x   x Romhányi Sándorné 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  x            Romhányi Sándorné 

Munkaidőkeret ellenőrzése, x x x x x x x x x x x x Romhányi Sándorné 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

124 

 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

Hóvégi jelentés készítése x x x x x x x x x x x x Romhányi Sándorné 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal x x x x x x x x x x x x Romhányi Sándorné 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

x x x x x x x x x x x x Romhányi Sándorné 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

x            Romhányi Sándorné 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

x x x x x x x x x   x óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

x            Romhányi Sándorné 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  x    x      óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatás  x       x    Romhányi Sándorné 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 x           óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep   x     x   x  x óvodapedagógusok 

Kelj fel Jancsi játékos 

sorverseny 

 x           Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Molnárné Győri Erika 

Selejtezés  x           Romhányi Sándorné 

Leltár             Romhányi Sándorné 

Pályázatok figyelése, írása x x x x x x x x x x x x Romhányi Sándorné 
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Nevelési értekezlet   x    x      Romhányi Sándorné 

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása, 

költségvetés végrehajtása 

  x          Romhányi Sándorné 

Ovigála   x          Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok alakulásának 

ellenőrzése, kiscsoportban 

  x          Romhányi Sándorné 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokásnak ellenőrzése 

 x   x x       Romhányi Sándorné 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

            óvodapedagógusok 

Mikulás várás    x         Romhányi Sándorné 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   x         óvodapedagógusok 

Karácsonyi koncert, ünnepség    x         óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

    x        Romhányi Sándorné 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

             

Tematikus ellenőrzés     x        Romhányi Sándorné 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

        x    Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Farsangi munkadélután 

szervezése 

     x       óvodapedagógusok 
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Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

      x      óvodapedagógusok 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

     x       óvodapedagógusok 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

  x     x     óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások      x       óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep márc. 15.       x      óvodapedagógusok 

Szabadságolási ütemterv 

készítés 

     x       Romhányi Sándorné 

Környezettanulmány készítése        x     óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        x      óvodapedagógusok 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

 

 

  

 

    x 

x 

    óvodapedagógusok 

óvodapedagógusok 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

       x     Romhányi Sándorné 

Anyák-napja         x    óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja         x    óvodapedagógusok 

Ügyeskedj a kerékpároddal! x            Romhányi Sándorné 

Évzáró         x    óvodapedagógusok 

Ösztönző team             Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        x    Romhányi Sándorné 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

         x   Romhányi Sándorné 

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

         x   Romhányi Sándorné 
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összeállítása 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

         x   Molnárné Győri Erika 

Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

           x Molnárné Győri Erika 

Tartásjavító torna éves 

értékelés 

           x Romhányi Sándorné 

Szorzós terv, éves értékelés x           x Romhányi Sándorné 

Nemzeti Összetartozás Napja          x   óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         x   óvodapedagógusok 

Munkatervi értékelés            x Romhányi Sándorné 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

            Romhányi Sándorné 

Pedagógusnapi ünnepség            x Romhányi Sándorné 

Nyári nagytakarítás, 

karbantartás  

          x  Romhányi Sándorné 

Szent István király-

államalapítás ünnepe 

           x óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet x            Romhányi Sándorné 

Munkaterv elkészítése x            Romhányi Sándorné 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 
 szakmai tapasztalatcsere 

 rendezvények látogatása 

 team munka 

 pályázati együttműködés (lehetőség szerint) 

 tartásjavító torna foglalkozásai 

 munkaközösségi foglalkozások 

 BECS munkájába való bekapcsolódás 

 helyettesítések 

Óvoda - család  gyermekek fejlődéséről tájékoztatás évi min. 2 alkalommal 

 rendezvények – óvodai, intézményi 

 nyílt napok 

 munkadélutánok 

 közös kirándulások 

 színházi látogatás 

 SZMK 

 információ átadás – zárt facebook, faliújság, szóbeli tájékoztatás 

Középiskolák  közösségi szolgálat 

 tehetségek után követése (alkalomszerű) 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

 egymás rendezvényeinek látogatása 

 bemutató órák látogatása 

 hitoktatás (református, katolikus) 

 mesemondó verseny ( Marista) 

 pályázatok 

 KTTT 

Óvoda - Fenntartó  adatszolgáltatás 

 látogatás fogadása 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

 vizsgálati kérelmek – vizsgálatok 

 logopédiai szűrések (3 éves, 5 éves) 

 vizsgálati eredmények szülőkhöz juttatása 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

 vizsgálatok a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézménye által küldött vizsgálatok alapján 

 felülvizsgálati kérelmek 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

 Bázisintézményi feladatok ellátása 

 továbbképzések 

 szaktanácsadás 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

 jelzőrendszer fenntartása 

 kérésre jellemzések kiadása 

 gyermekvédelmi felelős kapcsolattartása 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

 színházi előadások, gyermek mozi előadások látogatása 

 kiállítások látogatása 

 könyvtár látogatás 

 gyermekeink óvodán kívüli programjai (néptánc, sport) 
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 múzeum, tájház látogatás 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

 védőnők szűrővizsgálata (évi 2 alkalommal, szükség szerint 

többször) 

 fogorvosi szűrővizsgálat ( évi 1 alkalommal) 

 gyermekorvosok együttműködése vizsgálati kérelem esetén 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 
 „Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” alapítvány 

támogatásai rendezvényeinken: 

- „Kelj fel Jancsi!” játékos sportvetélkedő 

- Ovigála 

- Játszd újra! kiállítás 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 
 „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok 

Országos Szakmai Egyesülete programjainak látogatása ( őszi és 

Tavaszi Konferenciák), valamint a negyedévente megjelenő 

Művészeti hírmondó tartalmának figyelemmel kísérése 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 
 OTTT és az • „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete közös 

konferenciájának látogatása 

 KTTT programjaiba való bekapcsolódás 

 pályázat írás 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feladatunk minden gyermek egyéni 

képességeihez igazodó fejlesztése 

 Terveink koherensek a Pedagógiai 

Programban meghatározott célokkal, 

feladatainkat ennek alárendelve 

határoztuk meg. 

 Az éves projekt terveinkben 

alkalmazzuk a reflektív pedagógia 

elveit.  

 Az inkluzív nevelés áthatja 

mindennapjainkat.  

 A napi terveink az előző évek 

tervezéseire épülve módosulhatnak. 

 

 A mozgás minden nap megvalósul 

szervezett és spontán formában 

 Az egészségmegőrzés, 

egészségfejlesztés a mindennapi 

odafigyelés és szokásrendszer 

formájában valósul meg 

 A szülők bevonására is nagy hangsúlyt 

fektetünk a közös elvárások 

felállításával 

 A fokozott fertőtlenítés szerves részévé 
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 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

vált egészségünk megőrzése érdekében 

 

 SNI és BTMN ellátás a 

mindennapokban megvalósul, segítjük 

a gyógypedagógus és a fejlesztő 

pedagógus munkáját 

 Tehetséggondozás fejlesztő 

műhelyekben és a csoportban is 

megvalósul. Terveink szerint ebben a 

nevelési évben is indul a Dúdoló és a 

Tudorka fejlesztő műhelyünk 

 Az elmúlt évekhez hasonlóan bevonjuk 

a szülőket az óvodai nevelésbe, 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

megtapasztalják és ismerjék meg a 

szocializáció elvárt követelményeit. 

 A cigány származású gyermekeink 

nevelése, tőlük elvárt követelménye 

nem tér el a nem cigány származású 

gyermekekétől 

 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük 

szakmai folyóiratokban, hospitálások, 

bemutató foglalkozások során, hogy 

mely módszertani  elemeket tudjuk a 

nevelés területén beépíteni a 

mindennapi munkánkba olyan szinten, 

hogy az megfeleljen a PP elvárásainak. 

 

 Ebben a nevelési évben a tanfelügyeleti 

ellenőrzés eredménye, értékelése után 

készült fejlesztési terv beszámolási 

kötelezettsége relevans 

 

 A team-ek megalakultak, a 

munkavégzés folyamatos lesz ősztől 

 

 Bekapcsolódunk a BECS munkájába 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

 Év eleji csoportlétszámunk és a szakmai 

elhivatottságunk biztosítja a magas 

szintű szakmai ellátást óvodánkban 

 Az SNI és BTMN ellátásunk 

folyamatos, ebben az évben növekedés 

várható mindkét státuszban 
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 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

 Gyakornok kolléganőnket szakmailag 

segítjük, támogatjuk, szaktanácsadói 

megsegítése is várható az ősz folyamán 

 

 A pályázatok megjelenését figyelemmel 

kísérjük. 

 Szükség szerint adatszolgáltatást 

biztosítunk 

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

 éves projektjeinkben megjelennek a 

helyi értékeink, hagyományaink 

 rendszeresen látogatjuk vagy meghívjuk 

rendezvényeinkre a helyi kismesterséget 

folytató alkotókat, művészeket 

 kiállításokat látogatunk 

 Nevelési gyakorlatunkban alkalmazzuk 

a „Csak tiszta forrásból” elvet  

 

 A hungarikumok megjelennek éves 

terveinkben, projektekhez igazodva 

ismertetjük meg gyermekeinkkel 

 A keresztény kultúra értékei az óvodás 

korban a szeretet, 

gondoskodás,egymással törődés, az 

alapvető erkölcsi értékek közvetítése 

átszövi mindennapjainkat pl. népmesék, 

beszélgetések stb 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

 Lehetőség szerint részt veszünk 

szervezett továbbképzéseken – az 

autodidakta képzés folyamatosan jelen 

van szakmaiságunkban 

 Pályakezdő kolléganőnk végzős 

hallgató – segítjük, támogatjuk 

fejlődését 

 

 Lehetőségeinkhez igazodva részt 

veszünk a módszertani megújító 

képzéseken 

 Főleg a hospitálások alatt szerzett 

újszerű módszereket igyekszünk 

beépíteni, saját arculatunkra formálni 

nevelési gyakorlatunkban. 

 Szerepet vállaltunk a Bázisintézményi 

feladatok ellátásában bemutató 

foglalkozások vállalásával. 
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támogatása  Emellett motiválom kolléganőmet a 

„Csodafa” pályázati anyag „Jó 

gyakorlat” kidolgozására 

5.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 

 

 

 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

 Lehetőséget kapva bármelyik Jó 

gyakorlatunkkal megismertetjük 

nevelőközösségeink tagjait (tervezzük 

az Egészségnapunk nyitottá tételét 

ebben a nevelési évben) 

 Az elmúlt nevelési évben elkezdett 

dokumentáció folytatását és befejezését 

tervezzük. 

 

 Motiválom kolléganőmet a „Csodafa” 

pályázati anyag „Jó gyakorlat” 

kidolgozására 

 A Dúdoló tehetségfejlesztő műhely 

pályázati tájékoztatója folyamatban van. 

 Az egészséges életmódra nevelés, 

illetve a környezettudatosságra nevelés 

területén kívánunk kidolgozni újabb Jó 

gyakorlatokat – az előző évben 

tervezettek végső formába öntése 

6.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

 Minden óvodapedagógus aktív részese a 

munkaközösségeiknek. Folyamatos 

megújulás jellemzi az itt folyó 

nevelőmunkát 

 

 Kolléganőm munkaközösség vezetői 

team munkában rendszeresen részt vesz. 

 

 A tehetségfejlesztő műhelyvezetők team 

munkájában ebben a nevelési évben is 

aktívan részt veszünk. 

 

 Szaktanácsadóként végzem a 

feladatomat a nevelési év során. 

 

 Új tevékenységként jelenik meg a  POK 

és az intézményünk közötti 

kapcsolattartás feladata  

 Szakmai programjainkba aktívan 

bekapcsolódunk. 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

133 

 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

 Az erdélyi óvodás – és iskolás 

gyermekeknek szervezett Vasárnapi 

iskola programjába továbbra is 

bekapcsolódik kolléganőnk. 

7.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 

 

 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

 Az elmúlt nevelési évben szereztük meg 

2. alkalommal a Zöld óvoda címet. A 

pályázatban vállalt feladatainkat 

folyamatosan valósítjuk meg, emellett 

az eddigi értékeinket is fenntartjuk. 

 A megjelenő pályázatokba való 

kapcsolódást lehetőségeinkhez mérten 

vállaljuk. 

8.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

 A belső ellenőrzések és értékelések 

átdolgozása a nevelési év BECS és az 

ehhez tartozó team munkák feladata, 

melyekben mindannyian részt veszünk. 

A kidolgozott rendszer alkalmazása 

feltárja erősségeinket és megjelöli a 

fejlesztések lehetőségeit. 

 Szaktanácsadói támogató szerepem 

elsősorban az óvodámban, de szükség 

szerint intézményi szinten is 

érvényesítem. 

 Pályakezdő kolléganőm esetében külső 

szaktanácsadó megsegítését várjuk. 

9.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

 A tehetséggondozás 2 Gardner-i 

területet tud felölelni, de ezekben 

minden tanköteles korú gyermek részt 

vesz. 

 Teljes mértékben biztosítom a 

kolléganő önmegvalósításának 

lehetőség szakmai támogatással, 

munkarend szervezésével. 

 

 Sikeres akkreditációnk az elmúlt 

nevelési évben valósult meg. 

10.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 
 Ebben a nevelési évben főiskolai 
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 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

hallgató nem lesz az óvodánkban. 

 Pályakezdő kolléganőnk mentorálása az 

előző évhez hasonlóan valósul meg a 

Süni csoportban. 

 A mentorok által működő team 

megbeszélésein kolléganőm fog részt 

venni. 

 

 Igény szerint vállalunk bemutató 

foglalkozást. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

 

 

 

 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

 Céljaink, feladataink elérése intézményi 

szinten az egységben, az összefogásban, 

a hivatásunk iránti elkötelezettségben 

rejlik. Intézményünk Pedagógiai 

Programjában megfogalmazott célok és 

az alárendelt feladatok tagintézményi és 

intézményi szinten ennek megfelelően 

megvalósulnak. 

 

 Tárgyi erőforrásaink felhasználására a 

mértékletesség és a fokozott 

takarékosság a jellemző 

 

 Humán erőforrásaink hatékony 

kihasználása permanens folyamat. 

 

10. Gyermekvédelmi felelős neve: Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

Süni vegyes csoport 

 

K.R. 

 

beszédfogyatékos P 

04. 

20. 

P 80.30. 

 

Kolozsvári Ernőné 

A gyermek monogramja 

 

11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Pitypang vegyes 

csoport 

 

 

 

Sz.L. 

tanulásveszélyeztetett  

 

Molnárné Oros Csilla 

fejlesztő pedagógus 
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13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Gyökeres Éva 

Csoport létszáma: 10-12 fő 

Foglalkozás időpontja: csütörtök 10.30 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői munkaközösség Romhányi Sándorné 

Környezeti munkaközösség Romhányi Sándorné 

Művészeti munkaközösség Molnárné Győri Erika 

Mesevarázs munkaközösség Molnárné Győri Erika 

Testnevelés- gyógytestnevelés munkaközösség Szalókiné Kovács Erzsébet 

Gyermekvédelmi munkaközösség Szalókiné Kovács Erzsébet 

Kézműves munkaközösség Rapi Angéla 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Romhányi Sándorné Vezető óvodapedagógus 

Molnárné Győri Erika Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 

szakirányú szakvizsga 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

Tudorka Logikai-

matematikai 

Romhányi Sándorné 8-10 fő heti 45’ 

Dúdoló Ének-zenei Molnárné Győri 

Erika 

10 fő heti 45’ 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

2020.10. Romhányi 

Sándorné 

A POK által meghatározott 

témakörben 

óvodapedagógusok 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

2021.03.-04. Romhányi 

Sándorné 

A POK által meghatározott 

témakörben 

óvodapedagógusok 
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17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

 Bázisintézményi 

feladatellátással 

azonos 

   

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021.03. Romhányi 

Sándorné 

MIEÓ Jókai úti 

óvodája 

„Legyen Neked is 

konyhakerted!” 

alkalmazotti kör 

2020.11. Romhányi 

Sándorné 

MIEÓ Jókai úti 

óvodája 

Nyílt nap a 

szülőknek 

szülők, 

gyermekek, 

alkalmazotti kör 

20201.05. 

 

Molnárné Győri 

Erika 

Süni csoport Dúdoló 

tehetségfejlesztő 

műhely 

bemutatkozása 

szülők, 

gyermekek 

 

 

2021.05. 

Romhányi 

Sándorné 

Pitypang csoport Tudorka 

tehetségfejlesztő 

műhely 

bemutatkozása  

szülők,  

gyermekek 

 

 

18. Pályázatok 
NTP-OTKP-19-0096  

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása. 

"Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom ki vagy!" 

Molnárné Győri Erika Dúdoló ének-zenei pályázatának megvalósulása az előző nevelési év első 

felében kezdődött. Részben valósultak meg a tervezett tartalmi elemek a vészhelyzet okozta 

ellehetetlenülés miatt. A pályázat módosítása beadásra került, ebben a nevelési évben folytatódik. 

„Zöld óvoda” pályázat – a 2 alkalommal való sikeres pályázatban foglalt vállalások teljesítése 

folyamatos. Meglévő értékeinket megőrizzük. 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Molnárné Győri Erika 

Partneri mérő team Szalókiné Kovács Erzsébet 

Ösztönző team Szalókiné Kovács Erzsébet 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Romhányi Sándorné 

Ellenőrzés team Molnárné Győri Erika 

Teljesítményértékelő team Romhányi Sándorné 

 

 

1.sz. melléklet: Intézményi pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervek 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti Óvodája 

Tagintézményvezető: Molnárné Oros Csilla 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 7.00-17.00 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

6 

Dajka létszám 3 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma  

Fűtő-karbantartó létszám 1 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma  

Gyermek létszám összesen 63 

Étkező gyermekek száma összesen 63 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  63 

Óvodás gyermekek száma - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

- 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

32 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

62 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 49 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 21 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020. szeptember  

 

- Az intézmény dokumentumának tanulmányozása, tanévkezdéssel 

kapcsolatos aktualitások, megbeszélések. 

- Egymás munkájának segítése. 

- Óvónő-pedagógiai asszisztens-dajka kompetencia határainak 

megbeszélése. 

- A dajka nénik, nevelő munkát segítők szerepe a csoportban  

- Folyamatban lévő pályázataink megvalósítására irányuló feladatok 

megbeszélése, megvalósításának lehetőségei 

2021. január  

 

- A nevelési év féléves értékelése, aktualitások.  

- Mentálhigiénénk ápolása. 

- A második félévben megvalósításra kerülő rendezvények (Farsang, 

Húsvét, Anyák napja, Ballagás, Gyermeknap) szervezési 

feladatainak megbeszélése. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 2020. szeptember - az intézmény 
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csoport dokumentációjának 

ismertetése 

- nevelési gyakorlatunk 

sajátosságai 

- házirend ismertetése, 

egészséges életmód 

alakítása 

- a szülők kötelességei és 

jogai 

- Esélyteremtő Óvoda 

projekt megvalósítása 

(Tájékoztatás) 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2021. január  

 

- a nevelési év féléves 

értékelése 

- családi nevelés 

hangsúlyozása  

- a következetes nevelési 

elvek hangsúlyozása 

- aktualitások (farsang) 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2021. május - a nevelési év értékelése 

megvalósult nevelési 

feladataink, 

társintézményekkel való 

együttműködés és közös 

rendezvényeink tükrében 

- aktualitások (gyereknap, 

ballagás, kirándulás) 

- tájékoztatás a nyári zárás 

alatt ügyeletet tartó 

óvodák nyitva tartásáról 

- tájékoztatás a nyári tábori 

lehetőségekről 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020. szeptember  a csoport összetételének ismertetése 

 házirend, napirend megbeszélése 

 kiscsoportosoknál beszoktatás tapasztalatainak megbeszélése 

 a hosszú nyár után a középső és nagy csoportosoknál az 

óvodai életbe való visszavezetés tapasztalatainak 

megbeszélése 

 a csoport szokásrendszerének kialakulása 

 SZMK tagok megválasztása 

 az iskolai érettség kritériumának ismertetése 

2021. január  

 
 a nevelési év féléves értékelése 

 családi nevelés hangsúlyozása  

 a következetes nevelési elvek hangsúlyozása 

 a farsang időpontjának és a szülői támogatás formájának 

egyeztetése 

 az iskolai érettség kritériumának felidézése 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

145 

 

2021. május  a nevelési év értékelése 

 szabadidő hasznos eltöltése a családban (ötletadás a 

szülőknek) 

 a nyári élet tervének ismertetése 

 aktualitások tanév végén 

 nyári tábori lehetőségek 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZMSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógusok 

 

 Augusztus 20. Óvodapedagógusok 

 Október 23. Óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógusok 

 
Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógusok 

 Advent - Karácsony Óvodapedagógusok 

 Farsang Óvodapedagógusok 

 Gyermeknap Óvodapedagógusok 

 Anyák napja Óvodapedagógusok 

 Évzáró Óvodapedagógusok 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről-lépésre részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Barangoló 

 

2020. november Tagintézmény vezető 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

„Ez a nap más, mint a többi” – 

új gyerekek köszöntése 

2020. október Tagintézmény vezető 

„Csiri-biri” gyermeknap 2020. május Tagintézmény vezető 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes világnap 2020. szeptember 20. Molnárné Oros Csilla 
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 Migácsné Erdei Gyöngyi 

Farkas Jánosné 

Állatok világnapja 

 

2020. október 4. Szendrei Mária 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Víz világnapja 

 

2021. március 22. Szabó Renáta 

Farkas Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Föld világnapja 

 

2021. április 22. Szendrei Mária 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Madarak és fák napja 

 

2021. május10. Szabó Renáta 

Farkas Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Környezetvédelmi világnap 

 

2021. június 5. Szendrei Mária 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

„Kelj fel Jancsi!” játékos 

sorverseny 

2020. október Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Ovi-gála 

 

2020. november Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Aprólábak Néptánc Gála 

 

2021. április 
- 

„Játszd újra!” kreatív alkotó 

kiállítás 

2021. április Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Farkas Jánosné 

Ügyeskedj a kerékpároddal! 

 

2021. május Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

 

5. Csoportbeosztás 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Süni 

kiscsoport 

 

Napsugár  

középső csoport 

 

Micimackó 

nagycsoport 

 

23 fő 

 

 

18 fő 

 

 

22 fő 

Szabó Renáta 

Szendrei Mária 

 

Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné  

 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

Kisné Diviki Anikó 

 

 

Herczeg Mariann 

 

 

Pintérné Apagyi 

Andrea 

Tóth Andrásné 

(pedagógiai 

asszisztens) 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Szendrei Mária 
7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 
32 óra 2 heti váltás 

Szabó Renáta 
7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 
32 óra 2 heti váltás 

Farkas Jánosné 
7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 
32 óra 2 heti váltás 

Péter Lászlóné 
7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.30 

10.00-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 
32 óra 2 heti váltás 

Migácsné Erdei Gyöngyi 
7.30-13.30 

10.30-16.30 

7.30-13.30 

10.30-16.30 

7.30-13.30 

10.30-16.30 

7.30-15.30 

7.30-15.30 

7.30-13.30 

10.30-16.30 
32 óra 2 heti váltás 

Molnárné Oros Csilla 
7.00-13.00 

10.30-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 

7.00-13.00 

10.30-16.30 

szaktanácsadói 

nap 

7.00-13.00 

10.30-16.30 
24 óra 2 heti váltás 

8 ó tagint.vez. 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Kissné Diviki Anikó 
7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 40 óra napi váltás 

Herczeg Mariann 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 40 óra 

Pintérné Apagyi Andrea 
7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 

7.00-15.00 

9.00-17.00 
40 óra napi váltás 

Tóth Andrásné 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 40 óra 

Baranyai Attila 
KINIZSI 

6.00-14.00 

SZIM 

6.00-14.00 

KINIZSI 

6.00-14.00 

SZIM 

6.00-14.00 

KINIZSI 

6.00-14.00 
40 óra 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás X X           valamennyi 

óvodapedagógus 

Családlátogatás X X           valamennyi 

óvodapedagógus 

Munkatársi értekezlet X    X        Molnárné Oros Csilla 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

 X            

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

X    X    X    Molnárné Oros Csilla 

Tartásjavító torna tervezés             valamennyi 

óvodapedagógus 

Tehetségműhely tervkészítés X            Migácsné Erdei 

Győngyi 

Péter Lászlóné 

Szabó Renáta 

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

X            Migácsné Erdei 

Győngyi 

Csoportnapló vezetése 

(tervezés, megvalósítás) 

X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Felvételi napló vezetése X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

X    X        Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

Csoport dokumentumok X X X X X X X X X X  X Molnárné Oros Csilla 
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ellenőrzése 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Autómentes Világnap  X            Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Farkas Jánosné 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

X X X X X X X X X X X X Molnárné Oros Csilla 

Hóvégi jelentés készítése X X X X X X X X X X X X Molnárné Oros Csilla 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Konzultáció pedagógussal X X X X X X X X X X X X Molnárné Oros Csilla 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

X X X X X X X X X X X X Molnárné Oros Csilla 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

             

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

 X           Molnárné Oros Csilla 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  X     X     Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Molnárné Oros Csilla 

Statisztikai adatszolgáltatás  X          X Molnárné Oros Csilla 

Állatok Világnapjáról való  X           Szendrei Mária 
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megemlékezés Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gy 

Nemzeti ünnep   X     X     X valamennyi 

óvodapedagógus 

Kelj fel Jancsi játékos 

sorverseny 

 X           Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Selejtezés  X           Molnárné Oros Csilla 

Leltár  X           Molnárné Oros Csilla 

Pályázatok figyelése, írása X X X X X X X X X X X X valamennyi 

óvodapedagógus 

Nevelési értekezlet   X     X     Molnárné Oros Csilla 

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása, 

költségvetés végrehajtása 

  X          Molnárné Oros Csilla 

Ovigála   X          Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok alakulásának 

ellenőrzése, kiscsoportban 

 X X          Molnárné Oros Csilla 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokásnak ellenőrzése 

  X          Molnárné Oros Csilla 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

   X    X     Szabó Renáta  

Szendrei Mária 
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Mikulás várás    X         Molnárné Oros Csilla 

valamennyi 

óvodapedagógus 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   X         Molnárné Oros Csilla 

valamennyi 

óvodapedagógus 

Karácsonyi koncert, ünnepség    X         valamennyi 

óvodapedagógus 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

    X X X      Molnárné Oros Csilla 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

             

Tematikus ellenőrzés   X   X X X     Molnárné Oros Csilla 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

             

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

     X       Molnárné Oros Csilla 

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

       X     Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      X      Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

 X  X  X   X    valamennyi 

óvodapedagógus 

Könyvtárlátogatások  X X X X X X X X X   valamennyi 

óvodapedagógus 

Nemzeti ünnep márc. 15.       X      valamennyi 

óvodapedagógus 

Szabadságolási ütemterv        X     Molnárné Oros Csilla 
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készítés 

Környezettanulmány készítése         X    Molnárné Oros Csilla 

valamennyi 

óvodapedagógus 

Víz Világnapja, megemlékezés        X      Szabó Renáta 

Farkas Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       X     Szendrei Mária 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      X      Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Farkas Jánosné 

Anyák-napja         X    valamennyi 

óvodapedagógus 

Madarak és fák napja         X    Szabó Renáta 

Farkas Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Ügyeskedj a kerékpároddal!         X    Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Évzáró         X    Molnárné Oros Csilla 

Ösztönző team              

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        X    Molnárné Oros Csilla 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

         X    
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Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

         X    

Néphagyományőrző táborba 

gyermekek szervezése 

         X    

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

         X    

Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

             

Tartásjavító torna éves 

értékelés 

             

Szorzós terv, éves értékelés          X   Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Nemzeti Összetartozás Napja          X   valamennyi 

óvodapedagógus 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         X   valamennyi 

óvodapedagógus 

Munkatervi értékelés          X   valamennyi 

óvodapedagógus 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

             

Pedagógusnapi ünnepség          X   Molnárné Oros Csilla 

Nyári nagytakarítás, 

karbantartás  

         X X X Molnárné Oros Csilla 

Szent István király-

államalapítás ünnepe 

           X valamennyi 

óvodapedagógus 

Tanévnyitó értekezlet            X  

Munkaterv elkészítése            X Molnárné Oros Csilla 
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8. Óvodák kapcsolatai 

 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

- látogatások 

- bemutatók 

- munkaközösségi foglalkozások 

- továbbképzések 

- városi rendezvények 

Óvoda - család - szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás 

- reggeli időszakban információcsere, délutáni beszélgetések 

- falitábla, hirdetőtábla 

- írásos köszönetnyilvánítások 

- szülők bevonása a projektekbe 

- közös szabadidős programok 

- óvodai ünnepek családok bevonásával 

Középiskolák - Közszolgálatot teljesítő tanulók fogadása 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

- leendő 1 osztályosok műsora tanévnyitó ünnepélyen 

- első osztályos gyerekek látogatása 

- hospitálás, tapasztaltcsere óvónő-tanítónő között 

- egymás rendezvényeinek látogatása 

- nagycsoportos gyermekek szüleivel történő látogatás az iskolában 

Óvoda - Fenntartó - óvodai rendezvényekre való meghívás 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

- a gyerekek vizsgálata a szakértői vélemény, javaslat alapján, a 

gyerekek szakszerű fejlesztése, ellátása 

- nyíltnapokon való részvétel, egymás rendezvényeinek látogatása 

- konzultáció, esetmegbeszélés a szakemberekkel 

- Iskolaérettségi vizsgálat.  

- Szakmai tanácskozások, megbeszélések.  

- Pszichológussal együttműködő szakmai kapcsolatok.  

- MSSST szűrővizsgálat. 

- Beszédhibák szűrése, javítása, 3 éves gyermekek szűrése. Folyamatos 

kapcsolattartás a logopédusokkal. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

- Gyermekek vizsgálata.  

- A sajátos nevelési igény megállapítása, a gyerekek szakszerű ellátása. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

- bázisintézményi feladatok ellátása 

- A POK által szervezett programokon való részvétel 

 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

- családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, problémáik 

hivatalos ügyeik intézésének segítése 

- jelzőrendszer működtetése 

- kölcsönös tájékoztatás 

- gyermekvédelmi feladatokról éves beszámolás 

- esetmegbeszéléseken való részvétel 

- jelentések, óvodai jellemzések küldése kérés alapján 

- gondozási terv megvalósítása 

- gyermekvédelmi felelősökkel való együttműködés 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

- Gyermekszínház, gyermekfilmszínház látogatása, könyvkölcsönzés, 

múzeum és kiállítások látogatása.  
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Intézmények 

 

- Mesemondó versenyek. 

- Rajzpályázatok. 

- Zeneiskolás növendékek és tanárok hangszeres bemutatkozása. 

- Városi rendezvények megvalósításában való részvétel, 

óvodapedagógusok által. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

- védőnők rendszeres tisztasági ellenőrzése 

- hallás-látás vizsgálat 

- fogak ellenőrzése, tisztasági vizsgálatok 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

- „Gyermekünk Mosolya” – Egészséges Gyermekekért Alapítvány Az 

alapítvány munkájának segítése. 

 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

- Lépésről Lépésre Óvodafejlesztő Programmal dolgozó óvodák 

találkozóján való részvétel. 

