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ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2016/2017.
Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos
jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült.
Jogszabályi

háttér

•2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
névhasználatáról
- 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
•32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
•2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
• 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
•277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
•328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
•15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
•12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
•Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára
•Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
•Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
•Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
•Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei
•Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje működését szabályozó dokumentumai

A MUNKATERV TARTALMAZZA
A munkaterv kizárólag a 2016/2017. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatait tartalmazza, a további feladatok tekintetében az óvoda helyi nevelési programja, valamint az óvoda
belső szabályzó dokumentumai az irányadók.
1. Az óvodai nevelési év rendjét
2. Az óvoda pedagógiai feladatait
3. Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
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4.
5.
6.
7.

Az óvoda tanügy igazgatási feladatait
Az óvoda feladatellátásának tervét
Karbantartási és felújítási tervet
A feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét

Mellékletben: tagóvodavezetők munkatervét
a bölcsőde szakmai vezetőjének munkaterve
szakmai munkaközösségek éves tervét
logopédus, gyógypedagógus éves tervét
gyógytestnevelő éves tervét

1. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE
1.1.Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31. napjáig tart.
Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása 2016. szeptember 01-től folyamatosan.
Bölcsődét kezdő gyermekek fogadása a felvétel idejétől kezdődik két hét beszoktatással.
Az őszi- téli-tavaszi foglalkozási rend 2016. szeptember 01-től 2017. május 31-ig tart.
Nyári foglalkozási rend 2016. június 01-től 2017. augusztus 31-ig tart.
Napi nyitva tartás:
Bem apó:
Csokonai:
Kunszt:
Újváros:
Zöldfa:
Viola:

600-1730
630-1730
600-1730
600-1730
600-1730
600-1730

A bölcsőde egész évben folyamatosan nyitva tart, fogadja a gyermekeket.
Bölcsőde:
Napi nyitva tartás:
600-1730
Időszakos csoport nyitva tartása: 800-1700
1.2.Munkaszüneti napok és ahhoz kapcsolódó munkanap áthelyezések a 2016/2017-os
nevelési évben:
év

munkaszüneti nap

2016.

október 31.
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1.3.Ügyeletes óvodák listája a szünetek idején
Az őszi szünet idején 2016.11.02. – 2016.11.04.:

Újvárosi Tagóvoda
6300 Kalocsa, Alkony u. 8.

A téli szünet idején: 2016.12.22. – 2017.01.02.:

Újvárosi Tagóvoda
6300 Kalocsa, Alkony u. 8.

A tavaszi szünet idején 2017.04.13. – 2017.04.18.: Csokonai Óvoda
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.

1.4.Az óvoda nyári zárása
A fenntartó engedélye szerint várhatóan 5 hét, időpontja az előzetes egyeztetések alapján 2017. június 12-én az óvodák közötti meghatározott ütemezés szerint kezdődik,
augusztus 31-ig tart a kialakított ügyeleti rend szerint.
Csokonai Bem Apó Újvárosi Kunszt
Zöldfa
Viola
Utcai
Utcai
Tagóvoda
Utcai
Utcai
Utcai
2017.06.12.-2017.08.31. Óvoda Tagóvoda
Tagóvoda Tagóvoda Tagóvoda

2017.06.12 - 2017.06.18
2017.06.19 - 2017.06.25
2017.06.26 - 2017.07.02
2017.07.03 - 2017.07.09
2017.07.10 - 2017.07.16
2017.07.17 - 2017.07.23
2017.07.24 - 2017.07.30
2017.07.31 - 2017.08.06
2017.08.07 - 2017.08.13
2017.08.14 - 2017.08.20
2017.08.21 - 2017.08.27
2017.08.28 - 2017.08.31

A bölcsőde egész nyáron üzemel.
Szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról és a zárva tartás ideje alatt gyermekük
napközbeni ellátásának lehetőségéről 2017. február 15-ig.
Felelős: intézményvezető
Bölcsőde nyáron is üzemel.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

5

Munkaterv
1.5.Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben
2016.11.02.: Nevelőtestületi értekezlet – Demeter-Lázár Katalin tehetséggondozói előadása
2016.11.23.: Nevelőtestületi értekezlet - Lendvai Lászlóné módszertani előadása
2016.12.16.: Munka-, és balesetvédelmi oktatás
2017.03.21.: Nevelőtestületi szakmai nap
2017.04.26.: Tehetségnap – Demeter-Lázár Katalin vendégelőadó
2017.06.21.: Nevelési évet záró értekezlet
2017.04.21.: Magyar Bölcsődék Napja a bölcsődében

1.6.Nevelési értekezletek terve
Nevelési évet nyitó nevelői értekezlet: 2016. október. 18.
Téma: A 2016/2017. nevelési év munkatervének elfogadása, aktuális kérdések megbeszélése. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazását segítő végrehajtási rendeletek előírásai és az abból adódó feladataink.
Felelős: intézményvezető
Résztvevők: pedagógusok, szülői szervezet képviselője
Moderátor: intézményvezető
Nevelési évet záró nevelési értekezlet: 2017.06.21.
Téma: A 2016/2017. nevelési év értékelőjének elfogadása, aktuális kérdések megbeszélése.
Felelős: intézményvezető
Résztvevők: alkalmazotti közösség, szülői szervezet képviselője
Moderátor: intézményvezető

1.7.Munkatársi értekezletek
Célja:
A tejes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló működési és
pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerint megbeszélése intézményi
szinten két alkalommal.
A tagóvodákban és a bölcsődében szükség és igény szerint szervezhető a munkatársak mindegyikét érintő kérdések megvitatásának céljából megbeszélés vagy értekezlet.
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1.8.Szülői értekezletek terve

Nevelési évet nyitó és csoportos szülői értekezletek:
Óvoda

Dátum

Összevont és
csoportos
2016.09.19.

Csokonai
2017.01.23.

2017.04.24.

Témája
Óvoda kiemelt feladatai, sajátos arculat ismertetése.
Védőnő