- szakmai együttműködés 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

- Karcag és Térsége Tehetség Tanács  

- A tanács munkájának segítése. a munkájába való bekapcsolódás.  

- szakmai együttműködés 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportnaplóban „tematikus terv 

projektfeldolgozással” projekt terv készítése 

kétheti váltással. Integrálós napokon hangsúlyos 

az egyéni, eltérő ütemre épülő 

képességfejlesztés. 

 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, 

szokásainak megalapozása, kialakítása, alapvető 

higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások 

kialakítása. A harmonikus, összerendezett nagy 

és kismozgás, a testi képességek és a 

mozgáskultúra fejlesztése. Mindennapos 

mozgás délelőtti időszakban, szervezett 

formában. Lehetőség szerint szabadban. 

 

E tanév szeptemberében 1 fő SNI gyermekünk 

van. A gyermek ellátását az óvodapedagógusok 

mellett gyógypedagógus is végzi, akik 

kölcsönösen tájékoztatják egymást a kisfiúval 

kapcsolatos tapasztalataikról.A gyermek 

ellátásasorán biztosítjuk az empatikus, befogadó 

környezetet. A fejlesztés egyszemélyes vagy 

mikrocsoportos formában történik. 

Szeptemberben BTMN-s gyermekünk nincs, de 

2020 tavaszán 13 gyermeknek kértük 

vizsgálatát, mely vizsgálatok ősszel fognak 

megvalósulni. 
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 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy óvodánkba 

a cigány gyermekek befogadó környezetre 

találjanak. A szociális beilleszkedés segítése 

megmutatkozik minden tevékenység tervezése 

és megvalósítása során. Nevelésünk magába 

foglalja a cigány kultúra hagyományápolását. 

Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni 

képességeit, erősségeikre építünk. 

Kompenzáljuk nevelésünk során a családi 

nevelésből adódó hátrányokat, élményekben 

gazdag tevékenységeket szervezünk. 

 

Pedagógiai Programunkat 2018-ban 

felülvizsgáltuk.A mindenkori 

jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük. 

Ha szükséges, programunkatújra 

felülvizsgáljuk. 

 

Ebben a tanévben nem lesz vezetői és 

intézményi önértékelés 

 

 

Az intézményi önértékelés összehangolása, a 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

kritériumrendszerével. Belső ellenőrzése, 

dokumentálása. 

Szabó Renáta minősítése szeptember 18-án.. 

 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a 

gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon 

követése, fejlesztési terv készítése, 

dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 

A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről 

évente két alkalommal. Szükség esetén 

tanácsadás, szakemberek bevonása a gyermekek 

fejlődése érdekében. A különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek szakszerű ellátása. 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

Óvodai csoportok kialakítása az 

intézményvezetővel való egyeztetéssel 

történik.Az alkalmazotti létszám a törvényi 

előírásoknak megfelelő. A munkánkat segíti 1 

fő pedagógiai asszisztens, 1 fő roma dajka és 1 

fő csökkent munkaképességű kolléganő. 

 
Jelenleg nincs pályakezdő kolléga. 

 
 
Pályázatok megvalósításában való folyamatos 

részvétel.  
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források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

- Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” 

„Esélyteremtő óvoda” elnevezésű kiemelt uniós 

projekt.  

- NTP-OTKP-19 pályázatok „Zöldikék” 

környezeti tehetséggondozó műhely Migácsné 

Erdei Gyöngyi vezetésével a„SZÍN-TE-

MINDEN, SZINTE MINDEN”programot 

valósítja meg. 

- Mindegyik pályázat megvalósításának 

határideje 2020.november 30. 

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Élményszerzés, témákhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretszerzés a projekteket, a 

témafeldolgozásokat megelőzően. Karcag 

nevezetességeivel való ismerkedés. 

Múzeumlátogatás, Déryné által szervezett 

kiállítások megtekintése. 

Állatok világnapja alkalmával Kun Lovardában 

az őshonos állatokkal: magyar szürkemarhával, 

rackajuhval, mangalicával …stb. való 

ismerkedés. Karácsonyi mézes sütés (akácméz). 

Cigányzenével való ismerkedés (100 tagú 

cigányzenekar 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

 

 

 

Szakmai programokon, bemutató 

foglalkozásokon, konferenciákon 

lehetőségekhez mérten részt veszünk. Bemutató 

foglalkozások látogatása.  

 

5.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

Szakmai napokon, bemutató foglalkozásokon 

egymás munkájának megismerése, szakmai 

tapasztalatcsere. 

 

„Ez a nap más, mint a többi” című 

rendezvényünk jó gyakorlatként történő 

dokumentálása. 
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 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

 

6.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 

 

 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Lépésről-lépésre nevelési gyakorlattal működő 

óvodák együttműködése, „Barangoló” című 

rendezvény megszervezése. 

Nevelőtestületünk tagjai aktívan vesznek részt a 

szakmai munkaközösségekmunkájában szem 

előtt tartva az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazott célkitűzéseket. 

 

Óvodánkban nincs munkaközösség vezető. 

 

 

Közös programok szervezése, pályázati 

lehetőségek kihasználása, megvalósítása. 

Nyári táborok szervezése, megvalósítása 

témakörökhöz kapcsolódóan, komplexen. 

 

Molnárné Oros Csilla a POK Szaktanácsadója, 

feladatainak elvégzésére a jogszabályoknak 

megfelelően a hét egy munkanapján az 

intézményben a munkavégzés alól mentesítve 

van (csütörtök). 

Szaktanácsadói tevékenység igénylése 

pedagógiai feladatok megvalósításában, 

minősítésekhez kapcsolódóan. 

 

OOTT rendezvényeibe történő bekapcsolódás. 

 

Pályázati projekt megírása, megvalósítása. 

Tehetségnap szervezése. 

 

7.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 
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 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

A Kinizsi úti óvoda második alkalommal 2020. 

január 23-án vette át a „Zöld Óvoda” címet 

8.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

Az óvodapedagógusok ellenőrzése az 

Intézményi Önértékelési Kézikönyv alapján. 

 

 

Intézményi önértékelő team tagjai között 

mesterpedagógus Gulyás Ferencné, Kunné 

Nánási Mónika szakértő és Molnárné Oros 

Csilla szaktanácsadó. 

 

Nem kért óvodánk külső szaktanácsadói 

segítséget. 

9.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

„Szivárvány” zenei tehetséggondozó műhely 

Péter Lászlóné vezetésével 

 „Zöldikék” környezeti tehetséggondozó műhely 

Migácsné Erdei Gyöngyi vezetésével 

„Mozgatlak” mozgásos tehetséggondozó 

műhely Szabó Renáta vezetésével 

 

A műhelyvezetők e feladatot belső indíttatásból 

végzik. Erősségeikre támaszkodnak. A 

tehetséggondozó műhely szervezéséhez, 

programjának megvalósításához feltételek 

feltérképezése, biztosítása szükséges. 

10.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

Nincs jelenleg főiskolai hallgatónk 

 

 

Nincs jelenleg gyakornokunk 

 

 

Jelenleg nem végzünk mentori feladatokat 

 

 

 

Ebben a tanévben nem vállalunk bemutató 

foglalkozást. 
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11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

Az egyenletes leterheltség figyelembevételével 

feladatainkat megosztva, egymást segítve érjük 

el céljainkat.  

 

Humán és tárgyi feltételeink megfelelőek, hogy 

pedagógiai célkitűzéseinket magas szinten 

valósítsuk meg. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

Kinizsi úti tagóvoda 

Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

Napsugár csoport 

 

B G Megkésett beszédfejlődés 

Elmaradás tapasztalható, 

a mozgás, a kognitív 

funkciók, a figyelem a 

szociabilitás terén. 

 Kolozsvári Ernőné 

gyógypedagógus-

logopédus 

A gyermek monogramja 

 

12.Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

Kinizsi 

Jelenleg nincs BTMN-es 

gyermekünk 
- - - 

A gyermek monogramja 

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: 

Csoport létszáma:  

Foglalkozás időpontja: 

 

A tartásjavító tornát más szakember hiányában minden óvodapedagógus saját csoportjában a 

mozgás tevékenységbe ágyazva végzi. Nagy hangsúlyt fektetünk a gerinc és lábtorna 

gyakorlatok helyes végzésére. 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői Szakmai Munkaközösség: Molnárné Oros Csilla 

Lépésről-lépésre Szakmai Munkaközösség: Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 
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Molnárné Oros Csilla 

Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség: Migácsné Erdei Gyöngyi 
Testnevelés-Gyógytestnevelés Szakmai 

Munkaközösség: 
Szabó Renáta 

Környezeti nevelés Szakmai Munkaközösség: Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Mese-varázs Szakmai Munkaközösség: Farkas Jánosné 

Szendrei Mária 

„Kerek Erdő” Szakmai Munkaközösség: Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

 

Szakmai műhely neve Műhely tagok 

Kunrózsa kamarakórus Farkas Jánosné 

Szabó Renáta 

Szendrei Mária 

Gyöngyvirág óvónői néptánc csoport - 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Molnárné Oros Csilla  Tanító, fejlesztő-differenciáló pedagógus 

Péter Lászlóné Kisgyermekkori befogadó nevelő 

 

16. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

„Szivárvány” zenei 

tehetséggondozó 

műhely 

zenei Péter Lászlóné 10 fő szerda 

heti egy 

alkalom, 

45 perc 

„Zöldikék” 

környezeti 

tehetséggondozó 

műhely 

környezeti Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

10 fő péntek 

heti egy  

alkalom, 

45 perc 

„Mozgatlak” 

mozgásos 

tehetséggondozó 

műhely 

mozgásos Szabó Renáta 10 fő hétfő 

heti egy 

alkalom, 

45 perc 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  
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Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

    

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

     

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

     

 

18. Pályázatok 

 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda 

 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” elnevezésű kiemelt uniós 

projekt megvalósításában részt vesz: Molnárné Oros Csilla és Péter Lászlóné 

Az „Esélyteremtő óvoda" projekt célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan 

intézményhálózatot, melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen 

alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a 

hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok 

mérsékléséhez. 

 

A projekttel kapcsolatos programok a 2020/21 tanév folyamán: 

- augusztus végén csoportos találkozó 

 

Személyi feltételünket javítja 1 fő roma dajka, Gaál István Sándorné 2017. március 1-től 

történő alkalmazása az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosító számú Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési program és eszközrendszer „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekten belül. 2020. július 1-től újabb szerződéskötésre került sor. E tanévben 

2020.november 30-ig továbbra is segíti munkánkat. 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

 

„Zöldikék” környezeti tehetséggondozó műhely Migácsné Erdei Gyöngyi vezetésével 

a„SZÍN-TE-MINDEN, SZINTE MINDEN”programot valósítja meg. 

A pályázat célja:  

- A színelmélet feldolgozása mentén komplex gyermeki látásmód fejlesztése, környezeti 

tapasztalatok, felfedezések általi ismeretbővítés megvalósítása. 

- A színhatások érzelmi asszociációival a természethez való érzelmi viszonyulás erősítése.  

- Városunk környezeti értékei mellett a vidékünkhöz közvetlenül kapcsolódó növény-

állatvilág felfedeztetése az időjárással, évszakokkal összefüggő változások ok-okozati 

viszonyának feltárásával, a zöld jeles napok tartalmához való kapcsolódással, a színkör 

„színes szemüvegén” keresztül megvalósuló komplex tehetséggondozás. 

A pályázat megvalósításának határideje 2020. november 30. 
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Zöld Óvoda pályázatok 

 

Első alkalommal 2016. április 30-ig a pályázat beadásra került. 2016.12.14-én átvehettük 

Román István Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzésért felelős Helyettes 

Államtitkár és Sípos Imre Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes 

Államtitkár által a „Zöld Óvoda” címet. A második alkalommal is benyújtottuk pályázatunkat. 

A pályázat benyújtásának határideje 2019.szeptember 5-e volt. Az oklevelek átadására és az 

ünnepélyes eredményhirdetésre 2020. január 23-án szakmai nap keretében került sor 

Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban. Ezen a napon második 

alkalommal vettük át a „Zöld Óvoda” címet. 

Az óvodánk óvodapedagógusai és a nevelőmunkát közvetlenül segítők elhívatottak a 

környezetvédelem iránt. Aktívan vesznek részt a Zöld Óvoda arculat kialakításában, a zöld 

óvoda kritériumrendszer szerinti működtetésben. A közösségünket a folyamatos fejlődés 

igénye jellemzi. Ennek érdekében továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon veszünk 

részt, hogy a környezeti nevelést minél magasabb színvonalon valósítsuk meg. Nagyon 

fontosnak tartjuk a közös tervezést, egy-egy témában való elmélyedést, az egymástól való 

tanulást a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Az óvodában bővítjük 

azoknak a rendezvényeknek és programoknak a számát, melyek során a gyermekeken 

keresztül a családok környezettudatos szemléletét is tudjuk formálni. 

Aktívan részt veszünk az intézményszintű környezetvédelmi programok szervezésében, 

lebonyolításában. Bekapcsolódunk az országos szintű akcióprogramokba: „Te szedd, -Tiszta 

Magyarországért mozgalomban, „Európai Hulladékcsökkentési Hét” megvalósításában 

családok bevonásával. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Molnárné Oros Csilla  

Partneri mérő team Migácsné Erdei Gyöngyi 

Ösztönző team  

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Péter Lászlóné 

Ellenőrzés team Molnárné Oros Csilla  

Teljesítményértékelő team Molnárné Oros Csilla  

 

 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Intézményi pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervek 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti Óvodája 

Tagintézményvezető: Balajtiné Sütő Margit 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 6,00- 18,00-ig 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

10 fő 

Dajka létszám 5 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma  

Fűtő-karbantartó létszám 1 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő 

Gyermek létszám összesen 96 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 94 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  92 fő 

Óvodás gyermekek száma 2 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

1 fő 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

35 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

48 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 11 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 17 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma  

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020.szeptember.15 A 2020-2021-es nevelési év munkatervének ismertetése, az első félévi 

feladatok megbeszélése, felelősök megjelölésével. Munkaköri leírások 

átbeszélése, az ebből adódó feladatok konkretizálása. Esemény 

naptárban megjelölt feladatok és felelősei.  

Helyi Pedagógiai Programunkból adódó feladatok.  

Tűz és balesetvédelmi oktatás. 

2021.január.21 Első félév értékelése. A második félév munkatervi feladatainak, 

eseményeinek megbeszélése. Felkészülés az aktuális feladatokra. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020.szeptember.24 Óvodánk bemutatása 

Helyi Pedagógiai Programunk 

ismertetése 

Házirend 

SZMK tagok választása 

Aktuális feladatok 
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Partnereink tájékoztatója: 

hitoktatás, sport 

Kiscsoportos és új gyermekek 

fogadása, beszoktatás 

gyakorlata. Szokásrendszer, 

szabályok az óvodai 

közösségben. A 2020-2021 

nevelési év esemény 

naptárának ismertetése 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020.október.12 Iskolára való alkalmasság 

kritériumai 

Tankötelezettséggel 

kapcsolatos teendők, szülők 

segítése 

Aktuális feladatok 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2020.november. 11 Iskolára való alkalmasság 

kritériumai 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020. szeptember.24 Csoportprofil bemutatása 

Csoport szokás és szabályrendszerének ismertetése 

A 2020-2021 nevelési év esemény naptárának ismertetés: programok, 

rendezvények 

Házirend 

SZMK tagok választása 

Aktuális feladatok 

2021. január.27 A nevelési év első félévének értékelése. A további események, 

rendezvények, feladatok megbeszélése. 

2021. május.12 Beszámoló, tájékoztató a 2020-2021-es nevelési évben megvalósított 

céljainkról és feladatainkról. Nevelési évzárása. Nyári élet tervének 

ismertetése. 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 Október 23. Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 
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Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás óvodapedagógusok 

 Advent - Karácsony Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 Farsang óvodapedagógusok 

 Gyermeknap Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 Anyák napja óvodapedagógusok 

 Évzáró Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Tevékenységközpontú részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Madarak és fák napja 

 

2021.május.10 Tagintézmény vezető: Balajtiné 

Sütő Margit 

Tevékenységközpontú 

Munkaközösség vezető: Szabó 

Lajosné 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Csipet csapat –  

új gyermekek köszöntése 

2020. október.08 Balajtiné Sütő Margit 

 

Adventi családi délután 2020.december.16 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Zsebi-baba gyermeknap 2021.május.18 Balajtiné Sütő Margit 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes hét 2020.szeptember Sántháné Karászi Julianna 

Balajtiné Sütő Margit 

Állatok világnapja 2020.október.02 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Hulladék csökkentési hét 2020.november Sántháné Karászi Julianna 

óvodapedagógusok 

Víz világnapja 2021.március.19 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Egy gyermek – egy palánta 2021.április.22 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Föld világnapja 

 

2021.április.22 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi világnap 2021.június.05 Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 

Intézményi rendezvények 
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Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 2020. Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Kovácsné Lovász Erika 

„Kelj fel Jancsi!” játékos 

sorverseny (gyermekek – 

szülők) 

 

2020.október. Földi-Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Vadainé Boros Beáta 

 

„Ovigála” 2020.november. Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

„Sportolj velünk!” családi 

délután 

2021.április. Balajtiné Sütő Margit 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

1.Maci csoport 

 

 

 

2.Cica csoport 

 

 

3. Mókus csoport 

 

 

4. Csibe csoport 

 

 

5. Nyuszi csoport 

 

19 fő 

 

 

 

18 fő 

 

 

21 fő 

 

 

18 fő 

 

 

20 fő 

 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Földi- Nagy Anna 

 

Galsi- Nagy Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

 

Szabó Lajosné 

Sántháné Karászi Julianna 

Szekrényesi Józsefné 

 

 

 

Szarkáné Lódi Zita 

Vajó Edit (ped.assz.) 

 

Hanák Szilvia 

 

 

Horváth Gáborné 

 

 

Ferencziné Szabó 

Andrea 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Balajtiné Sütő 

Margit 

730-1250 

1110-1630 

730-1250 

1110-1630 

730-1250 

1110-1630 

Szaktanácsadói nap 730-11,50 

1140-1600 

24 ó kötelező 

8 ó kedvezmény 

Galsi- Nagy Andrea 940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

800-1600 

 

1010-1630 

730-1350 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea 

700-1350 

1010 -1700 

700-1350 

1010 -1700 

700-1350 

1010 -1700 

700-1350 

1010 -1700 

700-1320 

1040-1700 

31 ó kötelező 

1ó Szakszervezeti 

titkár 

órakedvezmény 

Heti váltás 

Földi- Nagy Anna 1010-1700 

700-1350 

1010-1700 

700-1350 

1010-1700 

700-1350 

1010-1700 

700-1350 

1040 -1700 

700-1320 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Szabó Lajosné 730-1420 730-1420 730-1420 730-1420 730-1350 30 ó kötelező 

2ó munkaközösség 

vezetői óra 

kedvezmény 

Heti váltás 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730 -1350 

1010-1630 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Vadainé Boros Beáta 940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

1010-1630 

730 -1350 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Kovácsné Lovász 

Erika 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Nagyné Pusztai 

Tünde 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1620 

1010-1630 

730 -1420 

32 ó kötelező 

Heti váltás 

Sántháné Karászi 

Julianna 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730 -1350 

1010-1630 

32 ó kötelező 

Heti váltás 
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Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 
Vajó Edit 730-1550 730-1550 730-1550 730-1550 730-1550 Pedagógiai 

asszisztens 

Szekrényesi Józsefné 600-1420 940-1800 600-1420 940-1800 600-1420 40 ó kötelező 

Napi váltás 

Szarkáné Lódi Zita 600-1420 940-1800 600-1420 940-1800 600-1420 40 ó kötelező 

Napi váltás 

Ferencziné Szabó 

Andrea 

940-1800 600-1420 940-1800 600-1420 940-1800 40 ó kötelező 

Napi váltás 

Hanák Szilvia 940-1800 600-1420 940-1800 600-1420 940-1800 40 ó kötelező 

Napi váltás 

Horváth Gáborné 600-1420 600-1420 
 

600-1420 600-1420 600-1420 40 ó kötelező 

Napi váltás 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás x x           óvodapedagógusok 

Családlátogatás x x           óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet x    x        Balajtiné Sütő Margit 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

x            Balajtiné Sütő Margit 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

x x x  x    x    Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Tartásjavító torna tervezés x            Földi- Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

Tehetségműhely tervkészítés x            Galsi-Nagy Andrea 

Nagyné Pusztai Tünde 

Szabó Lajosné 

Vadainé Boros Beáta 

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

x            Sántháné Karászi 

Julianna 

Csoportnapló vezetése 

(tervezés, megvalósítás) 

x    x    x    Óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése        x     Balajtiné Sütő Margit 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

x   x         Óvodapedagógusok 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

x x   x    x    Balajtiné Sütő Margit 

Zöld óvoda címért x x     x x x x   Balajtiné Sütő Margit 
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feladatmegvalósítás Óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  x            Sántháné Karászi 

Julianna 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Hóvégi jelentés készítése x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

x            Földi- Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

x x x x x x x x x x x x Óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

x        x    Balajtiné Sütő Margit 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  x      x    Óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatás  x           Balajtiné Sütő Margit 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 x           Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep   x     x   x  x Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 
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Kelj fel Jancsi játékos 

sorverseny 

 x           Földi-Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Vadainé Boros Beáta 

Selejtezés 

 

 

 

x            Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Leltár   x          Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Pályázatok figyelése, írása x x x x x x x x x x x x Balajtiné Sütő Margit 

Nevelési értekezlet              

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása, 

költségvetés végrehajtása 

 x           Balajtiné Sütő Margit 

Ovigála   x          Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok alakulásának 

ellenőrzése, kiscsoportban 

x x           Balajtiné Sütő Margit 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokásnak ellenőrzése 

 x x          Balajtiné Sütő Margit 
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Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

  x     x     Óvodapedagógusok 

Mikulás várás    x         Óvodapedagógusok 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   x         Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

    x        Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Tematikus ellenőrzés   x    x      Balajtiné Sütő Margit 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

        x    Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

Nagyné Pusztai Tünde 

Szabó Lajosné 

Vadainé Boros Beáta 

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

             

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

       x     Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

   x         Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások     x        Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep márc. 15.       x      Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Szabadságolási ütemterv 

készítés 

        x    Balajtiné Sütő Margit 

Környezettanulmány készítése         x    Balajtiné Sütő Margit 
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Óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        x      Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       x     Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

       x     Vadainé Boros Beáta 

Balajtiné Sütő Margit 

Anyák-napja         x    Óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja         x    Szabó Lajosné 

Balajtiné Sütő Margit 

Ügyeskedj a kerékpároddal!  x           Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Kovácsné Lovász 

Erika 

Évzáró         x    Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Ösztönző team          x   Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        x    Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

        x    Sántháné Karászi 

Julianna 

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

        x    Vadainé Boros Beáta 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

        x    Galsi-Nagy Andrea 
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Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

         x   Szabó Lajosné 

 

Tartásjavító torna éves 

értékelés 

         x   Földi- Nagy Anna 

Dr.Kozákné Győző 

Erika 

Szorzós terv, éves értékelés          x   Szabó Lajosné 

Balajtiné Sütő Margit 

Nemzeti Összetartozás Napja          x   Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

            Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Munkatervi értékelés          x   Balajtiné Sütő Margit 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

            Balajtiné Sütő Margit 

Pedagógusnapi ünnepség              

Nyári nagytakarítás, 

karbantartás  

           x Balajtiné Sütő Margit 

Szent István király-

államalapítás ünnepe 

           x Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet              

Munkaterv elkészítése          x   Balajtiné Sütő Margit 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

Szakmai műhelyekben, teamekben való aktív részvétel. 

A többi óvoda által szervezett szakmai napokon és bemutató 

foglalkozásokon, különböző rendezvényeken, programokon való 

részvétel. 

A SZIM óvodával, mint program azonos óvodával, a Madarak- Fák 

Napjáról való közös megemlékezés, játékos délelőtt szervezése a 

nagycsoportos óvodásainknak. 

Óvoda - család A szülők számára lehetőséget biztosítunk a mindennapjainkban való 

betekintésre, szükség szerinti konzultációra. 

- Összevont, réteg és csoportos szülői értekezletek tartása 

- Egyéni beszélgetések 

- Családlátogatás 

- Környezettanulmány 

Közös rendezvényeink:  

- „Csipet csapat” új gyermekek köszöntése 

- „Zsebi- baba ”gyermeknap  

- Zöld jeles napok megünneplése 

- Adventi családi délután szervezése 

- „Egy gyermek-egy palánta” óvodánk udvarának, környezetének 

szépítése 

- Új gyermekekkel- szüleikkel közös faültetése 

Középiskolák Középiskolai diákok, közösségi szolgálatot teljesítenek óvodánkban, 

illetve nyári munkán vesznek részt segítve ezzel mindennapjainkat. 

„A sportolj velünk!” családi délután keretén belül a diákok mutatják be a 

sportágakat, segítenek óvodásainknak azok kipróbálásában. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

Rendezvényeinkről, Szakmai napjainkról, bemutató foglalkozásainkról 

értesítést, meghívót küldünk. Részt veszünk az iskolák rendezvényein 

(bemutató órák, Iskolahívogató) az általuk meghirdetett rajzpályázatokon. 

Óvoda - Fenntartó Rendezvényeinkről, Szakmai napjainkról, bemutató foglalkozásainkról 

értesítést, meghívót küldünk. Önkormányzati rendezvényeken 

lehetőségeinkhez mérten részt veszünk. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

A csoportokban tapasztalt problémás gyermekek gondjainak 

megoldásához szakmai, módszertani segítséget kérünk. Gyermekek 

felterjesztése vizsgálatra. Minden nevelési évben részt veszünk a középső 

csoportosoknak szervezett játékos délelőttön. Segítséget nyújtunk a 

szűrővizsgálatok megszervezésében. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A Bizottság által vizsgált gyermekekről szakvéleményt kapunk, 

módszertani ajánlást fejlesztésükhöz. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett továbbképzéseken, 

rendezvényeken, fórumokon, konferenciákon lehetőségeinkhez, 

érdeklődési körünkhöz mérten részt veszünk. 

Mint szaktanácsadói feladatot ellátó munkatárs, szoros szakmai 

együttműködés valósul meg. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

A jelzőrendszer működtetésére továbbra is nagy figyelmet fordítunk, 

szükség esetén a gyermekekről jellemzés készítünk. 

Jó partner kapcsolatot alakítottunk ki óvodánk szociális segítőjével. Ezt 

tovább szeretnénk folytatni, hisz óvodánkban magas létszámba vannak a 
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Gyámhivatal hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok. 

Óvodánk gyermekvédelmi felelőse részt vesz előadásokon, 

esetmegbeszéléseken. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

Rendezvényeiken való részvétel: 

Könyvtárlátogatás 

Múzeumlátogatás 

Kiállítások megtekintése 

Mesemondó versenyek 

Rajzpályázatok 

Városi Gyermeknap 

Városi Advent 

Színház és mozi látogatás 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

A védőnői tisztasági vizsgálat legalább két alkalommal megtörténik. 

Probléma jelzése esetén alkalmanként. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

„Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” alapítvány kiemelt 

célja az óvoda egészséges életmódra nevelésének támogatása. 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesülettel való kapcsolattartás, 

konferenciákon, szakmai konzultációkon való részvétel. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, MATEHETSZ által szervezett 

továbbképzéseken való részvétel, lehetőség és érdeklődés szerint. 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács rendezvényén részt veszünk, 

aktívan bekapcsolódunk. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, az éves munkaterv 

figyelembe vételével, átgondolt 

pedagógiai éves tervezésben, tematikus 

lebontásban jelenjenek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 A Pedagógiai Program által megfogalmazott 

célok, feladatok koherensek legyenek az éves 

munkatervvel, a mindennapi munkában 

megfogalmazott célokkal, feladatokkal, 

törekedve a magas színvonalú pedagógiai 

munka megvalósítására. A tematikusterv két 

hetes projekt lebontásban valósul meg, napi 

vázlatot írunk. Az óvodapedagógusok 

módszertani szabadságukkal élve valósítják 

meg a témák feldolgozását. 

A gyermekek nyugodt, derűs mindennapjaihoz 

szükséges, testi-lelki egészségük biztosítása. A 

mindennapi mozgás megvalósítása, a délelőtt 

lezárásaként szervezett mozgásos játékokkal 

történik. Lehetőségeinkhez mérten minél több 

időt töltünk a szabadban (udvar, séta, 

kirándulás), ahol nem csak szabad mozgás, 

hanem a felajánlott szervezett mozgásos 

játékok mellett, egyéb tevékenységek is 

megvalósulnak. Rossz idő esetén óvodánk 

tornaszobájában szervezzük a mindennapi 

mozgást. 

https://www.facebook.com/magyarovodapedagogiai.egyesulet/
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 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodánkban több SNI és BTMN-es gyermek 

jár. Fejlődésük megsegítésére Egyéni 

fejlesztési tervet készítünk, melynek alapja a 

szakértői bizottság fejlesztési javaslata. A 

fejlesztő pedagógusokkal, szülőkkel 

folyamatosan konzultálunk a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatosan. 

A tehetségígéret gyermekeknek lehetőséget 

adunk, képességeikhez igazodóan a négy 

tehetségműhelyünkbe való bekapcsolódásra. 

 

Óvodásaink kb. 50%-a cigány nemzetiségi 

nevelést igényelnek. Nevelési tervünkben 

megfogalmazzuk a különböző területek 

fejlesztését, nagy hangsúlyt fektetve a 

szocializációra, esélyteremtésre, befogadásra, 

elfogadásra és a hátrányok enyhítésére. 

Óvodánk részt vett az Esélyteremtő Óvoda 

országos projektben, mely segítette ez irányú 

törekvéseinket. A pályázat által kapott 

mozgásos, képességfejlesztő játékok 

használata segíti fejlesztő munkánkat, illetve 

szeptemberbe színházlátogatáson fogunk részt 

venni. 

 

Törekedünk arra, hogy a helyi Pedagógiai 

Programunk megfeleljen a jogszabályi 

változásoknak. Szükség esetén, a helyi 

igényeket és lehetőségeket figyelembe véve 

megtesszük az előírt változtatásokat. 

 

Az elmúlt időszakban megtörtént az 

intézményi, vezetői és nyolc óvodapedagógus 

önértékelése. Ebben a nevelési évben 

Kovácsné Lovász Erika önértékelése 

valósulhat meg. 

 

 

Törekszünk arra, hogy a külső és belső 

ellenőrzések, önértékelések mind tartalmilag 

és dokumentációban egyaránt összhangba 

legyenek.Pedagógiaimunkánkat tudatosan 

tervezve, felépítve, végezzük mind a külső 

mind a belső ellenőrzési szempontoknak 

megfelelve. Részt veszünk az intézményi 

teljesítményértékelési rendszer felül 

vizsgálatában, visszavezetésében. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentációjának felülvizsgálatában részt 

veszünk. Tapasztalatainkat megosztjuk, 
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 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon 

meg a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhangban 

tartalmilag és dokumentációban egyaránt. 

Az intézmény teljesítményértékelési 

rendszerének felülvizsgálata, 

visszavezetése a teljes alkalmazotti kör 

vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének 

feltárása.  

javaslatokat teszünk. 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi 

költségvetésből, pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a magas 

szintű óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

Személyi feltételeink teljes mértékben 

biztosítottak. 96 kisgyermek jár 5 csoportba. 

10 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai 

asszisztens, 5fő szakképzett dajka, 1 fő 

közcélú foglalkoztatott és 1fő csökkentett 

munkaképességű dolgozó látja el az óvodás 

gyermekeinket. Ebben a nevelési évben kisebb 

a csoportlétszámokkal kezdünk, mely még 

jobban lehetővé teszi a gyermekek egyéni 

fejlesztését, magas színvonalú pedagógiai 

munkát. 

 

Az Esélyteremtő Óvodai projektben való 

részvétellel fejlesztettük tárgyi 

felszereltségünket. 

A Nemzeti Tehetség Program keretében 

meghirdetett pályázati lehetőséggel éltünk: a 

„Palánta” gyermektánc tehetségműhely 

vezető (Szabó Lajosné) által készített nyertes 

pályázat hozadéka tárgyi felszereltségünk 

bővítése.  

Vadainé Boros Beáta „Gyermekkarkötő” 

tehetségműhelyvezető által írt pályázat 

eredményét várjuk. Bízunk a sikeres 

elbírálásban. 

Az udvari játékok fejlesztése szükségessé vált. 
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3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A 

gyermekek, pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra 

váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi 

alkotók, kiállítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi óvodai 

csoportban életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

A magyarság, az őseink életét, értékeit, 

hagyományait, a jeles napokhoz kapcsolódva 

ismertetjük meg óvodásainkkal. 

A gyermekek életkori sajátosságait, 

érdeklődésüket figyelembe véve kiállítások 

megtekintése, Múzeumlátogatás, helyi alkotók 

munkájának megismerése. Népi 

kismesterségekkel való találkozások: óvodai 

rendezvényeinken, tehetségműhely 

foglalkozásokon. 

Óvoda szintű Mártonnap, Lucázás, 

Betlehemezés. 

A „Tündérkert” tehetséggondozóműhely 

„Kamilla útja” című jó gyakorlata lehetővé 

teszi, hogy óvodásaink megismerkedjenek 

több Hungarikummal (akácméz, kamilla stb.), 

de csoporton belül is feldolgozásra kerülnek 

hazánk értékei.  

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak 

legyünk képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 

 

 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

A kötelező továbbképzések teljesítésének 

figyelemmel kísérésével az előírt 

követelmények betartása. Továbbképzésekre 

való jelentkezés, az óvodapedagógusok 

érdeklődése, irányultsága, az óvoda 

Pedagógiai Programjának és helyi 

sajátosságainak figyelembe vételével. 

Fontosnak tartjuk egyaránt a hálózati és az 

intézményen belüli, egymástól való tanulást. 

Élni kívánunk a felajánlott lehetőségekkel, 

mint intézményen belül és kívül is. Jó 

gyakorlatok megismerésére törekszünk, egy-

egy újszerű módszer kipróbálására.  

Módszertani kultúra gazdagításánál, szem előtt 

tartjuk a pedagógiai program specifikumait. 

Óvodánk gyermek anyagából adódó 

sajátosságához igazodó továbbképzéséken való 

részvétellel, módszertani kultúránk bővítésére. 

Jó gyakorlataink publikálását, bemutatását 

tervezzük. 

„Madarak-Fák napja” (Tev.köz. Mk.) 

„Kamilla útja” 

„Sportolj velünk!” 

4.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

Jó gyakorlataink publikálását, bemutatását 

tervezzük. 

„Madarak-Fák napja” 
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megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

„Kamilla útja” 

„Sportolj velünk!” ( Bízom benne, hogy 

megjelenik a Szolnoki POK szaktanácsadók 

által készített kiadványban.) 

9. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai 

együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés 

területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint 

országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a 

határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Nevelőközösségünk minden tagja 

bekapcsolódott a Tevékenységközpontú 

munkaközösségbe. Célunk a minél 

tartalmasabb, eredményesebb működés, mely 

segíti pedagógiai, módszertani ismereteink 

bővítését, fejlesztését. 

A szakmai munkaközösségekben érdeklődési 

területtől függően bekapcsolódunk, és 

igyekszünk aktív tagjai lenni. Előtérbe 

helyezzük az egymástól való tapasztalatcserét, 

tanulást.  

Szabó Lajosné a Tevékenységközpontú 

munkaközösség vezetője. 

Az azonos területen tehetségműhelyt vezető 

óvodapedagógusok évi két alkalommal, illetve 

szükség esetén többször találkoznak. 

 

A Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett, felajánlott programokon, 

rendezvényeken, konferenciákon, 

továbbképzéseken lehetőségeinktől és 

érdeklődésünktől függően részt kívánunk 

venni. Szaktanácsadóként 

szorosmunkakapcsolat alakult ki. 

Az őszi és tavaszi Megyei Pedagógiai 

Napokon aktívan részt veszünk. 

Az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács és 

a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

által szervezett programokon részt veszünk. 

 

Terveinkben szerepelt egy határon túli óvoda 

megkeresése, egymás szakmai munkájának 

megismerése. 
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5.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

2020.szeptember.05-ig benyújtjuk az Örökös 

Zöld óvoda cím elnyerésére pályázatunkat. 

Nevelőmunkánk során mindig szem előtt 

tartjuk a Zöld Óvoda kritériumrendszerét. 

Mobilitás hetében kerékpáros program 

szervezése 

„Hulladékcsökkentési hét ”országos 

rendezvényben való bekapcsolódás 

„Legszebb konyhakert!” országos programban 

való benevezés 

Zöldóvodai hálózat programjaiban való 

bekapcsolódás 

Zöld jeles napok alkalmával kiírt 

rajzpályázatokon való részvétel 

6.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának 

megteremtésére legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják 

fel az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 

 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

A tagóvoda vezető ellenőrzései megvalósulnak 

a vezetői ellenőrzési terv alapján. 

Pedagógusi önértékelés alkalmával az 

erősségek- fejlesztendő területek 

megfogalmazása, önfejlesztési terv készítése. 

 

A felkészülésük támogatása folyamatos 

konzultálással, tanácsadással, melyre az 

intézményünkben dolgozó szakértők és 

szaktanácsadók segítségét kérjük.  

Mint szaktanácsadó segítem óvodám és 

intézményem szakmai-pedagógiai munkáját. 

7.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

Négy tehetségműhely működik óvodánkban, 

melynek személyi és tárgyi feltételei 

biztosítottak. A műhelyvezető 

óvodapedagógusok a tehetség területeken 

magas színvonalú pedagógiai munkát 

végeznek. Szinte mindegyik nagycsoportos 

gyermek jár műhelyfoglalkozásokra, de 

vannak középsőcsoportos gyermekek is, akik a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

ajánlásával vesznek részt a műhelyekben. 

8.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai 

hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 Gyakornokok mentori feladatainak 

ellátása 

Balajti Lilla- II. évfolyam 

Mentor: Nagyné Pusztai Tünde 

A főiskolák által szervezett mentortalálkozón 

való részvétel. Intézményi szinten a mentorok 
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 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere váljon 

rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

tapasztalatcseréje és egymás segítése. 

 

 

A Tevékenységközpontú munkaközösségben 

bemutató foglalkozás vállalása. 

9.Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott 

célkitűzések, feladatok eredményes 

megvalósításával érjük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

A pedagógiai célkitűzéseink elérése, 

feladataink megvalósulása magas fokú 

szakmai tudást, elhivatottságot, innovatív 

képességet, reflektivitást, és nem utolsós 

sorban gyermek szeretetet kíván meg tőlünk. 

Törvény által előírt feltételek biztosítottak. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Sántháné Karászi Julianna 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Csoport neve 

Óvodapedagógusok 

 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Fejlesztést 

végző- 

szakember 

Cica csoport 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyuszi csoport 

Sántháné Karászi 

Julianna 

Szabó Lajosné 

 

Mókus csoport 

 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

Maci csoport 

Földi-Nagy Anna 

Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea 

VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKJ 

 

 

PM 

 

 

 

 

SZA 

 

 

 

 

 

 

TL 

 

Baktérium okozta 

agyhártyagyulladás 

Herpesz vírus 

fertőzés 

Encephalitis 

herpeticaMegkésett 

beszédfejlődés 

Akadályozott beszédfejlődés 

Megkésett beszédfejlődés 

 

Beszédzavar 

Megkésett beszédfejlődés 

 

Kevertspecifikus fejlődési 

zavar 

Megkésett mozgásfejlődés 

 

 

Megkésett beszédfejlődés 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 
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11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

Nyuszi csoport 

Sántháné Karászi 

Julianna 

Szabó Lajosné 

PK Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

 

Homoki Judit 

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Földi-Nagy Anna 

Foglalkozás időpontja: kedd és péntek 11,00óra 

Csoport létszáma: 10-12 fő 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Dr. Kozákné Győző Erika 

Foglalkozás időpontja: hétfő és csütörtök: 11,00 óra 

Csoport létszáma: 10-12 fő 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Tevékenységközpontú Mukaközösség Földi- Nagy Anna 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Sántháné Karászi Julianna 

Testnevelés munkaközösség Földi- Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Mesevarázs munkaközösség Galsi-Nagy Andrea 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Gyermekvédelmi munkaközösség Sántháné Karászi Julianna 

Vezetői munkaközösség Balajtiné Sütő Margit 

 

Környezet munkaközösség Sántháné Karászi Julianna 

„Kerekerdő” munkaközösség Balajtiné Sütő Margit 

 

Vizuális munkaközösség Vadainé Boros Beáta 
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15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Szabó Lajosné Gyermektánc oktató 

Balajtiné Sütő Margit  Vezető óvodapedagógus 

 

 

16. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

„Gyermekkarkötő”  vizuális  Vadainé Boros 

Beáta 

7-8 fő  Heti 1 

alkalom 

45 perc 

„Palánta”  mozgás 

gyermektánc  

 

Szabó Lajosné 16 fő Heti 1 

alkalom  

45 perc 

„Tündérkert” nyelvi Nagyné Pusztai 

Tünde 

         10-12fő Heti 1 

alkalom  

45 perc 

„Iglice” Zenei  Galsi-Nagy Andrea 8-10 fő Heti 1 

alkalom 

30-40 perc 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

2021. Balajtiné Sütő 

Margit 

Galsi-Nagy 

Andrea 

A POK által meghirdetett témával 

kapcsolatosan  

óvodapedagógusok 

tanítók 

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021. Vadainé Boros 

Beáta 

Kuthen úti óvoda „Gyermekkarkötő” 

Tehetségműhely 

bemutatkozása 

óvodapedagógusok 

tanítók 
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17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2020. 

november. 

Szabó Lajosné 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Kuthen úti 

óvoda 

Bemutató 

foglalkozás: Külső 

világ tevékeny 

megismerése 

„Hulladékcsökkentési 

hét” 

Tevékenységközpontú 

munkaközösségi 

tagok 

 

18. Pályázatok 
 

-  A „Gyermekkarkötő” tehetségműhely vezetője, Vadainé Boros Beáta NTP-OTKP-20-

0091 pályázatot írt. Bízunk a sikeres elbírálásban. 

- EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda 

Az Esélyteremtő óvoda pályázatának utolsó fázisába értünk. Megírtuk az elmúlt időszak 

értékelését, és az előttünk álló feladatok Cselekvési tervét.  Pótoljuk az elmaradt 

Kontaktnapokat, melyek időpontja előre láthatólag szeptember lesz. A márciusba kialakult 

rendkívüli helyzet miatt elmaradt színházlátogatás is szeptemberbe fog megvalósulni. 

- 2020 szeptemberében nyújtjuk be az „Örökös zöld óvoda” címre pályázatunkat. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Sántháné Karászi Julianna 

Partneri mérő team Nagyné Pusztai Tünde 

Ösztönző team Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Balajtiné Sütő Margit 

Ellenőrzés team Balajtiné Sütő Margit 

Teljesítményértékelő team Vadainé Boros Beáta 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Óvodája 

Tagintézményvezető: Szabóné Szentesi Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

194 

 

1. Óvodai nyitva tartási ideje: 6- 18 óra 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

6 fő 

Dajka létszám 3 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - 

Fűtő-karbantartó létszám 0,5 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma - 

Közcélú foglalkoztatottak száma - 

Gyermek létszám összesen 74 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 72 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  64 fő 

Óvodás gyermekek száma 2 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

1 fő 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

27 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

6 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 6 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 8 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma - 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 

Időpont Téma 

2020. 09. 14. Munkaterv szerint, az első félévi feladatok megbeszélése, elvárások, 

feladatok elosztása, felelősök kijelölése.  

Tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés. 

Pedagógusminősítésre való felkészülés.  

Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatok ellátásának megbeszélése. 

Kiegyensúlyozott, együttműködésre alkalmas légkör kialakítása 

2021. 01. 14. Első félév értékelése, esetleges korrekciók a jövőre nézve. 

Második félévi feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése. 

Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatok ellátása. 

Felkészülés az önértékelés lebonyolítására. 

Felkészülés a minősítési eljárásra. 

 

Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020. 09. 21. Anyás beszoktatás 

tapasztalatai. 

Tájékoztatás a 3 éves gyermek 

fejlődésének jellemzőiről. 
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Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020. 12. 14.  A fejlődés jellemzői az 

óvodáskor végére, 

iskolaérettségi kritériumok. 

Vendég: Homoki Judit 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2020. 12. 14. A fejlődés jellemzői az 

óvodáskor végére, 

iskolaérettségi kritériumok. 

 

Csoport szülői értekezletek 

 

Időpont Téma 

2020. 09. 21.  Személyi és tárgyi feltételeink. 

Csoport profil ismertetése. 

Kitűzött nevelési célok, feladatok. 

Házirend ismertetése. 

Tájékoztatás: Nevelést kiegészítő alapfeladatokról. 

                      Tehetség műhelyekről. 

                      Speciális szolgáltatásról. 

Nevelési év esemény naptárának ismertetése. 

Szünetek időpontjai. 

SZMK tagok megválasztása. 

2021. 01. 25.  Első félév tapasztalatai, értékelése. 

Nevelési célok, feladatok ismertetése. 

Második félévi események, rendezvények, aktuális feladatok 

megbeszélése. 

Szünetek időpontjai. 

2021. 05. 10.  Nevelési év értékelése, célok, feladatok megvalósulása. 

Év végi programok- tábori lehetőségek ismertetése. 

Nyári élet tervének ismertetése. 

Nyári zárás időtartama – ügyeletes óvoda igénylése. 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZMSZ szabályozása alapján 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Szentesi Nelli 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Sánta Szilvia 

 Augusztus 20. Horváthné Balogh Barbara 

 Október 23. Tóthné Török Judit 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Valamennyi óvodapedagógus 

 Gyermekek születésnapja Valamennyi óvodapedagógus 

Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Horváthné Balogh Barbara 

 Advent - Karácsony Sánta Szilvia 

 Farsang Szabóné Szentesi Mária 

Valamennyi óvodapedagógus 

 Gyermeknap Szabóné Szentesi Mária 

Valamennyi óvodapedagógus 

 Anyák napja Valamennyi óvodapedagógus 
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 Évzáró Szabóné Szentesi Mária 

Valamennyi óvodapedagógus 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Tevékenységközpontú részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Madarak- fák napja 2021. 05. 11. Szabóné Szentesi Mária 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

„Mozogj velünk!” családi 

sportdélután- új gyermekek 

köszöntése 

2020. 09. 30. Szabóné Szentesi Mária és  

Horváthné Balogh Barbara 

„Mesék napja” Népmese napja 

alkalmából mesélős nap, szülők, 

nagyszülők bevonásával. 

2020. 09. 25. Tóthné Török Judit 

Farsangi felvonulás 

Kiskulcsoson 

2021. 02. 25. Szabóné Szentesi Mária és  

Tóthné Török Judit 

Családi egészségnap 2021. 03. 25. Szabóné Szentesi Mária és  

Sánta Szilvia 

SZIM világ családi délután 2021. 05. 20. Szabóné Szentesi Mária és  

Szentesi Nelli 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes nap 2020. 09. 23. Horváthné Balogh Barbara 

Állatok világnapja 2020. 10. 02. Sánta Szilvia 

„Komposzt ünnep” 2020. 10. 15. Szabóné Szentesi Mária és  

Kovácsné Fodor Mónika 

Hulladékcsökkentés hete 2020. 11. 25. Szentesi Nelli és 

Tóthné Török Judit 

Víz világnapja 2021. 03. 22. Sánta Szilvia 

Egy gyermek- egy palánta 2021. 04. 20. Horváthné Balogh Barbara 

Föld napja 2021. 04. 22. Tóthné Török Judit 

„Szülőkkel a természetért” 

- madarak-fák napja  

2021. 05. 06. Szabóné Szentesi Mária és  

Kovácsné Fodor Mónika 

Környezetvédelmi nap 2021. 06. 04. Szentesi Nelli 

 

Intézményi rendezvények 

 

 

Rendezvény megnevezése 

 

 

Időpont 

 

Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 2020. 09. 23. Kovácsné Fodor Mónika és  

Szentesi Nelli 

„Kelj fel Jancsi!” 2020. 10. 14. Sánta Szilvia és 
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Szabóné Szentesi Mária 

Ovi- Gála 2020. 11. 21. Horváthné Balogh Barbara és 

Szentesi Nelli 

„Öltözz zöldbe!” 2021. 03. 19. Szabóné Szentesi Mária 

„Játszd újra!” 2021. 03. 23? Tóthné Török Judit 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Süni 

 

 

Katica 

 

 

Méhecske 

25 fő 

 

 

25 fő 

 

 

24 fő 

Sánta Szilvia 

Szentesi Nelli 

Horváthné Balogh Barbara 

  Szabóné Szentesi Mária 

 

Kovácsné Fodor Mónika 

   Tóthné Török Judit 

Kocsis Mária 

 

 

Házi Gyuláné, Erika 

 

Szabó Ilona 

Pedagógiai 

asszisztens: 

Vargáné Kállai Éva 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2020-2021. nevelési évben, a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

Óvodapedagógusok: 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Horváthné Balogh 

Barbara 

      940-1630 

      940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

         940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

2 hetes váltásban 

       heti 32 óra 

Kovácsné Fodor Mónika 730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

2 hetes váltásban 

       heti 32 óra 

Sánta Szilvia 730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

  940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

2 hetes váltásban 

       heti 32 óra 

Szabóné Szentesi Mária 7-1220 

7-1220 

730-1250 

 1110-1630 

730-1250 

1110-1630 

730-1250 

1110-1630 

730-13 

1210-1630 

2 hetes váltásban 

heti 24 óra tagóvez. 

Szentesi Nelli 730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

         940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

2 hetes váltásban 

       heti 32 óra 

Tóthné Török Judit 730-1420 

940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1420 

 940-1630 

730-1420 

940-1630 

730-1350 

1010-1630 

2 hetes váltásban 

       heti 32 óra 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Vargáné Kállai Éva 740-16 740-16 740-16 740-16 740-16 heti 40 óra 

Házi Gyuláné 6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

2 hetes váltásban 

heti 40 óra 

Kocsis Mária 740-16 740-16 740-16 740-16 740-16 heti 40 óra 

Szabó Ilona 6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

6-1420 

940-18 

2 hetes váltásban 

heti 40 óra 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás x            Valamennyi 

óvodapedagógus 

Családlátogatás x x           Valamennyi 

óvodapedagógus 

Munkatársi értekezlet x    x        Szabóné Szentesi Mária 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

 x           Szabóné Szentesi Mária 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

x  x x x    x    Szabóné Szentesi Mária 

Tartásjavító tornatervezés x            Horváthné Balogh 

Barbara és 

Sánta Szilvia 

Tehetségműhely tervkészítés x            Kovácsné Fodor 

Mónika, Sánta Szilvia 

Szabóné Szentesi Mária  

Tóthné Török Judit 

Gyermekvédelemi feladatok éves 

tervezése 

x            Tóthné Török Judit 

Csoportnapló vezetése (tervezés, 

megvalósítás) 

x x x x x x x x x x x x Valamennyi 

óvodapedagógus 

Felvételi napló vezetése x x x x x x x x x x x x Valamennyi 

óvodapedagógus 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

x   x         Valamennyi 

óvodapedagógus 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

x     x    x   Szabóné Szentesi Mária  

Zöld óvoda címért x x x x x x x x x x x x Valamennyi 
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feladatmegvalósítás óvodapedagógus 

Autómentes Világnap  x            Horváthné Balogh 

Barbara 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

x x x x x x x x x x x    x Szabóné Szentesi Mária 

Hóvégi jelentés készítése x x x x x x x x x x x x Szabóné Szentesi Mária 

Tanácsadás, konzultáció szülővel x x x x    x x    Valamennyi 

óvodapedagógus 

Konzultáció pedagógussal x  x   x       Szabóné Szentesi Mária 

Jelentések készítése (hiányzások, 

gyermekbaleset) 

 x   x    x   x Szabóné Szentesi Mária 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

 x           Horváthné Balogh 

Barbara és 

Sánta Szilvia 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

x x x x x x x x x x x x Valamennyi 

óvodapedagógus 

Szülői munkaközösség értekezlet, 

munkatervkészítés 

 x           Szabóné Szentesi Mária 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  x      x    Valamennyi 

óvodapedagógus 

Statisztikai adatszolgáltatás  x           Szabóné Szentesi Mária 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 x           Sánta Szilvia 

Nemzeti ünnep   x           Tóthné Török Judit 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny  x           Sánta Szilvia és Szabóné 

Szentesi Mária 

Selejtezés  x           Szabóné Szentesi Mária 
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Leltár    x         Szabóné Szentesi Mária 

és  

Tóthné Török Judit 

Pályázatok figyelése, írása x x x x x x x x x x x x Valamennyi 

óvodapedagógus 

Nevelési értekezlet   x    x   x   Valamennyi 

óvodapedagógus 

Költségvetés készítéséhez adatok 

szolgáltatása, költségvetés 

végrehajtása 

   x         Szabóné Szentesi Mária 

Ovigála  x x          Horváthné Balogh 

Barbara és 

Szentesi Nelli 

Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulásának ellenőrzése, 

kiscsoportban 

 x           Szabóné Szentesi Mária 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokásnak ellenőrzése 

  x          Szabóné Szentesi Mária 

Gyermekek fejlődési lap vezetése 

középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

 x      x     Valamennyi 

óvodapedagógus 

Mikulásvárás   x x         Horváthné Balogh 

Barbara 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   x         Valamennyi 

óvodapedagógus 

Karácsonyi koncert, ünnepség    x         Sánta Szilvia 

Szakértői Bizottsághoz vizsgálati 

kérelem 

   x         Szabóné Szentesi Mária 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése     ??? 

    x        Szabóné Szentesi Mária 

Tematikus ellenőrzés      x x      Szabóné Szentesi Mária 

Tehetségműhelyek nyílt       x x     Tehetségműhely vezetők 
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foglalkozása 

Farsangi munka délelőttök 

szervezése 

             

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

      x      Valamennyi 

óvodapedagógus 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      x      Valamennyi 

óvodapedagógus 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

      x x     Valamennyi 

óvodapedagógus 

Könyvtárlátogatások     x        Valamennyi 

óvodapedagógus 

Nemzeti ünnep márc. 15.       x      Szentesi Nelli 

Szabadságolási ütem terv készítés          x   Szabóné Szentesi Mária 

Környezettanulmány készítése         x    Szabóné Szentesi Mária 

Víz Világnapja, megemlékezés        x      Sánta Szilvia 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       x     Horváthné Balogh 

Barbara 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      x      Tóthné Török Judit 

Anyák-napja         x    Valamennyi 

óvodapedagógus 

Madarak és fák napja         x    Szabóné Szentesi Mária 

Ügyeskedj a kerékpároddal! x            Kovácsné Fodor Mónika 

és  

Szentesi Nelli 

Évzáró         x    Szabóné Szentesi Mária 

Ösztönző team          x   Szabóné Szentesi Mária 

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        x    Valamennyi 

óvodapedagógus 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

         x   Valamennyi 

óvodapedagógus 
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Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, 

         x   Valamennyi 

óvodapedagógus 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

         x   Valamennyi 

óvodapedagógus 

Néphagyomány őrző táborba 

gyermekek szervezése tábori 

program összeállítása 

         x   Szabóné Szentesi Mária 

Szakmai munkaközösség vezetői 

értékelés 

             

Tartásjavító torna éves értékelés          x   Szabóné Szentesi Mária 

Szorzós terv, éves értékelés          x   Szabóné Szentesi Mária 

Nemzeti Összetartozás Napja          x   Sánta Szilvia 

 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         x   Szentesi Nelli 

Munkatervi értékelés          x   Szabóné Szentesi Mária 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

         x   Szabóné Szentesi Mária 

Pedagógusnapi ünnepség          x   Szabóné Szentesi Mária 

Nyári nagytakarítás, karbantartás            x x Szabóné Szentesi Mária 

Szent István király-államalapítás 

ünnepe 

           x Horváthné Balogh 

Barbara 

Tanévnyitó értekezlet            x Szabóné Szentesi Mária 

Munkaterv elkészítése            x Szabóné Szentesi Mária 
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8. Óvodák kapcsolatai 

 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

Kuthen úti tagóvoda – Program azonos óvoda  

Munkaközösségi kapcsolat: szakmai konzultációk, módszertani ismeretek 

bővítése, jó gyakorlatok megosztása 

Valamennyi tagóvoda által szervezett rendezvényeken, szakmai napokon, 

bemutató foglalkozásokon igyekszünk képviselni nevelő közösségünket. 

Az intézmény szakmai munkaközösségeiben, műhelyeiben, feladatra 

alakult teamekben aktívan együttműködünk. 

Óvoda - család Óvodai beiratkozás, szülői értekezletek, családlátogatások, egyéni 

beszélgetések, közös ünnepek, rendezvények.  

Szülői munkaközösséggel való együtt működés. 

Szülői bábcsoport előadása évente két alkalommal. 

Évente több alkalmat szervezünk, hogy bekapcsolódhassanak az óvodai 

életünkbe; 

„Anyás beszoktatás”, Családi sportnap, „Mese nap”, Adventi 

munkadélután, Farsang, Egészségnap, „Egy gyermek- egy palánta”, 

Madarak-fák napja, SZIM- világ családi nap, Zöld jeles napok 

Középiskolák Közösségi szolgálati idejüket több középiskolából is nálunk töltik a 

diákok. 

Pályaorientáció 

A Szentannai Sámuel középiskolába minden évben ellátogatunk 

megnézni a mezőgazdasági gépeket. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Bemutató órákon, mesemondó,- rajz pályázatokon való részvétel. Egymás 

rendezvényeinek látogatása. 

A Kiskulcsosi tagiskolával szorosabb együttműködés valósul meg. Volt 

óvodásaink rendszeres szereplői a SZIM -világ rendezvényünknek. 

Nagycsoportosaink az iskolai tanévnyitó ünnepségen verssel szerepelnek. 

Novemberben óralátogatásra megyünk, ahol találkozhatunk volt 

óvodásainkkal, és betekintést nyerhetünk az iskolai munkájukba. 

A nagycsoportos gyermekek és szüleik nyílt órán vehetnek részt. 

A tanító néniknek lehetőségetbiztosítunk a csoport életébe való 

betekintésre, nyílt napok látogatására.  

Óvoda - Fenntartó Rendezvényeinkre meghívót küldünk. 

Intézményi beszámolóhoz adatokat szolgáltatunk. 

Területi képviselőnk gyakran ellátogat az óvodánkba. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

A gyermekek szűrése.  

Probléma esetén szakmai, módszertani segítségnyújtás, terápia 

alkalmazása, fejlesztés. 

Szakmai konzultációk, esetmegbeszélések. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A vizsgálat eredményéről szakvéleményt küldenek, mely tartalmazza a 

gyermek fejlesztéséhez szükséges módszertani ajánlást is és a kontroll 

vizsgálat időpontját 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A POK által szervezett képzéseken lehetőségeinkhez képest részt 

veszünk.  

Szükség szerint szaktanácsadást igénylünk a nevelőmunkánkhoz. 

Csatlakozunk a megyei POK napokhoz. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Jelző rendszer működtetése. 

Kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelősön és a szociális munkatárson 
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Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

keresztül. 

Előadásokon való részvétel, esetmegbeszélések. 

Érdekképviselet, esélyegyenlőség támogatása 

Megfelelő tájékozottság a gyermekvédelmi törvényekről, azok aktuális 

változásairól. 

A rászoruló családok, gyermekek érdekképviselete, segítése. Gyermeki 

jogok érvényesítése. 

Írásbeli tájékoztatás adása rendszeresen. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

Rendezvényeiken való részvétel 

Mesemondó verseny, rajz pályázat, gyermeknap, Advent, Karácsony. 

Színház, könyvtár, kiállítás, koncert látogatása. 

A gyermekek új élményekhez juttatása. 

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

 

Fogorvosi, védőnői szűrések évi két alkalommal.  

Felvilágosító előadások alkalmanként, szülői tájékoztatás. 

Együttműködés a veszélyeztetett, családba fogadott gyermekek 

ellátásában. 

A gyermekek egészséges fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése.  

Egészségmegőrzés, prevenció. 

Gyermekorvosi szűrés a saját körzetben történik, szülővel. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

„Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért”kiemelten közhasznú 

Alapítvány kuratóriumi ülésének látogatása, rendezvényének támogatása 

(Ovi-gála) 

Környezetvédő civil szervezetek programjaihoz való csatlakozás:  

Autómentes nap,  

Hulladékcsökkentés hete,  

Tiszta Magyarországért! 

Humusz Szövetség 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

„Zöld Óvoda” hálózat építése 

Környezettudatosságra nevelés, szemléletformálás széles körű terjesztése. 

Tevékenységközpontú Egyesület tagja minden óvodapedagógus. 

Nemzeti Pedagógus kar óvodai tagozatába jelentkeztünk, rendezvényén 

képviseljük nevelőközösségünket. 

Magyar Pedagógiai Társaság tagja 1fő  

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács munkájának segítése: 

tehetséggondozó műhely működtetése 3 területen: mozgás, kézműves, 

környezeti 

Esetenként korreferátum, gyakorlati bemutató vállalása. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 Féléves nevelési tervek készítése, 

eredményességének értékelése. Kéthetes 

tematikustervezéssel az évszakhoz, 

ünnepkörökhöz kapcsolódva a komplexitást 

szem előtt tartva minden óvodapedagógus 

számára.  
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 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljes körű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 

 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

Biztonságos környezet megteremtése. Testi-

lelki egészség biztosítása. 

Napi- és heti rendnek megfelelően a szervezett 

mozgások megvalósítása: mindennapos 

testnevelés és heti 1 nagy testnevelés 

foglalkozás szervezése. 

Mozgásigény kielégítése, természetes 

mozgásformák fejlesztése a szabad játékban. 

 

Együttműködés a szakemberekkel. A 

szakvéleményben tett javaslatok szerint egyéni 

fejlesztések megvalósítása. 

Naprakész dokumentációvezetés.  

Az EFOP 3.1.3.pályázat megvalósítása során 

elért eredmények megtartása. A partner óvodák 

jó gyakorlatainak átvétele. 

 

Jogszabályi változások követése.  

Új, kidolgozott módszerek beépítése a 

Pedagógiai Programba. 

 

 

A vezetői ciklus 4. évébe lépve Szabóné 

Szentesi Mária vezetői értékelése megtörtént, az 

intézményi tanfelügyelet áttolódott erre a 

nevelési évre. 

 

Az intézményi önértékelési terv alapján 

Horváthné Balogh Barbara önértékelésére kerül 

sor. 

A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata 

team munkában, Szentesi Nelli részvételével.  

Belső ellenőrzések megvalósítása az éves  

munkaterv szerint.  

Felkészülés a pedagógusminősítő eljárásra. 

Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 

Megfigyelésen alapuló reális értékelés évente 2 

alkalommal, szülők tájékoztatása gyermeke 

fejlődéséről. Csoport és tagóvoda szintű 

összegzések készítése a BECS által kidolgozott 

módszer alapján. 
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2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

70 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 

3 óvodai csoportban, 6 fő óvodapedagógus, 1 fő 

pedagógiai asszisztens és 3 fő szakképzett dajka 

által. 

 

1 fő másodéves főiskolai hallgató mentorálása, 

gyakorlati képzésének támogatása valósul meg 

az óvodánkban. 

 

NTP- s pályázatot nyújtottunk be, aminek az 

eredményét még nem ismerjük. 

 

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Jeles napok megünneplése, értékközvetítés.  

Néphagyományőrző tábor szervezése. 

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés. 

Szülőföldhöz való érzelmi kötődés 

megalapozása. Identitástudat erősítése 

Piczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 

rendszeres vendég óvodánkban. Minden évben 

ellátogatunk Tóth János fazekasmester 

műhelyébe. 

 

Jó gyakorlatok megismerése, összegyűjtése és 

beépítése a helyi nevelőmunkába: akác méz, 

kamilla virág, birka 

Hagyományosan megjelenik az óvodai 

életünkben az Advent, a Karácsony és a Húsvét 

Mézes reggeli szervezése. 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

1fő, Kovácsné Fodor Mónika, Környezeti nevelő 

szakon megkezdi tanulmányait az ELTE TÓK-

on, mely támogatott az intézmény továbbtanulási 

tervében. 

 

A POK és a MATEHETSZ által szervezett 

tanfolyamokat lehetőségeinkhez képest 

igyekszünk kihasználni. 

 

Az EFOP 3.1.3. pályázati együttműködés során 

megismert jó gyakorlatokat beépítjük a 

nevelőmunkákba. 

Zöld Óvodai Bázisintézményként minden évben 

bemutató foglalkozást vállalunk és 

megrendezzük a Zöld Óvodák szakmai napját, 

ahol jó gyakorlataink közül mutatunk be az 
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érdeklődők számára. 

5.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

MIEÓ napok keretében, bemutató foglalkozást 

vállalunk. 

 

A „Komposztünnep” jó gyakorlatunkat 

szeretnénk dokumentálni. 

 

 „Mozogj velünk!” családi sportnapunkat 

szeretnénk akkreditáltatni. 

 

Projektfüzet megjelentetése folyamatban van. 

Mese nap. 

6.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai együttműködés 

valósuljon meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Tevékenységközpontú munkaközösségben a 

madarak- fák napján szervezési, és 

megvalósítási feladataink vannak.  

 

Nincs munkaközösség vezetőnk jelenleg. 

 

 

A 3 területen működő tehetség csoportunk 

együttműködik élményszerzések, gazdagító 

programok során.  

A műhelyvezetők részt vesznek évi 2 

alkalommal az intézményi megbeszélésen. 

 

Minősítés előtt álló kollégák igénylik a 

szaktanácsadók közreműködését. 

Ebben a nevelési évben Sánta Szilvia nyújtja be 

portfolióját Ped. II. minősítésre. 

 

Óvodapedagógusaink részt vesznek a tavaszi 

tehetségnap szakmai rendezvényén. 

Vállalnak korreferátumot, gyakorlati bemutatót. 

 

 

Tájékozódunk. 

7.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

Örökös Zöld Óvodai címet vehettünk át 2020. 

január 23-án. 

Újabb Zöld Óvoda Bázisintézményi megbízást 
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pályázatokon való aktív részvétel kaptunk 2019. október 3-án. 

8.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

Tagóvodai szinten a vezetői ellenőrzési terv 

alapján megvalósulnak a tagóvoda vezetői 

ellenőrzések. Minden dolgozó a képességeinek 

megfelelő módon, legjobb tudása szerint 

végezze munkáját. Ismerje erősségeit, 

fejlesztendő területeit.  

Szükség szerint szaktanácsadás igénylése a 

minőségi szakmai munka megvalósításához 

Minősítés előtt a kolléganők igénylik a külsős 

szaktanácsadói szolgáltatásokat. 

9.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

Valamennyi nagycsoportosunk, érdeklődésének 

megfelelően tagja az óvodánkban működő 

tehetségcsoportoknak. 

A tehetségműhely programjait megvalósítják, 

dokumentálják: Sánta Szilvia testi- 

kinesztetikus, Tóthné Török Judit térbeli-

vizuális, Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné 

Szentesi Mária környezeti nevelés területén. 

Sikeres akkreditációra került sor intézményi 

szinten az elmúlt nevelési évben. 

10.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

 

1fő, harmadéves hallgató nappali képzésben: 

Kocsis Nikolett,  

Gál Ferenc Főiskola Szarvas  

Mentor: Szabóné Szentesi Mária 

 

Jelenleg nincs gyakornokunk. 

 

Tapasztalatcsere valósul meg intézményi 

szinten: Harsányiné Szabó Ilona mester 

pedagógus vezetésével. 

Egészségnapunk délelőttjét szívesen 

bemutatjuk. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, feladatok beépítése a napi 

nevelőmunkába, törekedve a magas szintű 

pedagógiai munka megvalósítására. 

Törvénynek megfelelően biztosított. Pályázati 

lehetőségeket figyeljük, lehetőség szerint élünk 

vele. 
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Nagyon szeretnénk árnyékolót a homokozónk 

fölé, térkövezést az új kapuhoz és a 

kerékpártárolóhoz! 

Szeretnénk a fúrt kutat ismét használni! 

Az elhasználódott járdát és lépcsőket felújítani, 

a homokozó széldeszkáit kicserélni! 

A karbantartó 3 napos jelenléte lehetővé tenné a 

karbantartási munkálatok belátható időn belüli 

elvégzését. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Tóthné Török Judit 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

        nincs     

A gyermek monogramja 

 

13. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

SZIM  

Sánta Szilvia és 

Szentesi Nelli 

Süni 

Varga 

István 

Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

Kunné Nánási Mónika 

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Horváthné Balogh Barbara 

Csoport létszáma: 6-8 fő 

Foglalkozás időpontja: szerda és péntek 11- 1130 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Sánta Szilvia 

Csoport létszáma: 8-10 fő 

Foglalkozás időpontja: kedd- csütörtök 11- 1130 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Tevékenységközpontú Kovácsné Fodor Mónika, Horváthné Balogh 

Barbara, Sánta Szilvia, Szabóné Szentesi Mária, 

Szentesi Nelli, Tóthné Török Judit 

Gyermekvédelem Tóthné Török Judit 

Kerekerdő Horváthné Balogh Barbara, Szentesi Nelli 

Kézműves Tóthné Török Judit 

Környezeti Kovácsné Fodor Mónika, Szentesi Nelli 

Testnevelés Sánta Szilvia, Szabóné Szentesi Mária 
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Vezetői Szabóné Szentesi Mária 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Horváthné Balogh Barbara tartásjavító- prevenciós torna 

Sánta Szilvia tartásjavító- prevenciós torna 

Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztés, gyakorlatvezetés 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely neve Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

„SZIM- 

művészek”Kézműves, 

kreatív alkotó 

tehetségfejlesztő 

műhely 

Téri- vizuális Tóthné Török Judit 6-8 fő Csütörtök 

1530-1615 

45 perc 

„Ovistorna” 

Mozgásos 

tehetségfejlesztő 

műhely 

Testi kinesztetikus Sánta Szilvia 12 fő Hétfő  

1530-1615 

45 perc 

„Barangolók”  
 

környezeti 

tehetségfejlesztő 

műhely 

Kovácsné Fodor 

Mónika és Szabóné 

Szentesi Mária 

8-10 fő Szerda  

délelőtt, 

vagy 

délután 

45-60 perc 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 

Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 

Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

2021. 03. Szabóné Szentesi 

Mária és 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

„Földforgatók” talajvizsgálat óvodapedagógusok 

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  

időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021.03. Sánta Szilvia és 

Szentesi Nelli 

SZIM óvoda Játékba integrált 

tanulás 

óvodapedagógusok 

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

212 

 

időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021. 03. 25. Szabóné Szentesi 

Mária 

SZIM óvoda Egészségnap Szülők, 

óvodapedagógusok 

 

18. Pályázatok 
 NTP-OTKP-20 pályázatot nyújtottunk be környezeti nevelés területén.  

 Az eredmény még nem ismert. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Kovácsné Fodor Mónika 

Partneri mérő team Tóthné Török Judit 

Ösztönző team Szabóné Szentesi Mária 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Szentesi Nelli 

Ellenőrzés team Szabóné Szentesi Mária 

Teljesítményértékelő team Sánta Szilvia 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti 

Óvodája 

Tagintézményvezető: Posztósné Kovács Éva 
  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

214 

 

1. Óvodai nyitva tartási ideje: H-P 600-1800 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

8 

Dajka létszám 4 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - 

Fűtő-karbantartó létszám 1 (kedd és csütörtök) 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma - 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 

Gyermek létszám összesen 88 

Étkező gyermekek száma összesen 88 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  88 

Óvodás gyermekek száma - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

- 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

33 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

20 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 9 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 20 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 4 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020.09.08. A évkezdő információk átadása, tájékoztatás az óvodai csoportokról, 

az óvodánk ez évi törekvéseiről, feladatairól. A Pedagógiai Programból 

adódó feladatok megbeszélése, a program elemeinek felidézése, a 

pedagógiai munkában való konkrét megjelenése.  

Az óvodai szokásrendszer és hagyományok megbeszélése a 

tapasztalatok alapján. Megbeszélés, feladatok nevelési évre vonatkozó 

óvodai rendezvények megjelölése, szervezési feladatok, és felelősök 

kijelölése. Új rendezvény az egészség nap. 

2021.01.14. A Pedagógiai Programból adódó feladatok. Az elmúlt félév 

tapasztalatainak megbeszélése, az egészséges életmódra nevelés 

eredményeiről, nehézségeiről. A konyhakert kialakítása, abban való 

szülői részvétel megbeszélése. A családok bevonása az egészséges 

életmód kialakításához tervezett tevékenységekbe. A második félévben 

megvalósításra kerülő rendezvények (Farsang, Húsvét, Anyák napja, 

Ballagás, Gyermeknap) szervezési feladatainak megbeszélése. 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

215 

 

Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020.09.29. - Lépésről – lépésre nevelési program 

ismertetése a szülők számára  

- Csoportok bemutatása 

- Meghívott vendégek tájékoztatói 

(egyházi iskolák) 

- Házirend ismertetése 

- Tervezett rendezvények, aktuális 

feladatok a nevelési évre vonatkozólag 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020.11.03. Tájékoztatás a 2020. január 1-től 

hatályba lépett jogszabályi változásról. 

A tanköteles korú gyermekek 

iskolakezdésre, további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben való részvételre 

vonatkozó kérelmek benyújtásának 

eljárási rendjéről. 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

  

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020.09.29. Téma: A csoport bemutatása. Pedagógiai program és annak 

megvalósításának módjáról tájékoztatás a szülők számára. Szülői 

munkaközösségi tagok választása. Az első félév rendezvényeinek, 

ünnepeinek megbeszélése. 

2021.01. Téma: Félévi értékelés, tájékoztatás az iskolába lépés feltételeiről, az 

óvoda – iskola átmenet segítése. Egyéni beszélgetések a szülőkkel a 

gyermekek fejlődéséről. Aktualitások és ünnepek megbeszélése. 

2021.05. Téma: A nevelési év értékelése, kiemelten az egészséges életmód 

terén elért eredményeket. Ballagás, a gyermeknapi rendezvény, a 

kirándulás és más aktualitások megbeszélése. Egyéni beszélgetések a 

gyermekek fejlődéséről. 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Óvodapedagógus 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógus 

 Augusztus 20. Óvodapedagógus 

 Október 23. Óvodapedagógus 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 
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Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógus 

 Advent - Karácsony Óvodapedagógus 

 Farsang Óvodapedagógus 

 Gyermeknap Óvodapedagógus 

 Anyák napja Óvodapedagógus 

 Évzáró Óvodapedagógus 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről-lépésre részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Barangoló 2020.10-11hó Posztósné Kovács Éva 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

„Pöttöm fogadó” új gyermekek 

köszöntése 
2020.10.15. Posztósné Kovács Éva 

„Ovi-Karácsony” 2020.12.17. Posztósné Kovács Éva 

Gyermeknap a nevelési évet 

záró családi délután 

2021.06.03. Posztósné Kovács Éva 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Autómentes Világnap 2020.09.25. Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Állatok Világnapja 2020.10.04. Szele Éva  

Bodnárné Nagy Mária 

Szabó Erika 

Posztósné Kovács Éva 

Víz Világnapja 2021.03.22. Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

Ábrahám Anett 

Föld Világnapja 2021.04.21. Bodnárné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Madarak és fák napja 2021.05.10. Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

Ábrahám Anett 

Környezetvédelmi Világnap 2021.06.07. Bodnárné Nagy Mária 
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Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva  

Szabó Erika 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny 

2020.10. Szabó Erika 

Popovicsné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

Bodnárné Nagy Mária 

Ovigála 2020.11. Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Aprólábak Néptánc Gála 2021.03. Posztósné Kovács Éva 

Szabó Erika 

„Játszd újra” kreatív alkotó 

kiállítás 

2021.03. Széll Ágnes 

Ábrahám Anett 

Ügyeskedj a kerékpároddal 2021.04. Popovicsné Nagy Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Cinke csoport 

 

 

 

Maci csoport 

 

 

Katica csoport 

 

 

 

Süni csoport 

23 

 

 

 

24 

 

 

16 

 

 

 

25 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

 

 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

 

Szele Éva 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Mészárosné Csurgó 

Judit 

Széll Ágnes 

 

Vigh Éva 

 

 

Magyar Olga 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Gyökeres Éva 730 -1400 

1030 – 1700 

700 -1330 

1000 – 1630 

730 -1400 

1030 – 1700 

700 -1330 

1000 – 1630 

730– 1330 

1100 - 1700 

32 óra 

kétheti váltásban 

Bodnárné Nagy Mária 1030-1700 

730 -1400 

1000 - 1630 

700 - 1330 

1030-1700 

730 - 1400 

1000 - 1630 

700 - 1330 

1100 - 1700 

730 -1330 

32 óra 

kétheti váltásban 

Popovicsné Nagy Mária 700 - 1330 

1030-1700 

730 - 1400 

1000 -1630 

700 -1330 

1030-1700 

730 - 1400 

1000 -1630 

730 -1330 

1100 - 1700 

32 óra 

kétheti váltásban 

Posztósné Kovács Éva 1100 - 1600 

800 - 1230 

1100 - 1600 

800 - 1230 

1100 - 1600 

800 - 1230 

1100 - 1600 

800 - 1230 

1200 - 1600 

700 -1300 

24 óra kétheti váltásban 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

730 -1400 

930 – 1600 

730 -1400 

930 – 1600 

730 -1400 

930 – 1600 

730 -1400 

930 – 1600 

730 - 1330 

1000 - 1600 

32 óra 

kétheti váltásban 

Szele Éva 1000 -1630 

700 -1330 

1030-1700 

730 -1400 

1000 -1630 

700 -1330 

1030-1700 

730 -1400 

1100 - 1700 

730 -1330 

32 óra 

kétheti váltásban 

Ábrahám Anett 700– 1330 

1000 -1630 

730 -1400 

1030-1700 

700– 1330 

1000 -1630 

730 -1400 

1030-1700 

700 -1300 

1100 - 1700 

32 óra 

kétheti váltásban 

Szabó Erika 1000 -1630 

700 -1330 

1030-1700 

730 -1400 

1000 -1630 

700 -1330 

1030-1700 

730 -1400 

1100 - 1700 

730 -1330 

32 óra 

kétheti váltásban 
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Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Széll Ágnes 800 -1600 800 -1600 800 -1600 800 -1600 800 -1600 40 óra 

Mészárosné Csurgó Judit 1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

40 óra  

napi váltásban 

Vígh Éva 600 - 1400 

1000- 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

40 óra  

napi váltásban 

 600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

40 óra  

napi váltásban 

Magyar Olga 1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

600 - 1400 

1000 - 1800 

1000 - 1800 

600 - 1400 

40 óra  

napi váltásban 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás X X           Óvodapedagógusok 

Családlátogatás X X           Óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet X    X        Posztósné Kovács Éva 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

 X            

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

X  X          Óvodapedagógusok 

Tartásjavító torna tervezés X            Popovicsné Nagy 

Mária 

Tehetségműhely tervkészítés X            Szabó Erika 

Posztósné Kovács Éva 

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

X            Posztósné Kovács Éva 

Csoportnapló vezetése 

(tervezés, megvalósítás) 

X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése X X X X X X X X X X X X Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

X    X        Óvodapedagógusok 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

X X X X X X X X X    Posztósné Kovács Éva 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  X            Popovicsné Nagy 

Mária 
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Posztósné Kovács Éva 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

X X X X X X X X X X X X Posztósné Kovács Éva 

Hóvégi jelentés készítése X X X X X X X X X X X X Posztósné Kovács Éva 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal X X X X X X X X X X X X Posztósné Kovács Éva 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

X X X X X X X X X X X X Posztósné Kovács Éva 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

X X           Popovicsné Nagy 

Mária 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

X X X X X X X X X X X X Óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

 X           Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  X      X    Óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatás  X           Posztósné Kovács Éva 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 X           Szabó Erika 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Szele Éva 

Nemzeti ünnep   X     X     X Óvodapedagógusok 
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Kelj fel Jancsi játékos 

sorverseny 

 X           Szabó Erika 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Ábrahám Anett 

Bodnárné Nagy Mária 

Selejtezés  X           Posztósné Kovács Éva 

Leltár  X           Posztósné Kovács Éva 

Pályázatok figyelése, írása       X X X    Óvodapedagógusok 

Nevelési értekezlet   X     X    X  

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása, 

költségvetés végrehajtása 

  X          Posztósné Kovács Éva 

Ovigála   X          Posztósné Kovács Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok alakulásának 

ellenőrzése, kiscsoportban 

 X X          Posztósné Kovács Éva 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokásnak ellenőrzése 

  X          Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

   X    X     Óvodapedagógusok 

Mikulás várás    X         Óvodapedagógusok 

Advent Karácsonyi    X         Óvodapedagógusok 
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munkadélutánok 

Karácsonyi koncert, ünnepség    X         Óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

    X X X      Posztósné Kovács Éva 

Óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

             

Tematikus ellenőrzés   X   X   X    Posztósné Kovács Éva 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

 X       X    Posztósné Kovács Éva 

Szabó Erika 

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

     X       Óvodapedagógusok 

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

       X     Óvodapedagógusok 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      X      Óvodapedagógusok 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

 X  X  X       Óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások  X           Posztósné Kovács Éva 

Nemzeti ünnep márc. 15.              

Szabadságolási ütemterv 

készítés 

      X      Posztósné Kovács Éva 

Környezettanulmány készítése X       X     Óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        X      Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Boldizsárné Vajó-

Rápolti Erzsébet 

Ábrahám Anett 
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Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       X     Bodnárné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      X      Széll Ágnes 

Ábrahám Anett 

Anyák-napja         X    Óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja         X    Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Boldizsárné Vajó-

Rápolti Erzsébet 

Ábrahám Anett 

Ügyeskedj a kerékpároddal!        X     Popovicsné Nagy 

Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

Boldizsárné Vajó-

Rápolti Erzsébet 

Évzáró         X    Óvodapedagógusok 

Ösztönző team              

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        X    Popvicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 
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Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

             

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

             

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

        X    Szabó Erika 

Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

             

Tartásjavító torna éves 

értékelés 

        X    Popovicsné Nagy 

Mária 

Szorzós terv, éves értékelés         X    Gyökeres Éva 

Nemzeti Összetartozás Napja          X   Óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         X   Bodnárné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva  

Szabó Erika 

Munkatervi értékelés          X   Posztósné Kovács Éva 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

             

Pedagógusnapi ünnepség          X    

Nyári nagytakarítás, 

karbantartás  

          X X Posztósné Kovács Éva 

Szent István király-

államalapítás ünnepe 

           X Óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet            X  

Munkaterv elkészítése             Posztósné Kovács Éva 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

A Jókai úti óvodával a Nemzeti Összetartozás Napjáról való közös 

megemlékezés.  

A többi óvoda által szervezett szakmai napokon és bemutató 

foglalkozásokon, különböző rendezvényeken 

való részvétel. 

Szakmai műhelyekben való aktív részvétel. 

Óvoda - család Beiratkozást követően, a környezettanulmány elkészítése során felvettük 

a kapcsolatot a beíratott  

Szülői értekezleteken gyermekek szüleivel. a szülők tájékoztatása 

mellett lehetőség nyílott arra is, hogy a gyermekek szülei közötti 

együttműködés kialakuljon és erősödjön. 

Családlátogatásokra sor került, a problémás családokhoz többször is. 

Egyéni beszélgetésekre mindennap lehetőség nyílott, közösen nevelünk. 

Közös ünnepségek, rendezvények valósultak meg a családok 

bevonásával. 

A Szülői Munkaközösséggel való együttműködés jól működik, 

eredményes segítői az óvodai rendezvényeknek, programoknak. 

Szülői elégedettség vizsgálat megtörtént, az óvodapedagógusok és a 

vezető önértékelése során. 

A családok és az óvoda közötti kapcsolat konkrét terve az óvodai 

csoportnaplókban. 

Középiskolák Közösségi szolgálat megszervezése középiskolás diákok számára. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Iskolalátogatások- bemutató órákon való részvétel. 

Tehetségműhely bemutatókra, bemutató foglalkozásokra meghívót 

küldünk. 

 Iskolák tehetséggondozó munkájába való betekintés, tevékenységek 

látogatása a tehetségműhelyekbe járó óvodás gyermekekkel. 

Óvoda - Fenntartó Rendezvényeinkről, Szakmai napunkról és a bemutató foglalkozásainkról 

értesítést, meghívót küldünk. Az óvodánkban folyó szakmai munka 

megismertetése. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

Logopédiai fejlesztés. Három éves gyermekek vizsgálata, szülői 

mérőlapokon. Középsős korú gyermekek szűrése. A csoportokba 

tapasztalt problémás gyermekek vizsgálata, gondjainak megoldásához 

szakmai, módszertani segítséget kapunk. Iskolára való alkalmasság 

megállapítása.  

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési igény megállapítása, felülvizsgálat, 

szakszerű ellátás biztosítása a szakértői vélemény alapján. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A nevelőmunka eredményességének szakmai támogatása. A 

továbbképzések alkalmával pedagógiai módszerek, eljárások átadása, 

elsajátítása. Tudásmegosztás megvalósítása. Köznevelési fejlesztésekről 

tájékozódás, bekapcsolódás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

Az óvodánk gyermekvédelmi felelőse tartja a kapcsolatot, egy-egy 

előadásokon való részvétellel, esettanulmányok megbeszélésével. 

Családok segítése. 

Jelzőrendszer működtetése. 

Óvoda – Kulturális és Rendezvényeiken való részvétel (könyvtárlátogatás, kiállítás 
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Közművelődési 

Intézmények 

 

megtekintése.).Mesemondó versenyek.Rajzpályázatok.Városi 

Gyermeknap.Városi Advent.Színházlátogatás.Partneri kapcsolat 

mélyítése. A gyermekek új élményekhez juttatása.Tehetséges 

gyermekeknek lehetőség adása.  

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

Gyermekek egészségének megőrzése, betegségek megelőzése, egészséges 

fejlődésének figyelemmel kísérése.  

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A karcagi óvodáskorú gyermekek 

képességfejlesztésének támogatása. Rendezvények szervezése. 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozásokon való részvétel, 

szakmai együttműködések. Az egymástól való tanulás biztosítása, jó 

gyakorlatok átadása – átvétele. Információáramlás. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló működés megőrzése. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, 

óvodai nevelésünk alapelveit figyelembe véve 

készülnek el a csoportok éves pedagógiai tervei, 

melyek tükrözik a „Lépésről-lépésre” nevelési 

program sajátos vonásait.  

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli 

szokásokra, magatartásformálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, 

témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra.  

Nevelési gyakorlatunk integrálja a 

műveltségtartalmakat. Két hetet felölelő 

projektekben készülnek el a gyermekek 

tevékenységének tervezése, melyhez napi vázlat 

készül.  A megvalósítás során a gyermekek 

konkrét tapasztalás útján szerezzenek 

ismereteket. 

Biztosítjuk az egészséges életmód feltételeit, a 

szokások megalapozzuk. Alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokásokat alakítunk 

ki. A csoportok napirendje tartalmazza a 

mindennapi mozgást. Heti egy alkalommal 

kötelező testnevelés foglalkozás, mozgásos 

szabályjáték, és zenés torna vagy labdajáték a 

tornaszobában. A hét többi napján, a délelőtt 

folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, 

mindennapos testnevelés. Szervezett mozgásos 

tevékenység valósul meg az udvaron való 

tartózkodás ideje alatt. Arra törekszünk, hogy 

lehetőség szerint minél több időt töltsenek a 
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 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyerekek a szabad levegőn.  

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátásasorán biztosítjuk az empatikus, elfogadó 

környezetet. A gyermekek fejlesztése 

egyszemélyes kapcsolatban vagy mikro 

csoportos formában történik. A gyermekek 

ellátását az óvodapedagógusok mellett 

szakemberek végzik. A megvalósítás során 

felmerülő eredményekről rendszeres a 

konzultáció az óvodapedagógus –

fejlesztőpedagógus - gyógypedagógus között. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavarral 

küzdő gyermekek ellátását fejlesztő 

szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok 

segítik. A megvalósítás során felmerülő 

eredményekről rendszeres konzultáció 

óvodapedagógus –fejlesztőpedagógus között. 

Kiemelten tehetséges gyermek ellátása kettő 

tehetség területen történik ebben a nevelési 

évben. 

 Zenei 

 Logikai-matematikai 

  

 A tehetséggondozó műhelyekbe minden 

tanköteles korú gyermek részt vehet, de helyet 

kapnak a kisebb gyermekek is, amennyiben 

érdeklődésük már megmutatkozik. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodai csoportok 

kialakításakor, az éves nevelési terv 

kidolgozásakor arra, hogy a cigány gyermekek 

befogadó környezetre találjanak. A szociális 

beilleszkedés segítése megmutatkozik minden 

tevékenység tervezése és megvalósítása során. 

Nevelésünk magába foglalja a cigány kultúra 

hagyományápolását. Figyelembe vesszük a 

gyermekek egyéni képességeit, erősségeikre 

építünk. Kompenzáljuk nevelésünk során a 

családi nevelésből adódó hátrányokat, 

élményekben gazdag tevékenységeket 

szervezünk. Az óvodai élet során olyan 

tevékenységeket, programokat szervezünk, 

melyen minden gyermek részt vehet, nem jelent 

megterhelést a családok számára. Az 

Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” projekt 

megvalósítása során az óvodapedagógusok 

szakmai tudása fejlődött. A szocializáció 

területén ezt a megszerzett tudást alkalmazzuk. 

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2018-ban 

megtörtént, a mindenkori 
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 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérve 

rész veszünk a program felülvizsgálatában. 

 

 

 

 

Belső ellenőrzés, értékelés elvégzése. 

Ellenőrzési napló vezetése. Szaktanácsadóval 

való kapcsolattartás, együttműködés. 

Dokumentációk pontos vezetése, megfeleltetése 

az elvárásoknak. Külső ellenőrzésekre való 

felkészülés.  

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

lapjának pontos, folyamatos vezetése. A 

fejlesztő dokumentáció felülvizsgálatához, a 

csoport és tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárásához szükséges feladatok 

elvégzése. 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

Óvodai csoportok kialakítása az 

intézményvezetővel való egyeztetés alapján. 

A pályakezdő óvodapedagógusok szakmai 

támogatása, a nevelőközösségbe való 

beilleszkedés segítése. 

 

A pályázati lehetőségek kihasználása, 

pályázatok írása. 

 

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

Karcag város kulturális eseményeinek 

figyelemmel kísérése. A gyermekek számára 

megvalósítható élményszerző rendezvények 

látogatása. A város múltját, jelenét bemutató 

kiállítások, rendezvények látogatása. Szervező 

munka óvodai és csoport szinten illetve a 

tehetség műhelyekbe járó gyermekek számára. 
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 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Szülők bevonása a rendezvények látogatása 

alkalmával. 

Az óvodai nevelés tervezése során a 

hunkarikumok megismerése dokumentálásra 

kerül, megjelennek a keresztény kultúra 

témakörét feldolgozó projektek valamennyi 

csoportban. 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

támogatása 

A beiskolázási tervnek megfelelően a kötelező 

pedagógus továbbképzések teljesítése. JNSZM 

Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet által 

szervezett továbbképzéseken való részvétel. 

Bemutató foglalkozások látogatása, hospitálási 

napló vezetése. 

Módszertan megújító képzések figyelése, 

lehetőségek kihasználása. 

Óvodánk gyenge pontjainak feltárása. Jó 

gyakorlatok megismerése. Hospitáció, majd 

beépítés a gyakorlatba. 

Saját jó gyakorlat erősítése. 

5.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

Eredményes gyakorlatok kiválasztása, 

látogatása, hospitálás. Tapasztalatszerzés, 

tapasztalatcsere lehetősége. 

Eredményes gyakorlatok kiválasztása, 

látogatása, hospitálás. Tapasztalatszerzés, 

tapasztalatcsere lehetősége. 

Tehetség műhelyek gyakorlatának látogatása. 

 

6.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

Az óvodapedagógusok rendszeresen részt 

vesznek a szakmai munkaközösségi 

foglalkozásokon. Aktív feladatvégzéssel segítik, 

ötletekkel segítik a munkaközösség munkáját. 

Szem előtt tartják az intézmény Pedagógiai 

Programjában megfogalmazott célkitűzéseket. 

Rendszeres megbeszélések szervezése. Az 

intézmény pedagógiai célkitűzéseinek szem 

előtt tartása. Közös cél meghatározása, 

együttműködés. 

Rendszeres megbeszélések szervezése, a 

tehetség területek együttműködése. Cél 
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 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

meghatározása, pályázatok írása. Feladatok 

közös megvalósítása. 

Belső ellenőrzés során a területek átvilágítása. 

Szaktanácsadók felkérése. Az együttműködés 

megvalósítása. Nevelési értekezleten a 

szaktanácsadók előadásai gazdagítják szakmai 

tudásunkat. Részt veszünk, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet által 

hirdetet rendezvényeken. 

Tehetségnapokon, szakmai programokon való 

aktív részvétel. 

Aktív részvétel a kapcsolatok kialakításában. 

 

 

7.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

Zöld óvoda pályázat benyújtásra kerül. 2020-as 

pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 

05. Pályakezdő óvodapedagógusok bevonása a 

pályázat elkészítésébe. 

A pályázathoz kapcsolódó szervezési feladatok 

ellátása, aktív részvétel. 

8.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

Belső ellenőrzések időpontjának megbeszélése. 

Az ellenőrzések tapasztalatainak megbeszélése, 

értékelés (erősségek, gyenge pontok).  Fejlődési 

lehetőségek megjelölése. A továbbképzés (jó 

gyakorlat) kiválasztása, megvalósítása. 

A belső ellenőrzés során szempontok 

megbeszélése. Az ellenőrzést követően 

tanácsadás. 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénylése a 

gyakornoki vizsgára való felkészülés segítése.   

 

9.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

Tehetségműhelyek működtetése. Új 

tehetségműhely beindítása, feltételek 

biztosítása. 

 

Meghallgatás, megfigyelés egyéni erősségek 

felismerése. Lehetőség keresése, felkínálása. A 
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 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

tehetségműhely megvalósításához szükséges 

feltételek feltérképezése, biztosítása. Az 

óvodapedagógusok továbbképzésének 

megvalósítása. 

 

10.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

Egy óvodapedagógus gyakornok mentori 

feladatainak ellátása. 

 

Aktív részvétel a szakmai együttműködés során. 

 

 

Óvodapedagógusok ösztönzése, segítségnyújtás 

a bemutató foglalkozások tartására. Szervezési 

feladatok, feltételek biztosítása. Bemutató 

foglalkozások látogatása, hospitációs 

lehetőségek, egymástól tanulás. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program 

célkitűzései mentén halad. Pályakezdő 

óvodapedagógusok segítése. 

Jól átgondolt tervezés alapján való 

feladatellátás. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Gyökeres Éva 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

-     

A gyermek monogramja 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

-    

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Gyökeres Éva 

 A Jókai úti óvodában: Popovicsné Nagy Mária 

Csoport létszáma: 10-15 fő 
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Foglalkozás időpontja: Hétfő – Szerda 11-11,30 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői szakmai munkaközösség Posztósné Kovács Éva 

Lépésről- lépésre szakmai munkaközösség Posztósné Kovács Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Szele Éva 

Boldizsárné Vajó-Rápolti Erzsébet 

Néphagyomány ápolás szakmai 

munkaközösség 

Szabó Erika 

Testnevelés-gyógytestnevelés szakmai 

munkaközösség 

Popovicsné Nagy Mária 

Szabó Erika 

Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Környezeti nevelés szakmai munkaközösség Popovicsné Nagy Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

Kézműves szakmai munkaközösség Ábrahám Anett 

Kunrózsa szakmai műhely Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Gyöngyvirág szakmai műhely Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Gyökeres Éva 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Posztósné Kovács Éva vezetői 

Gyökeres Éva tehetséggondozó 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

„Így kell járni” zenei Szabó Erika 12-16 fő heti egy 

alkalom, 45 

perc 

„Kobakcsalogató” logikai Posztósné Kovács 

Éva 

6-9 fő heti egy 

alkalom, 45 

perc 

„Délutáni pattogó” mozgás Gyökeres Éva 

Ábrahám Anett 

        12-16 fő heti egy 

alkalom, 

45 perc 
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17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

    

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021.04. 

 

 

 

 

 

2021.04. 

 

 

Szabó Erika 

 

 

 

 

 

Posztósné 

Kovács Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

M.I.E.Ó.Takács 

P. úti Óvodája 

Karcag, Takács 

P. u. 50. 

 

 

M.I.E.Ó.Takács 

P. úti Óvodája 

Karcag, Takács 

P. u. 50. 

„Így kell járni” 

zenei 

tehetséggondozó 

műhely, saját 

élményű tanulás 

 

„Kobakcsalogató” 

logikai 

tehetséggondozó 

műhely –Színek 

világa 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

     

18. Pályázatok 

 

Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” projekt megvalósítása során kirándulás megvalósítása, 

a projekt zárása. 

 

NTP-OTKP-19 „Kobakcsalogató” logikai tehetséggondozó műhely pályázatának 

megvalósítása, zárása. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

Team Team tagok 

Önértékelő team  

Partneri mérő team Szabó Erika 

Ösztönző team  

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Gyökeres Éva 

Ellenőrzés team Posztósné Kovács Éva 

Teljesítményértékelő team Popovicsné Nagy Mária 
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Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Intézményi pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervek 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. sz. 

Óvodája 

Tagintézményvezető: Kunné Nánási Mónika 
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1. Óvoda nyitva tartási ideje: 6-18 óráig 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

11 

Dajka létszám 6 

Pedagógiai asszisztens létszám 2 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma  

Fűtő-karbantartó létszám 1 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma 2 

Gyermek létszám összesen 134 

Étkező gyermekek száma összesen 131 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  124 

Óvodás gyermekek száma 3 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

2 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

56 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

14 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 14 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 0 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020. 09.08. A 2020/2021-es nevelési év tervezett eseményeinek megbeszélése, 

időpontok, felelősök kijelölése. 

Szabályzatok, munkaköri leírások áttekintése, belső szabályok 

megbeszélése, egyeztetése. Szülői értekezlet tartalmi elemeinek 

megbeszélése. 

2021. 01. 27. Az első félév eseményeinek, történéseinek szakmai értékelése, a 2. 

félév aktuális teendőinek áttekintése, megbeszélése időpontok, 

felelősök kijelölése az egyenletes terhelés figyelembe vételével. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020.09.03. Pedagógiai programunk 

bemutatása, valamint a 

Házirend megismertetése a 

szülőkkel. Az óvodánkban 

dolgozó óvodapedagógusok és 

a nevelő – oktató munkát 
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segítő kolléganők bemutatása. 

Partnereink tájékoztatója: 

hitoktatás,  

Óvodánk beszoktatásának 

gyakorlata. A nevelési év első 

félévében várható események, 

programok ismertetése, 

szülőkkel közös, nyílt 

rendezvényeink megbeszélése. 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020. 12.10. A szülők tájékoztatása a 

iskolaérettségi vizsgálatok 

megindításának menetéről, 

tájékoztatás a gyermekek 

egyéni fejlettségéről. 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2021. 01. 19. Szülők tájékoztatása az 

iskolaérettség kritériumairól 

szakember segítségével 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020.09.03. 

 

A csoport bemutatása. Pedagógiai programunk által kidolgozott 

nevelési tervek céljaink, feladataink bemutatása. A csoport belső 

szabályainak megbeszélése. SZMK tagok választása. 

2021. 01. 19. I. félév nevelési céljainak, feladatainak megvalósítása, értékelése, a 

csoportokra váró további feladatok, programok megbeszélés. A 

szülők által megfogalmazott kérdések, kérések megválaszolása. Az 

SZMK tagok beszámolója az I. félévben az SZMK tagok által 

szervezésre került programokról. 

2021. 05.04.-06. A nevelési év értékelése. A szülők tájékoztatása a csoport életéről. A 

nevelési évet lezáró programok megbeszélése. (Anyák napi köszöntő, 

Pünkösd, Évzáró, Ballagás, Gyermeknap) 

SZMK tagok beszámolója a nevelési év eseményeiről. 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. Óvodapedagógusok 

 Október 23. Óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógusok 

 
Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógusok 

 Advent – Karácsony Nagyné Varga Csilla,  
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Perge Tiborné 

 Farsang Óvodapedagógusok 

 Gyermeknap Óvodapedagógusok 

 Anyák napja Óvodapedagógusok 

 Évzáró Óvodapedagógusok 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel 

részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Szüret 2020. 10. 08. Kunné Nánási Mónika, Nagyné 

Varga Csilla, Perge Tiborné 

Pünkösd 

 

2021. 05. 20. Kunné Nánási Mónika, 

Cseppentő Lajosné, Kis Anikó 

Krisztina, Mándi Katalin, 

Kovács Mariann Eszter 

Komázó (Csokonai) 2021. 05.  Kunné Nánási Mónika 

Évszakonként Galéria avató 2020. október 

 

2021. december 

 

2021. március 

Cseppentő Lajosné 

Kis Anikó Krisztina 

 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó Tímea 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Karácsonyváró  2020. 12. 16. Kunné Nánási Mónika, Nagyné 

Varga Csilla, Perge Tiborné 

Munkadélutánok 

Hulladékcsökkentési hét 

2020.11.3. hete  Mándi Katalin, Kovács Mariann 

Eszter, Cseppentő Lajosné, Kis 

Anikó Krisztina 

Karácsonyi 2020.12. 14. Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 

SeresnéBődi Viktória 

Farsangi 2021. 02. 16. Gyarmati Adrienn, Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Tavaszi- „Játszd újra!” 

kiállításhoz kapcsolódó 

2021. 03. 09. Nagyné Varga Csilla, Perge 

Tiborné 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes világnap 

 

2020.09.21. Perge Tiborné, Seresné Bődi 

Viktória 

Állatok Világnapja 2020.10.05. Mándi Katalin 
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Víz Világnapja 2021.03.19. Nagyné Varga Csilla, 

Föld Napja- „Egy gyermek egy 

palánta!” akció 

2021.04.20. Kovács Mariann Eszter, Kis 

Anikó Krisztina 

Madarak-fák napja 2021.05.10. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Környezetvédelmi világnap 2021.06.04. Perge Tiborné 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 

játékos „vetélkedő” 

2020. 09. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Perge Tiborné 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

ügyességi vetélkedő 

2020. 10.14. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Nagyné Varga Csilla, Gyarmati 

Adrienn Kovács Mariann 

Ovigála 2020. 11.21. Kunné Nánási Mónika 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Seresné Bődi Viktória 

Aprólábak Néptánc Gála 2021. 03. Kunné Nánási Mónika 

Kis Anikó Krisztina 

„Sportolj velünk!” családi 

sportdélután 

2021.04. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Pillangó csoport  

középső csoport 

 

Katica csoport 

Kiscsoport 

 

 

Napocska csoport 

Középső csoport 

 

Süni csoport 

Nagycsoport 

 

 

Napraforgó csoport 

Nagy csoport 

27 fő 

 

 

28 fő 

 

 

 

23 fő 

 

 

27 fő 

 

 

 

29 fő 

Cseppentő Lajosné 

Kis Anikó Krisztina 

 

Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó Tímea 

 

 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Seresné Bődi Viktória 

Kunné Nánási Mónika 

 

Nagyné Varga Csilla 

Perge Tiborné 

Lesják Brigitta 

Bede Ágnes 

 

Nagyné Molnár 

Mónika 

Tóth Andrea 

 

Bilincsiné Sebők 

Ágnes 

 

Mándoki Ferencné 

 

 

 

Györfi Imréné 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Kunné Nánási Mónika 7,30-12,30 7,30-12,30 7,30-12,30 Szakértői nap 7,30-12,30 20 ó. kötelező 

 

Cseppentő Lajosné 7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,00-13,00 

11,00-17,00 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Kis Anikó Krisztina 10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

11,00-17,00 

7,00-13,00 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Kovácsné Laczikó Júlia 

Tímea 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,00-13,30 

10,30-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Gyarmati Adrienn 

Mónika 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,00-13,30 

11,00-17,00 

7,30-13,30 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Kovács Mariann Eszter 7,00-13,30 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-13,30 

10,30-16,30 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Mándi Katalin 10,30-10 

7,00-13,30 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,00-16,30 

7,30-14,00 

10,30-16,30 

7,30-13,30 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Seresné Bődi Viktória 7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,00-13,30 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 11,00-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

7,00-13,00 

11,00-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

7,30-13,30 

30 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Nagyné Varga Csilla 7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,00-13,30 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-13,30 

11,00-17,00 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 

Perge Tiborné 10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

10,30-17,00 

7,00-13,30 

10,30-17,00 

7,30-14,00 

11,00-17,00 

7,30-13,30 

32 ó. kötelező 

2 heti váltásban 
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Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Bede Ágnes  8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 40 ó. kötelező 

Tóth Andrea 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 40 ó. kötelező 

Lesják Brigitta 10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

40 ó. kötelező 

heti váltásban 

Nagyné Molnár Mónika 

Barbara 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

40 ó. kötelező 

heti váltásban 

Bilincsiné Sebők Ágnes 6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

40 ó. kötelező 

heti váltásban 

Mándoki Ferencné  6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

40 ó. kötelező 

heti váltásban 

Györfi Imréné 6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

6,00-14,00 

9,00-17,00 

10,00-18,00 

40 ó. kötelező 

heti váltásban 

Kovács István 6,00-14,20  6,00-14,20 6,00-14,20 6,00-14,20 6,00-14,20 40 ó. kötelező 

Böszörményi Anett 7,00-11,00 7,00-11,00 7,00-11,00 7,00-11,00 7,00-11,00 40 ó. kötelező 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás X X           Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Családlátogatás X X X          Óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet X    X        Kunné Nánási Mónika 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

X            Kunné Nánási Mónika 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

X    X    X    Kunné Nánási Mónika, 

óvodapedagógusok 

Tartásjavító torna tervezés X            Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Tehetségműhely tervkészítés X            Mándi Katalin, Kis 

Anikó Krisztina, 

Cseppentő Lajosné 

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

X            Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Csoportnapló vezetése 

(tervezés, megvalósítás) 

X X X X X X X X X X   óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése X X X X X X X X X X   óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

X    X        Perge Tiborné, Nagyné 

Varga Csilla, Seresné 

Bődi Viktória, Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna 

Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

X X 

 

X  X  X  X   X Kunné Nánási Mónika 

Örökös Zöld óvoda címért X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 
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feladatmegvalósítás 

Autómentes Világnap  X            óvodapedagógusok 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

X X X X X X X X X X X X Kunné Nánási Mónika 

Hóvégi jelentés készítése X X X X X X X X X X X X Kunné Nánási Mónika 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal X X X X X X X X X X   Kunné Nánási Mónika 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

X X X X X X X X X X X X Kunné Nánási Mónika 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

X            Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna Kunné 

Nánási Mónika 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

X X X X X X X X X X X X óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

 X   X        Kunné Nánási Mónika 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  X      X    Gyarmati Adrienn, 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Statisztikai adatszolgáltatás  X 
 

          Kunné Nánási Mónika 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 X 

04. 

          Mándi Katalin 

Szüret  X 

 

          Kunné Nánási Mónika 

Nagyné Varga Csilla, 

Perge Tiborné 
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Galériában kiállítás  X 

 

          Cseppentő Lajosné 

Kis Anikó Krisztina 

 

Nemzeti ünnep   X 
10.23. 

          óvodapedagógusok 

Kelj fel Jancsi játékos 

sorverseny 

 X 

 

          Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Nagyné 

Varga Csilla, Gyarmati 

Adrienn Kovács 

Mariann 

Selejtezés  X           Kunné Nánási Mónika 

Leltár  X           Kunné Nánási Mónika, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Gyarmati 

Adrienn 

Pályázatok figyelése, írása X X X X X X X X X X X X Kunné Nánási Mónika 

Nevelési értekezlet  X     X      Kunné Nánási Mónika 

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása, 

költségvetés végrehajtása 

  X          Kunné Nánási Mónika 

Ovigála   X 

11. 

21. 
 

         Kunné Nánási Mónika 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Seresné 

Bődi Viktória 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok alakulásának 

ellenőrzése, kiscsoportban 

  X          Kunné Nánási Mónika 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokásnak ellenőrzése 

  X          Kunné Nánási Mónika 
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Hulladékcsökkentési héthez 

kapcsolódó munkadélelőtt 

   X         Cseppentő Lajosné, 

Kis Anikó Krisztina, 

Mándi Katalin, Kovács 

Mariann Eszter 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

   X    X     Mándi Katalin, Kovács 

Mariann Eszter, 

Cseppentő Lajosné, 

Kis Anikó Krisztina 

Mikulás várás    X 

12. 

06. 

        óvodapedagógusok 

Lucázás    X 

12. 

13. 

        Mándi Katalin, Kovács 

Mariann Eszter, 

Cseppentő Lajosné 

Advent Karácsonyi 

munkadélutánok 

   X         Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

SeresnéBődi Viktória 

 

Galériában kiállítás    X. 

 

        Mándi Katalin 

Kovács Mariann 

Eszter 

Karácsonyi koncert, ünnepség    X 

12. 

16. 

        Perge Tiborné Nagyné 

Varga Csilla, Kunné 

Nánási Mónika 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

   X         Kunné Nánási Mónika 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

   X         Kunné Nánási Mónika 
Perge Tiborné, Nagyné 

Varga Csilla,  
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Tematikus ellenőrzés     X        Kunné Nánási Mónika 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

      X  X    Kunné Nánási Mónika, 

Mándi Katalin, 

Nagyné Varga Csilla, 

Cseppentő Lajosné 

Farsangi hívogatók 

(kiscsoport) 

     X       Gyarmati Adrienn, 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Farsangi műsorok (középső és 

nagycsoport) 

     X       Cseppentő Lajosné, Kis 

Anikó Krisztina, Mándi 

Katalin, Kovács 

Mariann, Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna, 

Seresné Bődi Viktória 

Perge Tiborné Nagyné 

Varga Csilla 

Farsangi munka délutánok 

szervezése 

     X       Gyarmati Adrienn, 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

      X      Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Perge 

Tiborné 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      X      Nagyné Varga Csilla, 

Seresné Bődi Viktória 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

      X      óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások     X  X      óvodapedagógusok 

Galéria avató       X      Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

250 

 

Tímea 

Nemzeti ünnep márc. 15.       X      Kunné Nánási Mónika 

Mándi Katalin 

Szabadságolási ütemterv 

készítés 

      X      Kunné Nánási Mónika 

 

Környezettanulmány készítése         X    óvodapedagógusok 

Víz Világnapja, megemlékezés        X      Kunné Nánási Mónika 

óvodapedagógusok 

Zöld övezet Föld napja 

„Egy gyermek-egy palánta” 

       X     óvodapedagógusok 

Játsszd újra! kiállításhoz 

kapcsolódó munka délutánok 

szervezése 

       X     Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

Játsszd újra! kiállításon való 

részvétel 

       X     óvodapedagógusok 

Mándi Katalin, Seresné 

Bődi Viktória 

Komázó (Csokonai)         X    Kunné Nánási Mónika, 

Nagyné Varga Csilla, 

Perge Tiborné 

Anyák-napja         X    óvodapedagógusok 

Pünkösd         X    Kunné Nánási Mónika 

Cseppentő Lajosné, Kis 

Anikó Krisztina, Mándi 

Katalin, Kovács Mariann 

Eszter 

Madarak és fák napja         X    óvodapedagógusok 

Ügyeskedj a kerékpároddal!         X    Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Perge 

Tiborné 

Évzáró         X    óvodapedagógusok 

Ösztönző team              
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Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        X    óvodapedagógusok 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

        X    óvodapedagógusok 

Kézműves táborba gyermekek 

szervezése, tábori program 

összeállítása 

        X    óvodapedagógusok 

Zenei táborba gyermekek 

szervezése 

        X    óvodapedagógusok 

Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

         X   Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna Kunné 

Nánási Mónika  

Tartásjavító torna éves 

értékelés 

         X   Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna  

Szorzós terv, éves értékelés          X   Kis Anikó Krisztina, 

Kunné Nánási Mónika, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Tehetségműhely éves tervének 

értékelése 
         X   Mándi Katalin, Kis 

Anikó Krisztina, 

Cseppentő Lajosné 

Nemzeti Összetartozás Napja          X 
06.04. 

  óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         X 
06.05. 

  óvodapedagógusok 

Munkatervi értékelés          x   óvodapedagógusok 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

         X   Kunné Nánási Mónika 

óvodapedagógusok 

Pedagógusnapi ünnepség          X   Kunné Nánási Mónika 

Nyári nagytakarítás,           X  Kunné Nánási Mónika 
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karbantartás  

Szent István király-

államalapítás ünnepe 

           X 
08.20. 

óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet              X óvodapedagógusok 

Munkaterv elkészítése            X Kunné Nánási Mónika 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

A tagóvodák közötti szakmai együttműködés példaértékű 

intézményünkben. A tagóvodák rendezvényeit rendszeresen látogatjuk, a 

bemutató foglalkozásokon nagy létszámban részt veszünk. Az Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel adaptált pedagógiai programmal 

dolgozó tagóvodákkal (Csokonai úti, Jókai úti óvodák) még inkább szoros 

az együttmunkálkodásunk. Közös programunk minden év tavaszán a 

Komázó, melyen mindhárom óvoda nagycsoportos gyermekei vesznek 

részt állandóan változó helyszínen, melyet az óvodák biztosítanak. Az 

intézményben működő szakmai munkaközösségekbe, szakmai 

műhelyekbe, team munkákba aktívan részt veszünk irányultságunknak 

megfelelően. A Gépgyár úti SZIM tagóvodában a BTMN-s gyermekeket 

Kunné Nánási Mónika fejlesztő pedagógus látja el heti rendszerességgel. 

A Táncsics krt. 17-es Székhely óvodában a Mákszem, a Csokonai úti 

Óvodában az Aprólábak testi-kinesztetikus – gyermektánc 

tehetséggondozó műhelyt Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott 

gyermektánc oktató pedagógus vezeti. 

Óvoda - család Az óvoda egyik legfontosabb közvetlen partnere a család. Ezért is tartjuk 

nagyon fontosnak azt, hogy minél inkább megismerjék az óvodánkban 

folyó magas szakmai színvonalon megvalósuló nevelő-oktató munkát. 

Rendezvényeinkbe rendszeresen bevonjuk őket. Az első személyes 

kapcsolat a környezettanulmány során valósul meg, ahol 

megismerkedhetünk a család tagjaival és lehetőségünk nyílik egy 

bensőségesebb beszélgetésre a szülőkkel. 

A nevelési év elején a Szüret óvodai rendezvényünkön van lehetőségük 

először részt venni az óvoda éltében. Ovigaléria avatókra, óvodai és 

intézményi rendezvényekre invitáljuk őket. Lehetőséget biztosítunk az 

óvodai életbe való betekintésre, rendszeresen tájékoztatjuk őket a 

gyermekeik fejlettségi szintjéről, mindennapi eseményekről. Zárt 

facebook oldalt működtetünk a csoportok számára, mely alkalmas az 

információk gyors áramoltatására. Szükség esetén lehetőséget teremtünk 

az egyéni problémák megoldására a szociális segítő munkatárssal 

közösen. A projekttémák megvalósítása során bevonjuk őket a 

gyűjtőmunkába. Évente 4 alkalommal munkadélutánokat szervezünk, 

melynek során szülő gyermek együtt tevékenykedhet. 

Az SZMK tagokkal szoros az együttműködésünk. Évente 3 alkalommal 

tartunk értekezletet. Kikérjük véleményüket az intézményt érintő 

kérdésekben. 

Középiskolák Az intézményvezetővel való egyeztetés követően a középiskolákból 

érkező diákokat minden csoportban szívesen fogadják közösségi munka 

letöltésére az óvó nénik. Óvodapedagógus kolléganőim megismertetik a 

diákokat a pedagógusi pálya szépségeivel, rejtelmeivel. Betekintést 

nyernek az óvodában folyó nevelő – oktató munkába, illetve 

bekapcsolódhatnak a nevelő munkát segítő kolléganők munkájába is. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Minden év őszén ellátogatunk a Nagykun Református Általános Iskolába, 

Györffy István Katolikus Általános Iskolába, valamint a KÁIAMI Kováts 

Mihály tagiskolájába, ahol betekintést kapunk az első osztályos 

gyermekek bemutató óráiba.  Az általános iskolák és a mi óvodánk is 

rendszeresen küld meghívót a megvalósuló rendezvényekre. Egymás 

rendezvényeinek látogatása a lehetőségeinkhez mérten valósulnak meg. 

Az iskolák által kiküldött hirdetményeket, szórólapokat, plakátokat 
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kitesszük az óvoda hirdetőfalára, hogy a szülők időben tájékoztatva 

legyenek az aktualitásokról. Tehetséges gyermekeink nyomon követése 

folyamatos. 

Óvoda - Fenntartó Alkalmanként bizottsági és Testületi üléseken részt veszünk. 

Adatszolgáltatással élünk a beszámolók készítéséhez. 

Meghívjuk a fenntartó képviselőit az óvodai rendezvényekre. Az ünnepi 

önkormányzati ülésen jelen vagyunk. A városi ünnepségekbe 

bekapcsolódunk. 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

A csoportjainkban előforduló tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 

vizsgálatát kezdeményezzük, szakmai, módszertani segítséget kérünk 

óvodai fejlesztésükhöz. A tagintézmény által kiajánlott programokon 

lehetőség szerint részt veszünk. A KOFA teszt kitöltésben, 

megvalósításában tevőleges segítséget adunk. Az 5. életévét betöltött 

gyermekek logopédiai szűrővizsgálatához biztosítjuk a helyszínt. Minden 

nevelési évben részt veszünk a középső csoportosoknak szervezett játékos 

délelőttön. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A felülvizsgálati kérelmeket minden év június 30. elkészítjük. A sajátos 

nevelési igényű gyermekekről szakértői véleményt kapunk, mely nagy 

segítséget jelent az óvó néniknek a gyermekek mindennapi fejlesztése 

során. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A POK által hirdetett továbbképzéseken lehetőség szerint részt veszünk. 

Aktívan bekapcsolódunk az őszi és tavaszi pedagógiai napok 

rendezvénysorozatába bemutató foglalkozásainkkal. A bázisintézményi 

programok szervezésébe bekapcsolódunk, részt veszünk. Szükség szerint 

szakértői és szaktanácsadói segítséget igénylünk. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

Az információáramlás egész nevelési évben folyamatosan megvalósul. A 

Családsegítő központ által szervezett programokon, esetkonferenciákon, 

megbeszéléseken az óvodánk gyermekvédelmi felelőse rendszeresen részt 

vesz. A családgondozás alatt álló gyermekekről félévente óvodai 

jellemzést töltenek ki óvodapedagógusaim. 

A jelző rendszer szükség esetén jól működik. Az óvodapedagógusok 

szoros szakmai együttműködésben vannak Örsiné Kovács Ilona szociális 

segítő munkatárssal, akinek hetente egy alkalommal 2 órában van fogadó 

órája óvodánkban. A szociális segítő munkatárs által kiérkező 

nyomtatványokat az óvodapedagógusok segítségével töltik ki a szülők. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

 

A Déryné Kulturális Központ által szervezett rendezvényeken 

rendszeresen részt vesznek csoportjaink. (Mozilátogatós évente több 

alkalommal, kiállítások megtekintése) A Csiga – Biga városi mesemondó 

versenyen óvodánkat 3 kisgyermek szokta képviselni. Az általuk hirdetett 

rajzpályázatokra lehetőség szerint küldünk pályamunkát. A Györffy 

István Nagykun Múzeumba, Tájházba a középsős, és nagycsoportos 

gyermekeink évente legalább egyszer ellátogatnak. A nyílt könyvtári 

napokra rendszeresen ellátogatunk. Ebben a nevelési évben is szeretnénk 

kézműves tevékenységünkkel színesíteni a városi gyermekkarácsonyt, 

valamint a városi gyermeknapot. A Déryné Kulturális Központ 

rendszeresen biztosítja a helyszínt intézményi rendezvényeinkhez. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

 

A védőnői látogatások előre bejelentett időpontban évente 2-3 

alkalommal valósulnak meg. 

Fogorvosi vizsgálat évi 1 alkalommal megtörténik, melynek 

eredményéről a szülők értesítőt kapnak. A gyermekorvosi vizsgálatok a 3-

4-5-6 éves korban a kötelező tanácsadások alkalmával valósulnak meg, 

melyre a szülők viszik el gyermekeiket. 
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Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

„Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” alapítvány kiemelt 

célja az óvoda egészséges életmódra nevelésének támogatása, melynek 

értelmében az alapítvány rendszeresen támogatja a „Kelj fel Jancsi!” 

játékos sportvetélkedőt sportszerekkel. Az OVIGÁLA intézményi 

rendezvényünkön kerül átadásra az alapítvány emlékplakettje, azon 

személyek számára, akik kiemelkedően támogatják az alapítvány 

céljainak megvalósítását. A Varga József Nyelvtanulás Alapítvány 

felügyelő bizottságának elnöke Kunné Nánási Mónika 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesület őszi 

és tavaszi konferenciáin lehetőség szerint részt veszünk. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesület és az 

OOTT által szervezett Nyári Egyetemen szeretnénk képviselni óvodánkat 

egy fővel. 

Bekapcsolódunk a KTTT munkájában, a KTTT által megírt pályázat 

sikeres elbírálása esetén, aktívan kapcsolódunk be a programok 

megvalósításába. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv 

figyelembevételével, átgondolt pedagógiai 

éves tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél-és 

feladatrendszerének megfelelően készülnek el a 

csoportnaplókban található nevelési tervek, 

melyek tudatosak, naprakészek tervszerűek. 

Kolléganőim kétheti váltásban kétheti tematikus 

terveket készítenek az átgondolt éves tervek 

alapján. 

 

 

Az éves tervezésben hangsúlyos az egészséges 

életmódra nevelés minden fejlesztési területen 

való tervezése és megvalósítása. A gyermekek 

mozgásfejlesztése hetente egy alakalommal 

szervezett mozgásos tevékenység keretében és a 

mindennapos mozgás során valósul meg. 

Mindennapi mozgás megjelenik a 

napirendünkben. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

ellátása folyamatosan valósul meg óvodánkban. 

Az SNI-s gyermekek ellátását a 

szakvéleményben megjelölt szakemberek látják 

el, a BTMN-s gyermekekkel Kunné Nánási 

Mónika fejlesztő pedagógus foglalkozik. Az 

integráló óvodapedagógusok egyéni fejlesztési 

tervet készítenek, melynek alapja a szakértői 

bizottság fejlesztési javaslata.  A 

tehetségígéretes nagycsoportos gyermekek 

tehetséggondozó műhelybe járnak. 
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 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

  

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

Óvodánkban alacsony a cigány nemzetiségi 

nevelésben részesülő gyermekek létszáma. 

Nevelési terveinkben ennek ellenére kiemelten 

hangsúlyozzuk a szocializáció fontosságát, az 

esélyteremtést. 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatába 

programspecifikus munkaközösségi tagként 

kapcsolódnak be kolléganőim.  

 

 

 

Az elmúlt nevelési évben megvalósult a vezetői 

és intézményi önértékelés, illetve a 

tanfelügyelet. Az elkészített vezetői 

önfejlesztési terv, valamint az óvoda intézkedési 

tervének megvalósítása szeptembertől kezdődik. 

 

Ebben a nevelési évben tagóvodánkban külső 

szakmai ellenőrzésre nem lett kijelölve 

óvodapedagógus. A belső ellenőrzések az 

SZMSZ-ben és a 2020/2021 évi Munkaterv 

kiegészítésének 1. sz. melléklete az ellenőrzési 

tervben meghatározott módon fognak 

megvalósulni.  

Pedagógus önértékelés 2 kolléganőmnél fog 

megvalósulni. (Kovácsné Laczikó Tímea, 

Kovács Mariann Eszter) Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

visszavezetésére felállított team munkába 

kolléganőimmel közösen aktívan 

bekapcsolódunk. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentációjának felülvizsgálatára létrehozott 

team munkába Mándi Katalin kolléganőm fog 

bekapcsolódni. 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

 

 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

Óvodánk személyi ellátottsága teljes mértékben 

megfelel a törvényi előírásoknak. 134 

kisgyermek óvodai neveléséről 11 

óvodapedagógus (1 fő gyakornok, 6 fő 

pedagógus I., 3 fő pedagógus II., 1 fő mester 

pedagógus,) 2 fő szakképzett pedagógiai 

asszisztens, 5 fő szakképzett dajka, 2 fő közcélú 

foglalkoztatott és 1 fő csökkentett 

munkaképességű kolléganő gondoskodik. 

 

Ettől a nevelési évtől a Süni csoportban Seresné 

Bődi Viktória pályakezdő kolléganő kezdi meg 

munkáját. 
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 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

Minden évben igyekszünk a pályázati 

lehetőségeket kihasználva fejleszteni óvodánk 

tárgyi felszereltségét. Ebben a nevelési évben a 

2019. szeptember elején benyújtott NTP-

OTKP-19 Ide lábam egy kis táncra… pályázati 

projekt fog befejeződni, melynek keretén belül 

gazdagodni fog óvodánk eszközállománya. 

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Gyermekeinkkel rendszeresen ellátogatunk a 

Györffy István Nagykun Múzeumba, ahol 

időszakos és állandó kiállításokat tekinthetünk 

meg. Felkeresünk helyi alkotókat, 

kismestereket, a alkotó műhelyeikbe szívesen 

ellátogatunk. (Tyukodi László, Tyukodi 

Lászlóné, Pinczésné Sóós Gyöngyi) 

Ovigalériánkban rendszeresen bemutatjuk a 

helyi népművészek alkotásait. pl.: csipkeverő, 

szobrász. 

 

Az éves tematikus tervbe beépítjük a gyermekek 

számára is feldolgozható hungarikum, valamint 

a keresztény kultúra témákat, melyeket kétheti 

projektekben dolgozunk fel. 

 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

A kötelező pedagógus továbbképzést minden 

kolléganőm teljesítette a meghatározott időn 

belül.  

 

A Szolnoki POK által meghirdetett 

továbbképzésekhez csatlakozunk az új képzési 

felületet használva irányultságunknak 

megfelelően. 

13. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

Szakmai munkaközösségeken belül, valamint a 

Szolnoki POK által hirdetett őszi és tavaszi 

pedagógiai napokhoz kapcsolódóan szívesen 

vállalunk bemutató foglalkozást, melynek 

keretén belül az érdeklődők betekinthetnek a 

kipróbált és jól működő projektzáró 

tevékenységeinkbe. Ebben a nevelési évben 2 

bemutató foglalkozást szeretnénk 

megvalósítani. 

 

A tavasz folyamán elrendelt rendkívüli szünet 

ideje alatt kidolgozásra került a Szüret – 
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 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 

hagyományos óvodai rendezvényünk. 

 

Sikeres megvalósuló NTP-OTKP-19 Ide lábam 

egy kis táncra… című pályázat keretén belül 

projekt füzetben mutatja be a megvalósult 

pályázati anyagot Kis Anikó Krisztina 

kolléganőm. 

5.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 

 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 

 

 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

Az óvodapedagógusok érdeklődési területüknek 

megfelelően vesznek részt a szakmai 

munkaközösségekben, (11 óvodapedagógus 7 

szakmai munkaközösségben munkálkodik) és 

pedagógiai tevékenységükkel segítsék elő a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok 

elérését, megvalósulását. 

 

Évente 3 alkalommal találkoznak a szakmai 

munkaközösség vezetők, ahol beszámolnak az 

elkészített munkatervükről, illetve az I. és a II. 

félévben megvalósult eredményes tartalmi 

munkájukról. Az óvodánkban dolgozó 

munkaközösség vezető szívesen részt vesz ezen 

alkalmakon. 

 

Az azonos területen tehetségműhelyt vezető 

kollegákkal rendszeres kapcsolatot alakítunk ki, 

egymás munkájának megismerése, segítése 

céljából.  

 

 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által 

hirdetett képzéseken aktívan veszünk részt. 

Szükség esetén szaktanácsadói tevékenység 

igénylése pedagógiai feladatok 

megvalósításában, minősítésekhez 

kapcsolódóan. 

 

OOTT rendezvényeibe bekapcsolódunk 

résztvevőkét, szükség esetén szervezőként. 

NTP-HTTSZ-19-0013. pályázati projekt keretén 

belül a pályázati program koordinálása, 

megvalósítása pályázati kötelezettség 

vállalóként. 

6.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 

2020. január 23-án vettük át az Örökös Zöld 

Óvoda címet, mely nagy elismerése 

nevelőmunkánknak. Mindennapi munkánk 
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 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

során kiemelt fontosságú a Zöld Óvoda 

kritériumrendszerének való megfelelés. 

 

A Zöld óvodai tevékenységekben aktívan részt 

veszünk. Bekapcsolódunk kolléganőim aktív 

részvételével, illetve óvodás csoportjainkkal a 

mobilitási hét keretében szervezett autómentes 

nap programjába. Óvodánkat 12 kisgyermek 

képviseli, az Ügyeskedj a kerékpároddal 

intézményi rendezvényen. Bekapcsolódunk a 

Legszebb konyhakert országos programba. 

Öltözz zöldbe! Flashmob – on mind a két 

nagycsoportunk képviseli óvodánkat. A zöld 

jeles napokhoz kapcsolódó rajzpályázatokra 

pályamunkákat küldünk, illetve óvodánkban 

minden jeles napról megemlékezünk tematikus 

projekt keretében. 

7.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

A folyamatos és ütemezett ellenőrzések egész 

nevelési évben fognak megvalósulni. A vezetői, 

tagóvoda vezetői, munkaközösség vezetői 

ellenőrzés megvalósulása során az esetleges 

fejlesztendő területek feltárásra kerülnek, közös 

fejlesztési javaslat megfogalmazása történik, 

meg mely az egyéni fejlődés érdekében készül 

el. 

 

Szükség esetén szaktanácsadók támogatását 

segítségnyújtását igénybe vesszük a kolléganők 

minősítési eljárása előtt. Szakértőként segítem 

kolléganőim szakmai munkáját, illetve külsős 

tapasztalataimat beépítem vezetői munkámba. 

Igényünket minden évben benyújtjuk az 

Oktatási Hivatal felé. 

8.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok az 

érdeklődési területüknek megfelelően alakítják 

ki. A gyermekek kiemelkedő adottságait 

beazonosítva válogatják be a 

tehetségműhelyekbe. 

Óvodámban, ebben a nevelési évben 3 

tehetséggondozó műhely fog elindulni, mely az 

óvodánk összes tanköteles korú gyermekének 

lehetőséget biztosít arra, hogy valamelyik 

tehetségműhelybe bekapcsolódjon érdeklődési 

körének megfelelően. (Bíborka – testi- 

kinesztetikus-gyermektánc, vezeti: Kis Anikó 
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 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 

 

 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

Krisztina, Varázskezek – térbeli – vizuális, 

vezeti Mándi Katalin, Okos Gyalog – logikai – 

Cseppentő Lajosné) 

 

Ebben a nevelési évben Kis Anikó Krisztina 

kolléganőm a „Bíborka” tehetséggondozó 

műhely vezetője sikeres pályázati projektjét 

fogja befejezni. Az Ide lábam egy kis táncra… 

című pályázati programját projekt füzet által 

teszi nyilvánossá, mely teljes mértékben segíti 

és támogatja őt az önmegvalósításban. 

 

Intézményünk újabb akkreditáción esett át, 

melynek köszönhetően 3 évig újból viselheti a 

kiváló akkreditált tehetségpont címet Óvodánk. 

9.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

Ebben a nevelési évben egyenlőre nincs 

főiskolai hallgató, aki óvodánkban töltené 

gyakorlatát. 

 

Óvodánkban Seresné Bődi Viktória gyakornoki 

munkáját Gyulainé Nagy Zsuzsanna mentorálja. 

 

Az intézményünkben mentori feladatokat ellátó 

kolléganők team foglalkozások keretében 

konzultálnak egymással. 

Ebben a nevelési évben nem vállalunk 

munkaközösségi foglalkozás keretén belül 

bemutatót. 

10.Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

 

 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

A pedagógiai célkitűzéseink, feladataink 

megvalósulása magas fokú szakmai, 

módszertani tudást, elhivatottságot, innovatív 

képességet, reflektivitása, és hatalmas gyermek 

szeretetet vár el tőlünk, melyre kolléganőim 

teljes mértékben felkészültek. 

 

Törvény által előírt feltételek teljes mértékben 

biztosítottak. A nevelési év ideje alatt 

igyekszünk a lehető leggazdaságosabb 

működést elérni. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Kovácsné Laczikó Tímea 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 
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Táncsics krt. 19.  

Süni csoport 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

 

 

 

Napraforgó csoport 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

D. L. 

 

 

 

 

 

 

P. P. 

Pszichés fejlődés zavara 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok (beszéd, 

figyelem, kognitív 

funkciók és a szociabilitás 

kombinált fejlődési zavara 

 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok (a 

mozgáskoordináció, a 

beszéd, a figyelem 

kombinált fejlődési 

zavara) 

 Homoki Judit – 

gyógypedagógus, 

logopédus, tan. ak. ped. 

szakos tanár 

 

 

 

Homoki Judit – 

gyógypedagógus, 

logopédus, tan. ak. ped. 

szakos tanár 

 

 

A gyermek monogramja 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

Táncsics krt. 19. 

Napocska csoport 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

Napraforgó csoport 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

Cs. J. L. 

 
 
 

 

F. K. 

Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

 

 
 

Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

Kunné Nánási Mónika -

fejlesztő óvodapedagógus 

 

 

 

Kunné Nánási Mónika -

fejlesztő óvodapedagógus 

 

13. Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Csoport létszáma: 12 fő 

Foglalkozás időpontja: hétfő – szerda 10:45- 11:15 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 

 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Vezetői  Kunné Nánási Mónika 

Gyermekvédelmi Kovácsné Laczikó Tímea 

Kézműves Mándi Katalin, Cseppentő Lajosné 

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kovácsné Laczikó Tímea, Cseppentő Lajosné, 

Nagyné Varga Csilla, Seresné Bődi Viktória, 

Kovács Mariann Eszter, Kunné Nánási Mónika 

Testnevelés - gyógytestnevelés Gyulainé Nagy Zsuzsanna, Gyarmati Adrienn, 

Kovács Mariann 

Környezeti Perge Tiborné, Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Kerek erdő- fejlesztő Mándi Katalin, Kis Anikó Krisztina 
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15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Kunné Nánási Mónika Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő 

pedagógiája, gyermektánc oktató, vezető 

óvodapedagógus 

Perge Tiborné Drámapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna Gyógytestnevelés 

Kis Anikó Krisztina Gyermektáncoktató 

 

16. Tehetségműhelyek 
Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

Varázskezek Térbeli vizuális Mándi Katalin 6 fő kedd 

15:30-16:15 

Bíborka Testi – 

kinesztetikus 

gyermektánc 

Kis Anikó Krisztina 16 fő kedd 

15:30-16:15 

Okos Gyalog Logikai  Cseppentő Lajosné 8 fő szerda 

15:00-15:45 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 

 

Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

2021. március Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Seresné Bődi 

Viktória 

 Óvodapedagógusok 

Általános Iskolai 

tanítók 

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021. április Nagyné Varga 

Csilla 

Perge Tiborné 

Táncsics krt. 19.  Óvodapedagógusok 

Általános Iskolai 

tanítók 

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 
 

időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 
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18. Pályázatok 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

 

Óvodánkban Kis Anikó Krisztina szakvizsgázott gyermektánc oktató, óvodapedagógus 

készítette el „Ide lábam egy kis táncra…” című pályázati anyagát testi-kinesztetikus- 

gyermektánc tehetséggondozó műhelyére. A pályázatban vállalt fő tevékenység: A 

tehetségígéretek pozitívumait, erőségeit kiemelő, 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. A 

foglalkozások heti 1 alkalommal, a korcsoportnak megfelelően legalább 30 legfeljebb 60 

perces időtartamban.  

 

A pályázat megvalósításának ideje módosult a kihirdetett veszélyhelyzet miatt: 2019 

októberétől – 2020 decemberéig tart. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Kunné Nánási Mónika 

Partneri mérő team Kovács Mariann Eszter 

Ösztönző team Nagyné Varga Csilla 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Mándi Katalin 

Ellenőrzés team Kunné Nánási Mónika 

Teljesítményértékelő team Perge Tiborné 
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Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti Óvodája 

Tagintézményvezető: Harsányiné Szabó Ilona 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 6-18 óráig 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 

 

 Fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

6  

Dajka létszám 3 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - 

Fűtő-karbantartó létszám 0 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 2 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 

Gyermek létszám összesen 54 

Étkező gyermekek száma összesen 54 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  53 

Óvodás gyermekek száma - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

- 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

18 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

27 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 22 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 2 

 

3. Értekezletek 

 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma 

2020.09.10. Tanév rendjének, feladatainak megbeszélése. A rendezvények, 

programok szervezési ütemezése, a feladatok, felelősök kijelölése 

2021.01.20. A II. félév feladatai, rendezvényei, aktualitások 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma 

Összevont szülői értekezlet-kis 

csoport 

2020.09.15. A tanév nevelési rendje, a 

tanév feladatai, tájékoztatás az 

óvodai programokról. Nevelési 

év munkatervének ismertetése, 

megbeszélése, elfogadása. 

Intézményi dokumentumok 

ismertetése: Házirend, 

Pedagógiai Program 

Tájékoztatás a jogszabályban 

megjelent tankötelezettség 

változásról, az 
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iskolakészültségről. 

Összevont szülői értekezlet – nagy 

csoport 

2020.12.08. Tájékoztatás és 

segítségnyújtás. Útmutatás a 

döntéshozatalhoz, a 

gyermekek iskolába lépéséhez. 

Összevont szülői értekezlet – 

középső csoport 

2021.02.03. Tájékoztatás az 

iskolakészültségről, a 

jogszabályi változásokról 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma 

2020.09.14.  Pedagógiai Program, a nevelési terv ismertetése. 

 Csoportélet szokásai, szabályai. 

 SZMK tagok választása. 

 Ünnepségek, tagóvoda szintű rendezvények 

2021.02.03.  I. félév nevelési céljainak, feladatainak értékelése, további 

feladatok  

 Iskolaérettség, iskolai életre felkészítés 

 Csoportok rendezvényei, szervezési teendők 
2021.04.27.  A nevelési év feladatainak, elért eredményeinek értékelése 

   Csoportok rendezvényei, szervezési teendők 

 

4. Ünnepek – rendezvények 

 

SZ MSZ szabályozása alapján 

 

Nemzeti ünnepek  Felelős 

 Március 15. Óvodapedagógusok 

 Június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Óvodapedagógusok 

 Augusztus 20. Óvodapedagógusok 

 Október 23. Óvodapedagógusok 

Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógusok 

 Gyermekek születésnapja Óvodapedagógusok 

Ünnepek  Felelős 

 Mikulás várás Óvodapedagógusok 

 Advent - Karácsony Óvodapedagógusok 

 Farsang Óvodapedagógusok 

 Gyermeknap Óvodapedagógusok 

 Anyák napja Óvodapedagógusok 

 Évzáró Óvodapedagógusok 

 

Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről-lépésre részprogram szerint 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Barangoló  2020.10.07. munkaközösség tagjai 
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Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Mihály-napi vásár 2020.09.29. óvodapedagógusok 

Márton napi vigasságok 2020.11.10. óvodapedagógusok 

Nyárnyitogató – Családi 

Gyermeknap 

2021.06.03. óvodapedagógusok 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Felelős 

Autómentes nap 2020.09.22. óvodapedagógusok 

Állatok világnapja   2020.10.02. óvodapedagógusok 

Víz világnapja 2021.03.22. óvodapedagógusok 

Föld napja 2021.04.22. óvodapedagógusok 

Madarak fák napja 2021.05.10. óvodapedagógusok 

Környezetvédelmi világnap 2021.06.04 óvodapedagógusok 

 

Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Ügyeskedj a kerékpároddal 2020.09.24. óvodapedagógusok 

Kelj fel Jancsi - sorverseny 2020.10.14. óvodapedagógusok 

Ovigála 2020.11.21. óvodapedagógusok 

 

5. Csoportbeosztás 

 

Csoport neve Gyermeklétszám/f

ő 

Óvónő Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

I.Katica csoport 

 

 

II.Darázs csoport 

 

 

III.Margaréta 

csoport 

18fő 

 

 

18 fő 

 

 

18 fő 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Andrási Tiborné 

Ujj Petronella 

Varga Ibolya 

 

 

Tóth Eszter 

 

 

Kovács Istvánné 

Molnárné Kovács 

Ildikó 
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6. Közalkalmazottak munkarendje 2019-2020. nevelési évben a Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak megfelelően 

 

Óvodapedagógusok: 
 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

 

700-1200 

1200-1700 

700-1200 

1200-1700 

700-1200 

1200-1700 

700-1200 

1200-1700 

700-1100 

1300-1700 

Kötött munkaidő 24 

óra, kétheti váltás 

-2óra kedvezmény-

munkaközösségvezető 

Csapóné Horváth 

Marianna 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1300 

Kötött munkaidő 32 

óra, kétheti váltás 

-2óra munkaközösség 

vezető 

 - 1 óra szakszervezeti 

órakedvezmény 

Spisák Dezsőné 

 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1300 

1100-1700 

Kötött munkaidő 32 

óra, kétheti váltás 

Balázs Dorina 

 

     1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1100-1700 

700-1330 

Kötött munkaidő 32 

óra, kétheti váltás 

Andrási Tiborné 700-1230 1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1100-1700 

700-1300 

Kötött munkaidő 32 

óra, kétheti váltás 

- 2óra munkaközösség 

vezető 

- BECS 3 óra 

Ujj Petronella 1030-1700 700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1330 

1030-1700 

700-1300 

1100-1700 

Kötött munkaidő 32 

óra, kétheti váltás  

órakedvezmény 
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Dajkák, pedagógiai asszisztens: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Varga Ibolya 1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

Heti 40 óra 

heti vált. 

Tóth Eszter 600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

Heti 40 óra 

heti vált. 

Kovács Istvánné 1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

600-1400 

1000-1800 

1000-1800 

600-1400 

Heti 40 óra 

heti vált. 

Molnárné Kovács Ildikó 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 Heti 40 óra 

 

Fűtő-karbantartó: 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés 

Elek László 600-1400 

Zöldfa 

600-1400 

Kuthen 

600-1400 

Zöldfa 

600-1400 

Kuthen 

600-1400 

Zöldfa 

Heti 40 óra 
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7. 2020-2021-es nevelési év esemény naptár  

 

 2020-2021.  

Feladat szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. Felelős 

Beszoktatás x x x          óvodapedagógusok 

Családlátogatás x x       x    óvodapedagógusok 

Munkatársi értekezlet x    x        Harsányiné Szabó 

Ilona 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás 

x            Harsányiné Szabó 

Ilona 

Szülői értekezlet (összevont, 

csoport) 

x     x  x     Harsányiné Szabó 

Ilona 

Tartásjavító torna - tervezés x            Andrási Tiborné 

Tehetségműhely tervkészítés x            Andrási Tiborné 

Csapóné H. Marianna,  

Spisák Dezsőné,  

Gyermekvédelemi feladatok 

éves tervezése 

x            Csapóné Horváth 

Marianna 

Csoportnapló vezetése (tervezés, 

megvalósítás) 

x 

 

x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Felvételi napló vezetése  x  x  x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése nagycsoport 

szülők tájékoztatása 

x    x        óvodapedagógusok 
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Csoport dokumentumok 

ellenőrzése 

x x x  x  x  x    Harsányiné Szabó 

Ilona 

Zöld óvoda címért 

feladatmegvalósítás 

x  x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Autómentes Világnap  x            Andrásiné, Csapóné 

Munkaidőkeret ellenőrzése, 

nevelési időkeret 

nyilvántartásának vezetése 

x x x x x x x x x x x x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Hóvégi jelentés készítése x x x x x x x x x x x x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Tanácsadás, konzultáció 

szülővel 

x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Konzultáció pedagógussal x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Jelentések készítése 

(hiányzások, gyermekbaleset) 

x x x x x x x x x x x x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Gyógytestnevelés csoport 

kialakítása 

x            Andrási Tiborné 

Gyermekek név és 

születésnapjáról való 

megemlékezés 

x x x x x x x x x x x x óvodapedagógusok 

Szülői munkaközösség 

értekezlet, munkatervkészítés 

 x    x       Harsányiné Szabó 

Ilona 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése kiscsoport 

szülők tájékoztatása 

  x      x    óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatás  x           Harsányiné Sz. Ilona 
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Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

 x           óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnep   x     x     x óvodapedagógusok 

Kelj fel Jancsi - játékos 

sorverseny 

 x           Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Selejtezés  x           Harsányiné Szabó 

Ilona 

Leltár   x          Harsányiné Szabó 

Ilona 

Pályázatok figyelése, írása x x x x x x x x x x x x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Nevelési értekezlet   x    x      Harsányiné Szabó 

Ilona 

Költségvetés készítéséhez 

adatok szolgáltatása 

  x          Harsányiné Szabó 

Ilona 

Ovigála   x          Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Csapóné H. Marianna 

Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulásának ellenőrzése, 

kiscsoportban 

 x x          Harsányiné Szabó 

Ilona 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokásnak ellenőrzése 

  x  x        Harsányiné Szabó 

Ilona 

Gyermekek fejlődési lap 

vezetése középsőcsoport 

szülők tájékoztatása 

   x    x     óvodapedagógusok 
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Mikulás várás    x         óvodapedagógusok 

Advent-karácsonyi  

munkadélutánok 

   x         óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottsághoz 

vizsgálati kérelem 

    x        óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

    x        óvodapedagógusok 

Tematikus ellenőrzés   x x x x x      Harsányiné Sz. Ilona 

Tehetségműhelyek nyílt 

foglalkozása 

      x      Csapóné H. Marianna 

Farsangi munkadélelőttök 

szervezése 

     x       óvodapedagógusok 

Csiga-biga palota mesemondó 

verseny 

      x      óvodapedagógusok 

Szent Pál Marista Ált, Isk, 

mesemondó versenyén való 

részvétel 

      x      óvodapedagógusok 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

   x      x 

 

   óvodapedagógusok 

Könyvtárlátogatások  x           Csapóné H. Marianna 

Nemzeti ünnep márc. 15.       x      óvodapedagógusok 

Szabadságolási ütemtervkészítés       x      Harsányiné Sz.Ilona 

Környezettanulmány készítése         x    óvodapedagógusok 
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Víz világnapja megemlékezés       x      óvodapedagógusok 

Föld napja megemlékezés Egy- 

gyermek – egy palánta 
       x     óvodapedagógusok 

Játszd újra! kiállításon való 

részvétel 

      x      óvodapedagógusok 

Anyák-napja         x    óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja         x    óvodapedagógusok 

Ügyeskedj a kerékpároddal! x            Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Csapóné Horváth M. 

Évzáró         x    óvodapedagógusok 

Ösztönző team         x    Spisák Dezsőné 

Fejlesztő táborba gyermekek 

szervezése 

        x    óvodapedagógusok 

Környezeti táborba gyermekek 

szervezése 

        x    óvodapedagógusok 

Szakmai munkaközösség 

vezetői értékelés 

            AndrásiTiborné 

Csapóné Horváth M. 

Harsányiné Szabó I. 

Tartásjavító torna éves értékelés          x   Andrási Tiborné 

Szorzós terv, éves értékelés          x   Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth M. 

Nemzeti Összetartozás Napja          x   óvodapedagógusok 
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Környezetvédelmi Világnap– 

szelektív hulladékgyűjtés 

         x   óvodapedagógusok 

Munkatervi értékelés          x   Harsányiné Sz. Ilona 

Pedagógusok és vezetők 

teljesítmény értékelése 

         x   Harsányiné Sz. Ilona 

Pedagógusnapi ünnepség          x   Harsányiné Szabó 

Ilona 

Nyári nagytakarítás, 

karbantartás  

           x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Szent István király-államalapítás 

ünnepe 

           x óvodapedagógusok 

Tanévnyitó értekezlet            x Harsányiné Szabó 

Ilona 

Munkaterv elkészítése            x Harsányiné Szabó 

Ilona 
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8. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Partneri kapcsolat tartalma 

 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

A lépésről – lépésre munkaközösség éves programjának megvalósítása: 

közös rendezvény, bemutató foglalkozás, szakmai napon való részvétel, 

tudásmegosztás. 

A munkaközösségekbe való aktív bekapcsolódás. 

A tagóvodák rendezvényeinek, bemutató foglalkozásainak látogatása. 

Teamekben való közös együttműködés. 

Értekezletek, továbbképzések alkalmával emberi és szakmai kapcsolatok 

kialakítása, ápolása. 

Azonos tehetségterületen működő műhelyek közötti aktív együttműködés. 

Óvoda - család Családlátogatások, szülői értekezletek, egyéni beszélgetések, nyílt 

délelőttök, beszoktatás. 

Közös ünnepségek, rendezvények, programok, projektek, kirándulások. 

A Szülői Munkaközösséggel való aktív együttműködés. 

Szülői elégedettség vizsgálat. 

Középiskolák A közösségi szolgálatra, nyári diák munkára érkező tanulók segítése, 

támogatása, a beilleszkedésének segítése a kétoldalú együttműködés 

alapján. 

Óvodapedagógus pálya iránti érdeklődés felkeltése. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Az óvodából az iskolába menő gyermekek fejlődésének után követése, 

óralátogatás, rendezvénylátogatás, bemutató óra keretében. 

Az óvodai rendezvényeinkre, bemutató foglalkozásra ellátogató tanító 

nénikkel az eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat ápolása.  

Óvoda - Fenntartó Ünnepélyes Óvoda átadó Ünnepség, a felújítási pályázat lezárása. 

Óvodai rendezvényeinkre, programjainkra való meghívás. 

Pályázati projektek előkészítése, megvalósítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvoda munkájáról. 

Óvoda JNSZM 

Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Székhely Intézménye 

A sajátos nevelési igény megállapítása, szakszerű ellátása. 

SNI felülvizsgálatok, beiskolázási javaslatok. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

Továbbképzéseken való részvétel az eredményes nevelőmunka 

érdekében. 

Konferenciákon való részvétel, a köznevelési fejlesztésekről tájékozódás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, 

Gyermekjóléti 

szolgálat, 

Gyámhivatal 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, problémáik, hivatalos 

ügyeik intézésének segítése.  

Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös tájékoztatás. 

 A gyermekvédelmi feladatokról éves beszámolás. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési 

Intézmények 

Gyermekszínház, gyermekfilmszínház látogatása, könyvkölcsönzés, 

múzeum és kiállítások látogatása.  

Mesemondó versenyek. 

Rajzpályázatok. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és talp deformitások 

szűrése a tartásjavító tornán való részvételhez. 

Védőnők rendszeres tisztasági ellenőrzése. (évente 3 alkalommal, 

valamint szükség esetén) 
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Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az egészséges életmód 

kialakításában. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála stb. 

Egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. 

Városban működő civil szervezettekkel kapcsolattartás. 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

Szakmai együttműködések, szakmai napokon, rendezvényeken való 

részvétel. 

Óvoda – 

Tehetségtanácsok 

Tehetségnap szervezése – tudásmegosztás a tehetséggondozás területén, 

továbbá szakmai műhelyek bemutatkozása. 

 

9. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 

 

1.Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten 

valósuljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az 

intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok a 2020-2021-es évben  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembe 

vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Programunk sajátossága, hogy a 

projektjeink megvalósítása a 

tevékenységközpontokban valósul meg. A 

tematikus terveinket 2 hetes, vagy akár 

hosszabb lebontásban (témától függően) 

készítjük el, melyet a váltótárssal közösen 

készítünk el. A gyakorlati megvalósításba 

bevonjuk a nevelőmunkát közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztenst, dajkákat. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli 

szokásokra, magatartás - formálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, 

témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és 

differenciálás alkalmazása. 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, 

szokásainak megalapozása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása az 

egésznap folyamán. A harmonikus, 

összerendezett nagy és kismozgás, a testi 

képességek és a mozgáskultúra fejlesztése. 

Mindennapos mozgás a napirendnek 

megfelelően délelőtti időszakban, szervezett 

formában valósuljon meg időjárástól függően 

vagy a teraszon, udvaron, vagy a 

csoportszobában. Heti egy alkalommal kötelező 

testnevelés foglalkozás, a hét többi napján, a 

délelőtt folyamán mozgásos játékok 

kezdeményezése. Lehetőség szerint az udvaron 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

278 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben a 

szocializáció területén érjünk el egyre 

eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

beválás vizsgálata valósuljon meg 

jogszabályi változásoknak, a helyi 

igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a teljes 

alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, értékelő, 

fejlesztő dokumentációjának 

felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

való tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett 

mozgás szervezése valósul meg. 

Az SNI és BTMN – gyermek számára 

megfelelő szakember kijelölése, a gyermekek 

fejlődése érdekében szakmai együttműködés 

kialakítása. 

Minden nagycsoportos gyermek bekerülhet 

tehetségműhelybe, melyet a kolléganők 

irányultságuknak és szakmai végzettségüknek 

megfelelően végeznek. 

 

Befogadó, elfogadó környezet megteremtésével, 

az egyéni szükségletekhez és a fejlődési 

ütemhez igazított személyiségfejlesztésével 

segítjük a cigány gyermekek esélyeinek 

növelését, társadalomba való beilleszkedését. 

 

A Pedagógiai Program jogszabályi 

változásoknak való megfelelése érdekében 

felülvizsgálatra kerül. 

 

 

 

 

 

 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült, de a 

vírushelyzet miatt 2020 őszére került át Balázs 

Dorina – gyakornoki vizsgája - felkészülésének 

támogatása az útmutató alapján. 

 

 

 

A szabályozott dokumentum átvizsgálása, 

módosítása kidolgozás alatt áll. 

2.Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, 

pályázati forrásokból 

 

 A gyermek létszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű 

óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biztosítása 

 

A személyi létszámunk teljes körűen 

biztosítottak mind óvodapedagógus, mind 

pedagógiai asszisztens, mind dajkák terén. 

 
 

Gyakornokunk: Ujj Petronella  

Igyekszünk a közösségünkbe bevonni, és 
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 Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

beilleszkedését segíteni. Mintát és segítséget 

adunk számára a mindennapi gyakorlati munka 

során, a dokumentumok vezetésében, a 

problémák megoldásában. Felkészítjük a 

portfólió megírására, majd a gyakornoki 

vizsgára. 

 
Folyamatban lévő pályázatainkból adódó 

eszközfejlesztéseink:: 

- NTP-OTKP-19 –pályázat 

- Ökológiai szemléletű óvodakert – kezdő  

3.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, 

pedagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék 

lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékeivel 

ismerkedjenek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, 

értékeivel való megismerkedés a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. 

A város múltját, jelenét bemutató kiállítások, 

rendezvények látogatásával a gyermekek 

élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek Mihály 

napi vásár rendezvényünket színesítik. 

Tyukodi László és felesége, Pinczésné Soós 

Gyöngyi, Dávid - Kis Borbála, a Pusztai Rókák 

nomád hagyományőrző Egyesület tagjai – a 

kunok életmódjának, hagyományainak 

bemutatása- íjászat, citera zene, néptánc. 

 A keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

húsvét, karácsony és pünkösd témakör 

feldolgozása a gyermekek életkorának és 

érdeklődésének megfelelően. 

A hungarikumok közül a nagycsoportosaink, 

akik részt vesznek a Barangoló 

rendezvényünkön a Múzeumban 

megismerkednek az őshonos állatokkal, a 

magyar kutya fajtákkal, melyet a további 

ismeretbővítés, lehetőség szerint helyszíni 

látogatás követ. 

Az akácmézzel való ismerkedést a Medve – 

projektek megvalósítása során valósítjuk meg. 

4.Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg. 

 Elsődleges a módszertani megújító 

képzéseken való részvétel 

 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptációjának 

A beiskolázási tervben óvodapedagógusaink 

számára nincs kötelező továbbképzés, ennek 

ellenére a módszertani kultúra fejlődését 

szolgáló lehetőségek kihasználása. 

A JNSZM Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett továbbképzéseken lehetőségeinknek 

megfelelően veszünk részt. 
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támogatása 

5.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a 

drámajátékok alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink váljanak 

ismertté nevelőközösségen belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

megvalósított módszerek, gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékenységi 

területek a jó gyakorlataink között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetségpályázatok során megvalósított 

gyakorlatok, módszerek publikálásra kerülnek. 

6.Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított 

térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi 

kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen valósuljon 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan 

működjön. 

 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, 

tudatos pedagógiai munkájukkal elősegítik a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok 

megvalósulását.  

 

A szakmai munkaközösség vezetők: 

óvodánkból: a 

Lépésről – lépésre mk., 

Gyermekvédelmi mk., és 

 Környezeti mk. rendszeresen részt veszünk a 

munkaközösség vezetők értekezletén, ahol a 

munkaközösségek munkájának megismerése, 

programok egyeztetése, összehangolása, az 

együttműködési lehetőségek feltárása zajlik. 

A tehetségműhely vezetők a tervezetteknek 

megfelelően részt vesznek értekezleten, ahol az 

együttműködésen túl a pályázatok figyelése 

írása, pályázati programok közös megvalósítása, 

a tehetségfejlesztő műhelyek 

dokumentációjának áttekintése, szükség esetén 

módosítása valósul meg. 

 

7.A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

növekedjen az „Örökös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan 

újuljon meg. 
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 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 

évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

Az elkötelezettségi nyilatkozatunk alapján 

kiemelten kezeljük óvodai életünk 

mindennapjaiban a környezeti nevelést, a 

gyermekek környezettudatos magatartásának 

fejlesztését, a szülők szemléletének alakítását, 

formálását a fenntarthatóság jegyében. 

A zöld jeles napokról való megemlékezéseket a 

továbbiakban is a gyermekek életkori 

sajátosságának és egyéni érdeklődésének 

megfelelően változatos tevékenységeken 

keresztül dolgozzuk fel. 

Már meglévő ismereteinket, jó gyakorlatunkat, 

módszereinket átadjuk új kollégáink számára. 

8.A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére 

legyenek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele váljon a pedagógusok 

igényévé. 

Tagóvoda szinten megvalósulnak az 

ellenőrzések a tervezetteknek megfelelően. Az 

ellenőrzések során az erősségek, a fejleszthető 

területek feltárását követően, közösen fejlesztési 

javaslat megfogalmazása történik az egyéni 

fejlődés érdekében. 

 

9.Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal 

kolleganők kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt 

legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvodában. 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 

 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

3 tehetségműhelyben valósul meg a 

nagycsoportos gyermekek tehetség- gondozása, 

környezeti, mese-dráma és kézműves 

területeken. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az 

óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végzik. 

A tehetségműhelyek szakmai programjaikat 

megvalósítják, ezek dokumentálásra kerülnek.  

 

 

10.Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége 

átadni tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, 

gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében 

bemutató foglakozások tartása. 

 

Balázs Dorina gyakornok – mentora: 

Harsányiné Sz. Ilona 

Ujj Petronella gyakornok – mentora: Andrási 

Tiborné 

 

 

A gyakornoki szabályzatban előírt 

dokumentumok napra kész vezetése 

megvalósul. 
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11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

A törvénynek megfelelően biztosítottak a 

humán és tárgyi erőforrásaink. 

 

10.  Gyermekvédelmi felelős neve: Csapóné Horváth Marianna 

 

14. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Ellátás - szakember 

Katica csoport: 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

 

 

 

 

 

Darázs csoport:  

Csapóné H.M. 

Harsányiné Sz.I. 

F.O. 

 

 

 

 

 

 

 

K.B. 

 

 

 

 

 

 

Beszédfogyatékos 

Akadályozott 

beszédfejlődés – 

elmaradás tapasztalható a 

figyelem a kognitív 

funkciók, és a 

szociabilitás területén 

 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

(mozgáskoordináció, 

beszéd, figyelem, kognitív 

funkciók, szociabilitás 

kombinált fejlődési 

zavara) 

 Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit  

Vincze Dóra 

A gyermek monogramja 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 

 

Tagintézmény/ 

Óvodapedagógusok 

Csoport neve 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Ellátás – szakember 

---    

 

13.Tartásjavító torna 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Andrási Tiborné 

Csoport létszáma: 8-10 fő 

Foglalkozás időpontja: hétfő, péntek 10:30-11 óráig 

 

14. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
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Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 

Lépésről-lépésre szakmai munkaközösség Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Spisák Dezsőné 

Ujj Petronella 

Vezetői munkaközösség Harsányiné Szabó Ilona 

Környezeti munkaközösség Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekvédelmi munkaközösség Csapóné Horváth Marianna 

Testnevelés - gyógytestnevelés mk.  

Kerekerdő munkaközösség Andrási Tiborné 

Kézműves munkaközösség Spisák Dezsőné 

Mesevarázs munkaközösség Csapóné Horváth Marianna 

 

Szakmai műhely neve Műhely tagok 

Kunrózsa kamarakórus Balázs Dorina 

Gyöngyvirág óvónői néptánc csoport Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

 

15. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Andrási Tiborné Környezeti nevelő 

Csapóné Horváth Marianna Szociálpedagógus, Tehetségfejlesztő 

Harsányiné Szabó Ilona Vezető óvodapedagógus 

 

16. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett 

időpont, 

időkeret 

Ügyes kezek Térbeli – vizuális 

tehetséggondozó 

műhely 

Spisák Dezsőné 8 fő heti 1 

alkalommal 

kedd 

Mesetarisznya Anyanyelvi 

tehetséggondozó 

műhely 

Csapóné H.M. 8-10 fő heti 1 

alkalommal 

csütörtök 

Kóborló - mocorgók Természeti 

tehetséggondozó 

műhely 

Andrási Tiborné 8-10 fő heti 1 

alkalommal 

szerda 

 

17. Szakmai Napok  
 

17.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok  
Időpont Felelős téma Résztvevők köre 
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Megyei Tavaszi Pedagógiai Napok  

 
Időpont Felelős Téma Résztvevők köre 

    

 

17.2 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok  
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2021.tavasz Csapóné H.M. Zöldfa úti Ó. Mesetarisznya 

tehetségműhely- 

bemutató 

foglalkozás: 

Tavasz van 

gyönyörű címmel 

Óvodapedagógusok. 

Tanítók 

 

17.3 Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
időpont felelős helyszín téma résztvevők köre 

2020. november Andrási Tiborné Zöldfa úti Óvoda Madártani 

ismeretek 

gazdagítása- Téli 

madáretetés 

Környezeti és 

Lépésről – 

Lépésre 

munkaközösség 

tagjai 

 

18. Pályázatok 

 

A Nemzeti Tehetség Program által kiírt, „A hazai és határon túli óvodai tehetség – 

kibontakoztató programok támogatása” (NTP-OTKP-19) című, nyertes pályázat zárása - Csapóné 

Horváth Marianna tehetségműhely vezető által. 

 

Az Iskolakertekért Alapítvány által támogatott pályázat – Az Ökológiai szemléletű Óvodakert 

kezdő – kategória pályázat megvalósítása – Andrási Tiborné vezetésével, a dolgozók, gyerekek 

megvalósításával. 

 

19. Minőségfejlesztési teamek 

 

Team Team tagok 

Önértékelő team Harsányiné Sz. Ilona 

Partneri mérő team Csapóné H. Marianna 

Ösztönző team Spisák Dezsőné 

Gyermekek egyéni értékelő 

mérő team 

Andrási Tiborné 

Ellenőrzés team Harsányiné Sz. Ilona 

Teljesítményértékelő team Andrási Tiborné 

 

 

 

 

1.sz. melléklet: Intézményi pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervek 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERV 
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3.sz. Melléklet 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösségek  

éves munkaterve 

2020-2021. 
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Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"A gyermekeink akkor tanulják meg a szeretetet, amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve vannak, 

és nem csak a különleges teljesítményeikért, hanem pusztán önmagukért is szerethetők." 

           Simon András 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csapóné Horváth Marianna 

munkaközösség vezető 
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A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (9 fő): 

 

• Csapóné Horváth Marianna munkaközösség vezető (Zöldfa úti Óvoda) 

• Migácsné Erdei Gyöngyi (Kinizsi úti Óvoda) 

• Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

• Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti Óvoda) 

• Tóthné Török Judit (SZIM Óvoda) 

• Lövei Gáborné (Csokonai úti Óvoda) 

• Kovácsné Czigle Erika (Székhely) 

• Kovácsné Laczikó Tímea (Táncsics krt. 19. sz. Óvoda) 

• Gyökeres Éva (Takács P. úti Óvoda) 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

 

Feladata: 

A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel 

kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem területén történt 

törvényi változások megismertetése, átadása a kollégáknak. A törvényben foglaltak gyakorlati 

alkalmazásának segítése óvodákon belül. 

 

Ssz. A 

foglalkozások, 

rendezvények 

tervezett 

időpontja 

A tervezett foglalkozások, 

rendezvények témái 

A foglalkozások, 

rendezvények 

megvalósításáért 

felelős személyek 

A foglalkozások, 

rendezvények 

helyszíne 

1. 2020. 

szeptember 08. 

Alakuló összejövetel 

Szakmai munkaközösség 

megalakulása 

A szakmai munkaközösség 

vezető személyének 

megválasztása 

Az éves munkaterv 

összeállítása, elfogadása 

A dokumentációk 

áttekintése, formájának 

aktualizálása (gyermekek 

nyilvántartása).  

Az érvényben lévő, a 

gyermekvédelmi munkát 

érintő törvények és 

jogszabályok áttekintése. 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Karcag, Táncsics 

19 úti tagóvoda  

2. 2020. 

szeptember 

Helyzetfelmérés, 

helyzetelemzés. A 

pedagógusok, szülőkkel való 

kapcsolattartásának 

felmérése a veszélyhelyzet 

idején. 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

A szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

Karcag,  

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

kilenc tagóvodája 

3. 2020.  A helyzetfelmérés adatainak Csapóné Horváth Karcag, Táncsics 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

295 

október összegzése, intézkedési terv 

készítése. 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség v. 

A szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

19 úti tagóvoda 

 2020. 

október 

november 

Szakmaközi megbeszélés a 

Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai és a 

jelzőrendszerben résztvevő 

intézmények felelősei között. 

 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség v. 

Kovácsné Szabó 

Ágnes 

Szakmai egység 

vezető 

Karcagi Többc. 

Kist. Társ. 

Szoc. Szolg. 

Központ 

Karcag 

Püspökladányi út 

33. 

4. 2020. november A Kerekerdő szakmai 

munkaközösséggel való 

közös szakmai konzultáció 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaköz.vezető 

Homoki Judit 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Karcag, 

Táncsics 19 úti 

tagóvoda 

5. 2021. január Gyermekvédelmi feladatok 

féléves 

értékelése.  

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Karcag, Táncsics 

19 úti tagóvoda 

6. 2020. február Éves gyermekvédelmi 

tanácskozás 

Célja: településünk 

gyermekvédelmi 

rendszerének áttekintése, 

helyzetértékelés; közös 

gyermekvédelmi stratégiák 

kidolgozása; kapcsolódási 

pontok, együttműködési 

lehetőségek keresése, a 

meglévők erősítése. 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

Kun Csilla 

Intézményvezető 

Karcagi Többc. 

Kist. Társ. Szoc. 

Szolg. Központ 

Idősek Klubja 

Karcag 

Szabó József u 6.  

7. 2020. március Esetmegbeszélés. 

A tagintézmények 

gyermekvédelmi felelősi 

körében felmerülő 

problémák ismertetése, 

megbeszélése. 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

Karcag, Táncsics 

19 úti tagóvoda 

7. 2020. május A munkaközösség 

munkájának értékelése. 

További tervek, 

javaslatok. 

Csapóné Horváth 

Marianna 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Karcag, 

Táncsics 19 úti 

tagóvoda 

 

A 2020/2021-es tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi 

megbeszéléseken, melyek témájáról és időpontjáról írásban értesítenek bennünket. 
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Kézműves szakmai munkaközösség  

 

 

 

Mottónk: 

„Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker.” 

- Henry Ford - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség vezető 
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2020.09.02.-án az érdeklődő kolleganők részvételével (11 fő) megalakult a munkaközösség. 

Tagjai:  

 Ábrahám Anett 

 Bodnárné Nagy Mária 

 Cseppentő Lajosné 

 Kovácsné Czigle Erika 

 Krézné Szabó Katalin  

 Mándi Katalin 

 Nagy Tiborné 

 Spisák Dezsőné 

 Szarka Péterné 

 Tóthné Török Judit 

 Vadainé Boros Beáta 

 

A munkaközösség vezetésére egybehangzó szavazással Nagy Tibornét kérték fel. 

A kézműves munkaközösség célja: 

Ötletek, ismeretek átadása, az igényes, esztétikus kézműves alkotás képességének további 

mélyítése a műhelytevékenységek közben.  

Az intézményünkben folyó pedagógiai munka szakmai segítése, fejlesztése a vizuális nevelés 

területén.  

 

A kézműves munkaközösség feladatai: 

1. A felnőttkori kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, kreatív-alkotó kikapcsolódás, lelki 

feltöltődés a magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

2. Elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása a tervezéstől a kivitelezésig, annak 

beépítési lehetőségének felismerése a mindennapi munkában. 

3. Módszertani kultúránk gazdagítása az egymástól tanulás lehetőségével, saját élményű 

tanulás illetve bemutató foglalkozás kereteiben.  

4. A népi kismesterségekkel való ismerkedés, jellegzetes anyag és eszköztáruknak, technikai 

fogásaiknak megismerése, kipróbálása. Tudásunk, ismereteink gazdagítása által, azok beépítésével 

mindennapi és tehetséggondozó pedagógiai munkánkba célunk továbbra is a kézművesség hiteles 

helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával gazdag világuk megszerettetése. A régi idők 

hagyományának, hangulatának gyermekek elé tárásával, érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi 

hagyományok iránt. 

5. Jó gyakorlatok kidolgozási lehetőségének keresése. 

6. Intézményünk más munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek keresése, 

bővítése, ápolása. 

 

A kézműves munkaközösség 2020/2021 nevelési évre szóló munkaterve: 

1. Alakuló ülés. Munkaközösség vezető személyének megválasztása. Éves munkaterv 

összeállítása, elfogadása.    

Időpont: 2020.09.02. 

2. MIEO Pedagógiai Programjának áttekintése, a Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

területenek kiemelésével. Esetleges módosítási javaslatok megfogalmazása. 

Tervezett időpont: 2020. szeptember 

3. A MIEO Táncsics krt.19 sz. tagóvodában megrendezésre kerülő „Galéria avató” ünnepségen 

kiállításra kerülő grafikák, pasztellfestmények megtekintése.  
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Gyakorlati műhelymunka. „Technika Ötletbörze” A pasztell használatának megismerése, technikai 

fogások elsajátítása. A megszerzett ismeretek, tapasztalatok birtokában az óvodai 

mindennapokban való alkalmazás lépéseinek, módszereinek megbeszélése, tapasztalatcsere.   

Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, kreatív-alkotó kikapcsolódás, lelki feltöltődés a magas 

színvonalú munka felfrissítéséhez. 

Tervezett időpont:2020. október  

4.    Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző, népi iparművész meghívása. A csuhézás 

mesterségének megismerése, mélyítése. 

Tervezett időpont: 2021. március  

Gyakorlati tapasztalatszerzés, technikai fogások megismerése, kipróbálása. Célunk, tudásunk 

bővítése a magyar kézműves kultúra területén. 

Célunk továbbra is a kézművesség hiteles helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával gazdag 

világuk megszerettetése. A régi idők hagyományának, hangulatának gyermekek elé tárásával, 

érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt. 

 

„Az elődök kultúrája egy kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra-meg újra meg nem szerzi 

magának” 

                                                                                                - Kodály Zoltán - 

 

5. A MIEO „Karcagi óvodások tarka-barka percei” online felületre a húsvéti ünnephez 

kapcsolódva tartalom összeállítása, feltöltése. A témakör tervezetten érinti a tojásfestést 

festőnövényekkel, tojásdíszítési mintákat, csuhé nyuszi készítését, zenei területen Ábrahám Anett 

előadásában citera muzsikát, az intézményünkben működő „Kun rózsa” kamarakórus előadásában 
karcagi népdalokat tervezünk beépíteni. 

 

Aktuális feladatok megvalósítása. 

6.  A Madarász Imre Egyesített Óvoda partnerei részére karácsonyi meglepetés ajándékok 

elkészítése. 

Tervezett időpont:2020. november-december. 

7.  A „Játszd újra” - kreatív alkotó kiállítás szervezési feladataiban, a gyermekekkel elkészített 

alkotásokkal és azok kiállításával az intézményi szintű rendezvényünk sikeres megvalósításában 

való teljes körű részvétel.  

Tervezett időpont: 2021. március.       

8.A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása, feladatok megbeszélése, szervezési 

feladatok. 

E tevékenységben 5 munkaközösségi tag vesz részt.  

(Ábrahám Anett, Mándi Katalin, Szarka Péterné, Vadainé Boros Beáta, Nagy Tiborné.) 

Tervezett időpont:2021. május-június 

9.A kézműves alkotó tábor megvalósítása a kézműves műhelyekbe járó gyermekek részére 5 

munkaközösségi tag részvételével.  

(Ábrahám Anett, Mándi Katalin, Szarka Péterné, Vadainé Boros Beáta, Nagy Tiborné.) 

Célunk a gyermekek tehetséggondozásának továbbfejlesztése és gazdagítása. 

Tervezett időpont:2021. július 
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Kerekerdő szakmai munkaközösség 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Homoki Judit 

munkaközösség vezető 
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Kerekerdő Munkaközösség névsora: 

 

1. Andrási Tiborné – Zöldfa úti óvoda 

2. Mándi Katalin – Táncsics körúti óvoda 

3. Péter Lászlóné – Kinizsi úti óvoda 

4. Kis Anikó Krisztina – Táncsics körúti óvoda 

5. Szentesi Nelli – „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

6. Horváthné Balogh Barbara - „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

7. Balajtiné Sütő Margit – Kuthen úti óvoda 

8. Molnárné Oros Csilla – Kinizsi úti óvoda 

9. Lövei Gáborné – Csokonai úti óvoda 

10. Rauschenberger Gáborné – Táncsics körúti óvoda 

11. Rapi Angéla – Jókai úti óvoda 

12. Homoki Judit – Kuthen úti óvoda 

"Egy gyermek élete olyan,  

mint egy papírlap, 

 melyen minden arra járó  

nyomot hagy” 

 

(Kínai közmondás) 

A Kerekerdő munkaközösség célja:  

 

  az óvodapedagógusok szakmai kompetenciájának erősítése a sajátos nevelési igényű 

és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelésében 

 a munkaközösségi foglalkozások által a hatékony személyiségfejlesztés, az optimális 

képességfejlesztés és a beilleszkedés támogatása az atipikus fejlődésmenetet mutató 

gyermekek esetében 

 sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermeket nevelő családok kompetenciájának erősítése 

 az integrált és szegregált nevelésben résztvevő gyermekek diagnosztikájában, 

terápiájában résztvevő partnerintézményekkel való szakmai kapcsolat erősítése 

 

Feladata: 

 korai felismerés jelentőségének bemutatása a tanulási nehézség és zavar 

veszélyeztetettséggel küzdő gyermekek esetében 

 a fejlesztő- és gyógypedagógiai ismeretek módszerek bemutatása, felelevenítése, 

tudatosítása 

 a fejlesztő- és gyógypedagógiai ismeretek módszerek beépítésének lehetőségei az 

óvodai tevékenységekbe 

 a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermeket nevelő családok életének, (diagnózistól az intézményes nevelésig) 

bemutatása 

 érzékenyítő programok szervezése (intézménylátogatások) 
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Kerekerdő munkaközösség  

2020/2021 tanév programja 

 

Ssz Tervezett tevékenységek 

Programok megnevezése 

Helyszín 

Időpont 

„Amit szeretnénk 

elérni” 

Felelős 

1. Alakuló foglalkozás 

 

Szavazás a Munkaközösség 

vezető, személyéről. 

Éves program összeállítása. 

 

2020. 09. 03. 

 

Kuthen u óvoda 

A közösség által 

javasolt, elfogadható, 

és megvalósítható 

program összeállítása.              

A feladatok 

érdeklődésnek, 

irányultságnak 

megfelelő elosztása 

Homoki Judit 

2. A szomatopedagógia 

módszereinek alkalmazása az 

óvodai foglalkozáson 

Vincze Dóra – 

szomatopedagógus  

- koordinációs képességfejlesztés 

2020. október Az óvodai 

tevékenységek 

tervezésében, 

megvalósításában 

használt ismeretek, 

módszerek, eszközök 

rendszerezése 

szomatopedagógiai 

szemszögből 

Homoki Judit 

3.  Esetmegbeszélő 

munkaközösségi foglalkozás a 

gyermekvédelmi 

munkaközösséggel 

2020. november  A halmozottan 

hátrányos helyzet és 

tanulási zavar 

veszélyeztetettség.  

A átmeneti állami 

gondoskodásban, 

nevelőszülőknél 

nevelkedő gyermekek 

képességvizsgálatának 

szükségessége. 

Homoki Judit 

Horváthné Csapó 

Mariann 

4. Az állatasszisztált terápia 

Simon Emese – terapeuta  

2021. január Hogyan segíthetnek az 

állatok? Kutya 

bevonása az óvodai 

foglalkozásokon a 

gyermekek 

motiválásába. 

Homoki Judit 

5. Az óvodai nevelés a 

pszichológus szemével 

 

Meghívott vendég V. Szabó 

Tamás klinikai szakpszichológus 

2021. február 

 

Kuthen úti óvoda 

Az óvodapedagógusok 

ismereteinek bővítése, 

szakmai 

kompetenciájuk 

erősítése 

Homoki Judit 

6. Esetmegbeszélés 

 

Saját eset(ek) bemutatása.  

 

2021. március 

 

 

Megoldások keresése, 

problémakezelés, több 

szempontú 

megközelítés alapján. 

A munkaközösség 

tagjai 

 

7.  Az éves munka értékelése 2021.május Kitűzött célok 

megvalósulásáról 

beszámoló készítés. 

A következő évi 

feladatok 

meghatározása 

A munkaközösség 

tagjai 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

302 

A járványügyi helyzettől függően szervezett programok 

 Támogatás az egyéni fejlesztési 

terv elkészítéséhez 

 

- lehetőség 

szerint 

Kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek , 

tanulók tanítási-tanulási 

folyamatot segítő 

szaktanácsadás 

Homoki Judit 

 Látogatás Kádas György 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégiumba. Ismerkedés az 

intézmény felépítésével, életével, 

hétköznapjaival. 

- lehetőség 

szerint 

Betekintés a sérült 

gyermekeket szegregált 

keretek között ellátó 

intézmény életébe 

Homoki Judit 
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Környezeti nevelés szakmai munkaközösség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrási Tiborné 

munkaközösség vezető 
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A környezeti nevelés munkaközösséget vezeti: Andrási Tiborné 

 

A munkaközösségben 17 fő vesz részt. 

1. Andrási Tiborné 

2. Molnárné Oros Csilla 

3. Perge Tiborné 

4. Romhányi Sándorné 

5. Migácsné Erdei Gyöngyi 

6. H.Tóth Jánosné 

7. Popovicsné Nagy Mária 

8. Bodnárné Nagy Mária 

9. Lövei Gáborné 

10. Szentesi Nelli 

11. Kovácsné Fodor Mónika 

12. Sántháné Karásziné Julianna 

13. Csapóné HorváthMarianna 

14. Erdei Krisztina 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

16. Szele Éva 

17. Ábrahám Anett 

Mottónk: 

„Egyedül olyan keveset tehetünk, együtt olyan sokra jutunk.” 

( HelenKeller) 

Célunk 

 A foglalkozások során olyan ismeretek birtokába jussunk, amelyek alkalmassá tesznek 

bennünket arra, hogy az óvodáinkba járó gyermekek környezeti kultúráját megalapozzuk. 

 A pedagógiai, szakmai munkánk magas színvonalon végzése. 

 A tagintézményekben a környezeti nevelés megvalósításának szakmai, módszertani 

segítése. 

 Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a környezettudatos 

szemléletformálása az óvoda dolgozói, a gyermekek, a gyermekeken keresztül a szülők 

körében. 

 A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos szemlélet formálást segítő programok 

szervezése 

 Az óvodapedagógusok madártani ismereteinek gazdagítása, a megszerzett ismeretek 

alkalmazása a csoportjainkban, tagóvodáinkban. Az élmények, tapasztalatok megosztása 

online felületen. 

 Támogató partnerkapcsolatunk gazdagodása 

 Lakóhelyünk természeti értékeinek felkutatása kerékpártúra keretében. Az élmények 

digitális formában történő feldolgozása, közzététel előkészítése.  

 Egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés. 

 A kerékpározás népszerűsítése, a környezetbarát és fenntartható közlekedési szemlélet 

széles körben történő terjesztése a városunk levegőszennyezettségének és zajártalmának 

csökkentése, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 

Feladatunk 

 Az egymástól való tanulás, a tapasztalatok átadása annak érdekében, hogy a környezeti 

nevelés, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása magas színvonalon 

valósuljon meg. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

305 

 A légszennyezettség csökkentése érdekében, kerékpározást népszerűsítő programok 

szervezése. 

 Szakember bevonásával a környezeti neveléshez szükséges ismeretek gazdagítása. 

 Az óvodáinkba járó családok figyelmének felkeltése a tiszta környezet iránt. Országos és 

városi szintű rendezvényhez való csatlakozás. 

 Egy hetes környezetvédelmi program szervezése nagycsoportos korú gyermekek számára, 

akik fokozottan érdeklődnek a természet és a környezet iránt, biztonságosan tudnak két 

keréken kerékpározni. 

 Szakmai együttműködés a SZIM Óvoda Zöld Óvoda Bázisintézménnyel, rendezvényeik 

látogatása, tevékenységük szakmai támogatása. 

 A környezet és természetvédelemhez kapcsolódó előadásokon való részvétel, akció 

programokba való bekapcsolódás. 

 Tudásmegosztás, információáramlás érdekében a digitális tartalmak megismerése, 

alkalmazása. 

 

Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak feladata 

 A környezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal elősegítik a 

Pedagógiai Programban a környezeti nevelésre vonatkozó célok, feladatok, a 

tagóvodákban folyó környezeti nevelés színvonalas megvalósulását.  

 Tagintézményükben szervezik, koordinálják a már hagyományként működő környezet– és 

természetvédelemhez kapcsolódó programokat: 

 Zöld jeles napok szervezése – Állatok világnapja, Víz napja, Föld napja, Madarak és Fák 

napja, Környezetvédelmi világnap– . 

 Kerékpározás népszerűsítése: Autómentes nap, „Bringa tanoda”, „Ügyeskedj a 

kerékpároddal” ügyességi kerékpáros vetélkedő szervezése tagintézmény- és intézményi 

szinten. 

 „Játszd újra!” kiállítás előkészítése, szervezése a Kézműves munkaközösséggel 

együttműködve. 

 Belső tudásmegosztás. 

 

Tervezett programok a 2020/2021-es nevelési évre 

 

 

S.sz 

A munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

A 

munkaközösségi 

foglalkozást 

vezeti / felelős 

Résztvevők köre 

meghívott vendégek 

1. 1

. 

Szeptember 

 

Éves munkaterv 

elkészítése 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai 

2. 2

.

  

Szeptember 24. „Ügyeskedj a 

kerékpároddal!” vetélkedő 

szervezése tagóvodán ként 

az  

Autómentes naphoz és az 

Országos Játéknaphoz 

kapcsolódóan  

munkaközösség 

tagjai 

gyermekek szülők, 

nagyszülők, 

óvodapedagógusok 

3.  Október Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

jó gyakorlat szerkesztése, 

véglegesítése 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai 

4.  November Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

Andrási Tiborné 

munkaközösség 

óvodapedagógusok 

gyermekek szülők, 
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tagóvoda szintű 

megvalósítása 

tagjai nagyszülők,  

5. 2

. 

November Madárgondozás télen 

bemutató foglalkozás a 

Zöldfa úti óvodában  

„Óvoda madárvilága” 

program elindítása 

fokozatosan az  

intézmény óvodáiban 

 

Madártani ismeretek 

gazdagítása a  

Hortobágyi Nemzetipark 

szakemberei által: 

Elméleti ismeret-nyújtás 

előadás keretében 

Andrási Tiborné Környezeti nevelés 

és Lépésről – lépésre 

munkaközösség 

tagjai 

Kiss Ádám a 

Hortobágyi Nemzeti 

Park 

természetvédelmi 

őre 

6.  December-február Digitális fejlesztési 

tartalmak kidolgozása: 

Madarak az óvodában, 

kertekben. 

Andrási Tiborné 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség 

tagjai 

7. 5

. 

Február-március „Egy hét a környezetünk 

védelméért" jó gyakorlat 

kidolgozása. 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai 

8.  Március - május Lakóhelyünk természeti 

értékének felkutatása: 

Kerékpártúra Zádor-híd és 

környékére. 

Fotó készítés a terület 

növény és állatvilágáról, 

épített értékéről.  

Anyaggyűjtés a digitális 

anyag elkészítéséhez 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai 

9.  Április „Játszd újra!” kiállítás 

szervezésében, 

megvalósításában való 

részvétel a Kézműves 

szakmai 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai, gyermekek 

szülők, nagyszülők, 

óvodapedagógusok 

10. 1
0

. 

Június A munkaközösség éves 

munkájának elemzése 

értékelése, a következő 

évi tervek, javaslatok 

megfogalmazása. 

 

Andrási Tiborné munkaközösség 

tagjai 

11. 1
2

. 

Június  

június 29 –július 3-

ig. 

 

Egy hét a környezetünk 

védelméért 

Egyhetes program 

nagycsoportos óvodás 

gyermek számára  

Andrási Tiborné 5 óvodapedagógus 2 

dajka néni segíti.  

1 pedagógiai 

asszisztens 

36 nagycsoportos 

korú gyermek 
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Lépésről- Lépésre szakmai munkaközösség 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
   Harsányiné Szabó Ilona 

munkaközösség vezető 
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A Lépésről – Lépésre munkaközösség tagjai az alakuló ülésén megválasztották a munkaközösség 

vezető személyét. 

A munkaközösség vezetését: Harsányiné Szabó Ilona óvodapedagógus látja el. 

A munkaközösségben 22 fő vesz részt. 

 
Székhely Óvoda: 1. Gulyás Ferencné 

 2. Erdei Krisztina 

 3. Kovácsné Czigle Erika 

 4. Nagy Tiborné 

 5. Szűcsné Bon Viktória 

Takács Péter úti Óvoda: 6. Ábrahám Anett 

 7. Bodnárné Nagy Mária Erika 

 8. Boldizsárné Vajó – Rápolti Erzsébet 

 9. Gyökeres Éva 

 10. Posztósné Kovács Éva 

 11. Popovicsné Nagy Mária 

 12. Szabó Erika 

 13. Szele Éva 

Kinizsi úti Óvoda: 14. Migácsné Erdei Gyöngyi 

 15. Molnárné Oros Csilla 

 16. Péter Lászlóné 

Zöldfa úti Óvoda: 17. Andrási Tiborné 

 18. Balázs Dorina 

 19. Csapóné Horváth Marianna 

 20. Harsányiné Szabó Ilona 

 21. Spisák Dezsőné 

 22. Ujj Petronella 

 

MOTTÓNK: Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd) 

A szakmai munkaközösség célja: 

 

 A Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programmal dolgozó óvodák munkájának tartalmi 

elmélyítése.  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai megvalósításának 

erősítése. 

 A program specifikus módszertan gazdagítása, pedagógiai munkánk magas színvonalú 

végzése. 

 A pedagógiai szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai 

segítése 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények 

kidolgozása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 
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A szakmai munkaközösség feladata: 

 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, törvényi előírásoknak 

való megfeleltetése. 

 Az azonos programmal dolgozó óvodák közötti együttműködés, közös gondolkodás, az 

alkotó hangulat megteremtése. 

 Sajátélményű tanulás során az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának, digitális 

kompetenciájának bővítése 

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának bemutatása 

 A feldolgozott projektek elemzése, reflektív gondolkodás fejlesztése. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás, információáramlás érvényesítése, digitális 

tartalmak megismerése, alkalmazása. 

 Szakmai együttműködés Lépésről – Lépésre Programmal dolgozó óvodákkal, más 

intézményi munkaközösséggel.  

 

Tervezett programok a 2019/2020-as nevelési évre 

 

Sor- 

szám. 

A 

munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi foglalkozás 

témája 

A munka-

közösségi 

foglalkozást 

vezeti/ felelős 

A munkaközösségi 

foglalkozások, 

rendezvények 

helyszíne 

1.  
2020. 

Szeptember 01. 

Munkaközösség megalakulása 

Munkaközösség vezető 

személyének megválasztása 

Éves munkaterv elkészítése 

Harsányiné Sz. I. Székhely Óvoda 

2.  

2020.  

Szeptember 2 

hete 

A Pedagógiai Program 

aktualizálása, módosítása, a 

változásoknak való 

megfeleltetése 

Harsányiné Sz. I., 

tagóvoda vezetők, 

óvodapedagógusok 

 

3. .

  

2020. 

Szeptember 

vége-  

Október eleje 

,, Barangoló” című rendezvény 

szervezése (helyszín, időpont, 

feladatok összeállítása, 

állomásvezetők, felelősök 

választása,) feladatok ütemezése 

Harsányiné Sz. I. Zöldfa úti Óvoda 

4. 
 2020. 

   Október 07. 

„BARANGOLÓ” rendezvény 

megvalósítása - nagycsoportos 

óvodásokkal  

Harsányiné Sz. I. 

Munkaközösségi 

tagok 

Karcag, Györffy 

István Nagykun 

Múzeum 

5. 

   

2020.  

November 

 

Madártani ismeretek gazdagítása- 

A téli madáretetés -  bemutató 

foglalkozás, tehetségműhelybe 

járó gyermekek részvételével 

Harsányiné Sz. I. 

Andrási Tiborné – 

környezeti nevelő 

Zöldfa úti Óvoda 

6. 
2021.  

Január 

Az egészséges életmód téma 

körön belül a : „Somvirág, 

somvirág kirándulni volna jó” - 

projekt feldolgozása digitális 

formában: 

- ötletbörze, gyűjtögetés, 

- anyagok választása, 

- ismeretterjesztő kisfilmek 

válogatása 

- rajzos projektterv 

készítése 

  

Harsányiné Sz. I., 

Munkaközösségi 

tagok 

 

T. 19-es Óvoda 

7-8. 2021.  Animációs kisfilm készítése Harsányiné Sz. I. Zöldfa úti Óvoda 
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Február - 

Március  

Munkaközösségi 

tagok 

 

9. 2021. Június 

Nevelési év értékelése,  

Éves beszámoló elkészítése. 

Lazító program megvalósítása: 

Közös kirándulás 

 

Harsányiné Sz. I. 

Munkaközösségi 

tagok 
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Mesevarázs szakmai munkaközösség 

 

  

  

 H. Tóth Jánosné  

munkaközösség vezető 
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Mesevarázs Munkaközösség névsora  
 

Rauschenberger Gáborné 

Csokonai úti óvoda 

 

Nagyné Pusztai Tünde                      

 Kuthen úti óvoda 

 

    Kovácsné Lovász Erika                     

   Kuthen úti óvoda 

 

     Galsi- Nagy Andrea                     

   Kuthen úti óvoda 

 

Molnárné Győri Erika                       

 Jókai úti óvoda 

 

Farkas Jánosné                                   

Kinizsi úti óvoda 

 

Szendrei Mária  

Kinizsi úti óvoda 

 

Csapóné Horváth Mariann     

Zöldfa úti óvoda 

 

Buzalka Nagy Anna 

Csokonai úti óvoda 

  

Gyökeres Éva 

Takács Péter úti óvoda 

 

Szele Éva 

Takács Péter úti óvoda 

 

H. Tóth Jánosné  

Csokonai úti óvoda 

 

"A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés 

sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyugodt, csendes és 

szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni 

egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, 

hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán 

felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában". 

Kádár Annamária 

 

 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Kadar_Annamaria
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A Mesevarázs munkaközösség célja:  

- A megalakult munkaközösség éves tervének összeállítása. 

- Digitalizáció: a munkaközösség általi átgondolása, produktum létrehozása. 

- "Túl az Óperencián" c. interaktív mese délelőtt sikeres megszervezése, a város 

nagycsoportosai részvételével. 

- Mesevarázs munkaközösség tagjai által vállalt bemutató foglalkozások  

- A tervezett bemutató foglalkozás sikeres, tartalmas megvalósítása, aktív részvétellel, 

pedagógiai, módszertani, értékek nevelő munkánkba való átültetése. 

- Az éves munkavégzés értékelése, szabadidős tevékenység megszervezése.  

 

Feladata: 

 

- Olyan lehetőségek összegyűjtése, mely digitális formában segítheti munkánkat, 

élményt nyújtva a gyermekeknek. 

- A Mesevarázs tagjai közötti létrehozott internetes kapcsolat további folytatása. A 

mesegyűjtés évszakokhoz, alkalomhoz, mesefeldolgozáshoz ötletelés, tervek 

összeállítása, egymás munkájának segítése, támogatása.  

- A „Túl az Óperencián” c. interaktív mese délelőtt hatodik alkalommal való 

megszervezése, élmény, öröm és tapasztalatszerzés biztosítása a város iskolába készülő 

gyermekei számára.  (8-10 fő óvodánként)                                           

- A munka összehangolása a gyermekeket felkészítő óvodapedagógusokkal. 

- Az éves munka megszervezése, programok összehangolása, próbák biztosítása. 

 

Mesevarázs munkaközösség 

     2020/2021 tanév programja 

 

Ssz Tervezett tevékenységek 

Programok megnevezése 

Helyszín 

Időpont 

„Amit szeretnénk 

elérni” 

Felelős 

1. Alakuló foglalkozás 

 

A Munkaközösség vezető 

személyének megválasztása 

Éves program összeállítása 

 

 

2020. Szeptember. 

03. 

 

Csokonai u óvoda 

A közösség által 

javasolt, elfogadható, 

és megvalósítható 

program összeállítása. 

  

Feladatok 

érdeklődésnek, 

irányultságnak 

megfelelő elosztása. 

H. Tóth Jánosné 

2. A felújított Zöldfa úti óvoda 

megtekintése, helyben 

munkaközösségi foglalkozás 

szervezése. 

Videó anyag feldolgozása: 

 - tervek készítése  

 

2020. október 

Zöldfa úti óvoda 

 

 

Annak megbeszélése, 

hogy ki mit és milyen 

tevékenységben tudja 

kivenni részét, 

tartalmában bővíteni a 

mese feldolgozást. 

Munkaközösség      

tagjai 

3. Az elkészült tervek 

megvalósítása, szervezett 

keretek között. 

2020. November, 

December. 

Csokonai úti óvoda 

A megbeszélt 

technikák, módszerek, 

eszközök, díszletek 

segítségével, a mese 

elkészítése, 

megvalósítása.  

Munkaközösség 

tagjai 
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4. A városi rendezvényt megelőző 

időszak a körültekintő 

felkészülést foglalja magába. 

 

2021. 

Január, Február 

Csokonai úti óvoda 

 

A feladatok elosztása, 

próbák beütemezése, 

próbák, eszközök, 

kellékek, díszletek 

készítése. 

Munkaközösség 

tagjai 

 

 

5. Ebben a tanévben hatodiik 

alkalommal rendezzük meg a  

"Túl az Óperencián” című 

nagycsoportos óvodásoknak 

szervezett játékos mese 

délelőttöt. 

 

 

2021. Március 

Április 

Déryné kulturális 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

 

Ifjúsági Ház 

"A tarka-barka 

percekhez" 

kapcsolódóan 

feldolgozott mese lesz  

a"Túl az Óperencián" 

elnevezésű játékos 

délelőtt meséje. 

 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatait ebben az 

évben is igyekszünk 

beépíteni munkánkba. 

Munkaközösség 

tagjai 

 

 

6. Bemutató foglalkozás a 

"Mesetarisznya" tehetség 

műhelyben 

2021. 

Március 

Zöldfa úti óvoda             

A munkaközösség 

szakmai, módszertani, 

betekintés nyer 

kolleganő munkájába,  

a bemutató foglalkozás 

által.  

Csapóné Horváth 

Mariann 

6. Az éves munkavégzés 

értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidős tevékenység 

Csokonai úti óvoda, 

2021. május- június 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. június. 

Megelégedéssel, 

örömmel zárni a 

tanévet. 

Kitűzött célok, 

feladatok 

megvalósulásáról 

beszámoló készítés. 

A következő évi 

feladatok 

meghatározása.   

 

Szalonnasütés, közös 

program szervezése 

H. Tóth Jánosné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség 

tagjai 
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„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”  

szakmai munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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A munkaközösség célja:  

 

2020 márciusában kialakult járványhelyzet miatt, és a jelenlegi helyzetre való tekintettel a 

munkaközösség tagjai új, innovatív lehetőségeket, terveket fogalmazott meg a 2020/2021-es 

nevelési évre.  

 

 Az óvodapedagógusok készüljenek fel a mai kor elvárásainak megfelelő informatikai 

szakmai, didaktikai kompetenciákra, és ismerjék meg, tudják alkalmazni az IKT 

eszközöket a nevelési folyamat különböző szakaszaiban. Tudjanak digitális 

segédanyagokat készíteni önállóan, azokból tapasztalatokat szerezni.   

 Home Office-ra való felkészülés. 

 A gyakorlat megvalósítás során az óvodapedagógusok azonosulni tudjanak a program 

értékeivel, és tudatosan használják azokat. 

 

A munkaközösség feladata: 

 

 IKT eszközök biztosítása. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése, egymástól való tanulás, 

tapasztalatcsere az elkészült videó filmek megtekintését követően. 

 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.  

 A szülők segítése az otthoni elfoglaltság tartalmas megtervezésében, 

 Innovációk kidolgozása, projektek összeállítása. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Buzalka – Nagy Anna 

Cseppentő Lajosné 

H. Tóth Jánosné 

Konczné Pecze Margit 

Kovács Laczikó Tímea 

Kovács Mariann Eszter 

Nagyné Varga Csilla 

Molnárné Győri Erika 

Pintér Dóra 

Rapi Angéla Éva 

Seresné Bődi Viktória 

 

Tervezett programok a 2020/2021-es nevelési évre 

 

 

Szeptember:  

Alakuló ülés. Az éves terv összeállítása. 

 

Október: 

 H. Tóth Jánosné, a Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa által készített videó film 

megtekintése a beszoktatási időszakról. Tapasztalatszerzés, új ötletek, módszerek átadása a 

munkaközösség tagjainak.  

 A „Kelj fel, Jancsi!” játékos sportversenyre való felkészülésről Konczné Pecze Margit, a 

Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa adja át ötleteit a munkaközösségi tagoknak. 
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November: 

A mindennapi mozgás fontosságáról Konczné Pecze Margit óvodapedagógus „Mozgásos 

perceinek” filmjét terveztük megtekintésre. Szakmai tapasztalatok megbeszélése.  

 

December: 

Készülődés az Adventre. Mikro csoportos rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységet 

láthatunk Mándi Katalin és Kovács Mariann Eszter, a T.19. sz. óvoda óvodapedagógusai által 

készített videó filmen. Munkafolyamatok megfigyelése, új ötletek, technikák megismerése.  

 

Január: 

Mikro csoportos ének, zene, énekes játék, gyermektánc foglalkozás vegyes csoportban. A 

foglalkozást vezeti Molnárné Győri Erika, a Jókai úti óvoda óvodapedagógusa. Motiválás, a 

gyermekek érdeklődésének megfigyelése. Művészeti komplexitás beépítése a tevékenységbe. 

 

Február: 

Verselés, mesélés a Csokonai úti óvodában, H.Tóth Jánosné óvodapedagógus, a Mese-Varázs 

munkaközösség vezetőjének irányításával. Új innovatív módszerek, ötletek, tapasztalatok szerzése 

a tevékenység során.  

 

Március: 

Húsvéti munkadélután a Szülőkkel. Bemutatófilm a Jókai úti óvodában. Hagyománnyá vált a 

Szülőkkel való közös készülődés, a ráhangolódás a jeles napokra. Jó gyakorlat átadása. 

 

Április: 

 A Tavaszi Pedagógiai hetek keretén belül bemutató foglalkozást láthatunk a T.19.sz. 

óvodában. Óvodapedagógusok:  Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Seresné Bődi Viktória. 

 Ugyancsak a Tavaszi Pedagógiai hetek szervezésében a Csokonai úti óvodában 

Rauschenberger Gáborné és Pintér Dóra óvodapedagógusok bemutató foglalkozásán 

vehetünk részt. 

 

Május: 

A 2020/2021 nevelési év értékelése. Visszatekintés. Az év során átélt pozitív élmények átadása, a 

felmerülő nehézségek megbeszélése.  

 

Reméljük, az év során részt tudunk venni a munkaközösségi foglalkozásokon, hiszen 

tartalmilag és szakmailag nagyon összetett, változatos tervet dolgoztunk ki, mely a szakmai 

tudásunkat, szakmai ötlettárunkat bővíti. 
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Testnevelés-gyógytestnevelés szakmai munkaközösség 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

319 

A munkaközösség tagjai   
 

1. Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti Óvoda)  

2. Földi-Nagy Anna (Kuthen úti Óvoda) 

3. Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

4. Gyökeres Éva (Takács Péter úti Óvoda)  

5. Konczné Pecze Margit (Csokonai úti Óvoda)  

6. Kovács Mariann Eszter (Táncsics krt. 19. Óvoda)                

7. Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti Óvoda)  

15. Sánta Szilvia (SZIM Óvoda) 

16. Szabó Erika (Takács Péter úti Óvoda) 

17. Szabó Renáta (Kinizsi úti Óvoda)         

18. Szabóné Szentesi Mária (SZIM Óvoda) 

19. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

20. Szele Éva (Takács Péter úti Óvoda) 

21. Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. Óvoda) 

 

A munkaközösség megalakult 2020. szeptember 9-én, 14 fővel. 

A munkaközösséget vezeti Gyulainé Nagy Zsuzsanna.  

A munkaközösség a „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőt szeretné a jövőben is folytatni, az adott 

körülmények között legjobban megszervezni.  

A szakmai tapasztalatokat széles körben átadni, a mozgást minél több gyermekkel és felnőttel 

megszerettetni.  

 

Célunk: A testnevelés-gyógytestnevelés tartalmi, szakmai színvonalának javítása. A mozgás 

területén módszertani ismeretek bővítése, tapasztalatok átadása. 

 

Feladatunk: Sokoldalú, újszerű elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása egymásnak, a 

munkatársaknak.  

A mozgás, a sport megszerettetése, népszerűsítése a szülők, és a gyermekek között, a saját 

élményű tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. 

Gyermek ügyességi vetélkedő szervezése lebonyolítása. 

Az ügyességi vetélkedő során a testnevelő tanárokkal, tanítókkal kapcsolatunk kiszélesítése, 

elmélyítése. 

Folytatni a „Sportolj velünk!” elnevezésű, a sportágakat népszerűsítő program megszervezését, 

lebonyolítását. 

A munkaközösségi tagok munkájának megismerése, az egymástól való tanulás lehetőségének 

biztosítása. 

 

Módszerek: A különböző témákat változatos módszerek alkalmazásával közelítjük meg.  

Igyekszünk az adott feladathoz leginkább illeszkedő módszereket alkalmazni. 

Beszélgetés, tanakodás, magyarázat, megfigyelés, tények feltárása, bemutatás, gyakorlás, saját 

élményű tanulás, cselekvés, összehasonlítás, figyelemfelhívás, vélemény nyilvánításra késztetés, 

elismerés, megerősítés, buzdítás, elismerésre méltó példaként kiemelés, kipróbálás, tapasztalás, 

élmények megosztása, vita, értékelés, ösztönzés. 
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Tervezett Programok 

 

1.Szeptember 9. 

 

A munkaközösség megalakulása, a munkaközösség vezetőjének megválasztása a következő 

nevelési név programjainak megbeszélése.  

 

A tagok javaslatot tesznek a következő nevelési név programjaira, hogy milyen szakmai témák 

érdeklik a közösséget. Természetesen vannak olyan feladatok amelyek kiemelt hangsúlyt kapnak 

az adott nevelési névben és vannak hagyományos, minden évben visszatérő, a közösség arculatát 

meghatározó programok. A munkatervet úgy állítjuk össze, hogy az illeszkedjen az országos 

COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedésekhez és az intézményi célokhoz, feladatokhoz.   

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Helyszín: Táncsics krt. 19. úti Óvoda  

 

2.Szeptember 29. 
 

A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő szervezése, előkészítése. Feladatok 

megbeszélése, felelősök megválasztása.  

 

Az ügyességi vetélkedő megszervezése évről – évre igen összehangolt feladatmegosztást igényel a 

közösség részéről. Az egész intézményt átfogó program megszervezésekor alkalmazkodnunk kell 

az országot érintő COVID-19 járvánnyal kapcsolatos aktuális intézkedésekhez. A rendezvényt 

ennek megfelelően fogjuk megvalósítani, a feladatokat is ennek figyelembe vételével állítjuk 

össze. Ez a munkaközösség egy igen összeforrott, egymást támogató csapat, a rendkívüli helyzet 

ellenére is szeretnénk méltó módon megrendezni a  XII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőt.  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

 

3.Október 14. 

 

A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő lebonyolítása.  

 

Az ügyességi vetélkedőt az utóbbi években a Városi Sportcsarnokban rendeztük meg, ebben a 

nevelési évben azonban a COVID-19 járvány miatt a vetélkedő megszervezésének, 

lebonyolításának körülményei változhatnak. Alkalmazkodnunk kell az adott intézkedésekhez, így 

ennek megfelelően tagóvoda szinten is megvalósulhat a rendezvény, esetleg online módon a 

„Tarka-barka Percek” oldalon megjelenve. Ennek a vetélkedőnek nagy hagyománya van, 

szeretnénk 22. alkalommal is megrendezésre.     

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Helyszín: Városi Sportcsarnokban vagy a tagóvodákban 

 

4.November  

 

Frissítő torna szervezése Kovács Mariann munkaközösségi tag vezetésével.  

A munkaközösség tagjainak mentálhigiéniáját szem előtt tartva, mozgásos délután megszervezése.     

Vezeti: Kovács Mariann munkaközösségi tag 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba 

5.Március 
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Kreatív mozgásos játékok szervezése. 

 

A elmúlt nevelési évben nem tudtuk megvalósítani ezt a programot a járvány miatt így ezt 

szeretnénk pótolni.  

A saját élményű tanulás módszerét alkalmazva Gyökeres Éva „Délutáni pattogó” mozgásos 

tehetségműhely foglalkozásán részvétel. 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Helyszín: Takács Péter úti Óvoda tornaszobája 

 

6. Április   

 

„Sportolj velünk!” családi sportdélután szervezése és lebonyolítása. 

 

Célunk a sportágak népszerűsítése az óvodás korú gyermekek és szüleik körébe. A különböző 

sportágak városon belüli elérhetőségei (mikor, hol, ki tart edzéseket és milyen korosztály 

számára), információk átadása, tájékoztatása a szülőknek.  A sportágak kipróbálása során, 

választási lehetőség felajánlása a gyermekeknek és szüleik számára, átmenet biztosítása a 

sportágak között. A gyermek és a szülő eldöntheti, hogy melyik sportágban válhat sikeressé, érhet 

el eredményeket. 

A munkaközösség tagjai aktívan bekapcsolódnak a rendezvény szervezésében, lebonyolításában. 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit, Gyökeres Éva és Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Helyszín: Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

 

7.Május  

 

Szalonnasütés a SZIM Óvodában. 

  

Az elmúlt nevelési év értékelése, kötetlen beszélgetés 

 Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 Helyszín: SZIM Óvoda 

 

8. Május vége 

Év végi beszámoló elkészítése, jövő évi tervek.            
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Tevékenységközpontú szakmai munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovácsné Fodor Mónika  

munkaközösség vezető 
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Tevékenységközpontú szakmai munkaközösség 

 

A munkaközösséget vezeti: Kovácsné Fodor Mónika 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Kuthen úti óvoda  

1.  Balajtiné Sütő Margit 

2.  Dr. Kozákné Győző Erika 

3.  Földi-Nagy Anna 

4.  Galsi-Nagy Andrea 

5.  Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

6.  Kovácsné Lovász Erika 

7.  Nagyné Pusztai Tünde 

8.  Sántháné Karászi Juliánna 

9.  Szabó Lajosné 

10. Vadainé Boros Beáta 

 

SZIM óvoda 

11. Horváthné Balogh Barbara 

12. Kovácsné Fodor Mónika 

13. Sánta Szilvia 

14. Szabóné Szentesi Mária 

15. Szentesi Nelli 

16. Tóthné Török Judit 

 

„Amit hallok elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit csináltam, azt tudom is!” 

(Ókori bölcs mondás) 

Célunk: 

- A tevékenységközpontú helyi pedagógiai program hatékony működtetése két tagóvoda 

közös munkája által.  

- SZIM és a Kuthen úti óvoda nevelő és pedagógiai munkájának szakmai, módszertani 

fejlesztése, tartalmi mélyítése.  

- Óvodaközi kapcsolat erősítése, mélyítése a „Komposztünnep” megvalósítása során. 

- Lazító program keretein belül, helyi értékeink felkeresése, nevelő és pedagógiai 

munkánkat segítő tevékenységek kutatása, tapasztalatgyűjtés. 

- Egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása. 

- Témáink, tevékenységeink digitális formában való feldolgozása, élményeink közvetítése, 

közzétételének előkészítése. 

- Zöld jeles napok által gyűjtött tapasztalatok, tevékenységek összegyűjtése, ötletfüzet 

megvalósításának előkészítése. 

Feladatunk: 

- Egymástól tanulás, bevált gyakorlatok átadása. 

- Saját élményű munkaformák/bemutató foglalkozások/ lehetőségének megteremtése. 

- Szakmai együttműködés, tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása két tagóvoda között. 

- Digitális tartalmak megismerése és alkalmazása tudásgyarapítás és információ áramlás 

céljából. 

- Programokon, továbbképzéseken való részvétel lehetőség szerinti. 
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A tevékenységközpontú szakmai munkaközösség munkaterve 2020/2021-es tanévben 

 

S.sz 

A munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi foglalkozás 

témája 

A munkaközösségi 

foglalkozást vezeti / felelős 

1 Szeptember Éves munkaterv elkészítése Kovácsné Fodor Mónika 

2 Október „Komposztünnep” – két óvoda 

gyermekeinek közös bemutató 

foglalkozása 

Szabóné Szentesi Mária, Dr. 

Kozákné Győző Erika, 

munkaközösség tagjai 

3 Október „Avarbuli” –lazító program az 

arborétumban 

munkaközösség tagjai 

4 November „Hulladékcsökkentés Hete” – 

csatlakozás, ötletgyűjtemény, 

tapasztalatcsere, digitális feldolgozás 

előkészítése 

munkaközösség tagjai 

5 Február Digitális közvetítés megvalósítása, 

közzététel előkészítése 

Kovácsné Fodor 

Mónika,munkaközösség tagjai 

6 Április „Madarak és Fák – Jó gyakorlat” – 

megvalósításának előkészületei, 

ötletgyűjtés, megszervezés 

előkészítése 

Kovácsné Fodor Mónika, 

munkaközösség tagjai 

7 Május „Madarak és Fák napja” – két óvoda 

gyermekeinek közös 

tevékenykedése, játékos formában 

munkaközösség tagjai 

8 Március - május Kerékpártúra a Lombkorona 

sétányhoz - Egészséges életmódra 

való törekvés, ösztönzés 

Kovácsné Fodor Mónika, 

munkaközösség tagjai 
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Vezetői szakmai munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Kunné Nánási Mónika 

szakmai munkaközösség vezető 
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Szakmai munkaközösség tagjai 

 

Ssz. Név Munkahely Beosztás 

1. Gulyás Ferencné Székhely,  

Táncsics krt. 17. 

Intézményvezető 

2. Rauschenberger Gáborné Csokonai úti óvoda, 

Csokonai u. 24. 

Tagóvoda vezető 

3. Romhányi Sándorné Jókai úti óvoda, 

Jókai u. 13. 

Tagóvoda vezető 

4. Molnárné Oros Csilla Kinizsi úti óvoda, 

Kinizsi u. 48. 

Tagóvoda vezető 

5. Balajtiné Sütő Margit Kuthen úti óvoda, 

Kuthen u. 16. 

Tagóvoda vezető 

6. Homoki Judit Kuthen úti óvoda, 

Kuthen u. 16. 

Tanügy igazgatási 

intézményvezető helyettes 

7. Szabóné Szentesi Mária SZIM óvoda, 

Gépgyár u. 1. 

Tagóvoda vezető 

8. Posztósné Kovács Éva Takács Péter úti óvoda, 

Takács P. u. 50. 

Tagóvoda vezető 

9. Kunné Nánási Mónika Táncsics körúti óvoda, 

Táncsics krt. 19. 

Általános intézményvezető 

helyettes, 

Szakmai munkaközösség vezető 

10. Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti óvoda, 

Zöldfa u. 32. 

Tagóvoda vezető 

 

A vezetői szakmai munkaközösség célja: 

 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátásának segítése, koordinálása. 

  EFOP 3.1.3 pályázatok támogatása. 

 Az intézmény stratégiai dokumentumainak áttekintése, szükség szerinti módosítása. 

 A vezetői tematikus ellenőrzés szempontsorainak, dokumentumainak áttekintése, szükség 

szerinti módosítása 

 Az intézményvezető munkájának támogatása, segítségnyújtás a menedzselésben, a 

szakmai munkában. 

 Az intézmény külső kapcsolatainak erősítése térségi óvodákkal. 

 A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács nyertes pályázatának megvalósításában 

segítségnyújtás. 

 Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében. 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda       Munkaterv 

OM: 202329      2020-2021. 
 

327 

A vezetői szakmai munkaközösség feladata: 

 

 Kapcsolatfelvétel a térségi valamint, OH Bázisintézményi feladatokat ellátó óvodákkal, 

szakmai konzultációk szervezése. 

 Intézményi programok, szakmai napok megszervezése. 

 Szakmai konferenciákon az óvodát érintő változásokról, lehetőségekről való tájékozódás. 

 Karcag város értékeivel való ismerkedés: szakmai kulturális programok szervezése. 

 

Éves szakmai munkaterv 

 

Ssz. A szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozások 

időpontja 

A szakmai munkaközösségi 

foglakozások témája 

A szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozást vezeti 

A téma 

feldolgozásában 

közreműködik, 

meghívott vendégek 

1. 2020.09.07. Szakmai munkaközösség 

megalakulása, 

szakmai munkaközösség 

vezető megválasztása, 

éves szakmai munkaterv 

összeállítása 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

2. 2020.09.10 Szakmai Tanévnyitó 

Konferencián való online 

részvétel „Hétköznapi hősök 

nevelése az óvodában: A 

szociális vállalkozó képesség 

fejlesztése játékosan”  

Gulyás Ferencné Munkaközösségi tagok 

3. 2020.09.14. Bázisintézményi igazgatói 

értekezlet 

Gulyás Ferencné Gulyás Ferencné 

Romhányi Sándorné 

 

4. 

2020.09. A vezetői tematikus ellenőrzés 

szempontsorainak áttekintése 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

5. 

 

2020. október A gyermekek egyéni, mérő, 

értékelő, fejlesztő lapjának 

csoportonkénti összesítésére 

való felkészülés. 

Bevezetésének támogatása. 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

6. 2020. 10. 16. Egy csepp Alapítvány online 

értekezlete (diabetológia 

témakör) 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok  

7. 2020. november 09- 

november13. 

Bekapcsolódás az  

OH - Szolnoki POK által 

szervezett Őszi Pedagógiai 

Napok programsorozataiba. 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

8. 2020.10.27. Intézményünk névadójának 25. 

évfordulójáról megemlékezés 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

9. 2020.11.21. A Gyermekünk Mosolya – 

Egészséges Gyermekekért 

Alapítvány által szervezett 

OVI-GÁLA rendezvény 

szervezési feladatainak 

önkéntes segítése. 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

 

10. 2020. szeptember - 

2021. május 

Szakmai konferenciákon való 

online részvétel 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 
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11. 2021.03.12. A Március 15. városi ünnepség 

programján való részvétel, 

intézményi koszorú 

elhelyezése a Petőfi szobornál. 

 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

12. 2021. március Aprólábak Gyermektánc Gála 

intézményi rendezvény 

szervezési feladatainak 

elosztása 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

13. 2021. március MIEO / KTTT által szervezett 

szakmai nap szervezési 

feladatainak elosztása 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

 

14. 2021. április Bekapcsolódás az  

OH - Szolnoki POK által 

szervezett Tavaszi Pedagógiai 

Napok programsorozataiba. 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 

15. 2021. június Éves programok értékelése, 

Lazító program szervezése 

Kunné Nánási 

Mónika 

Munkaközösségi tagok 
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jegyzőkönyv 
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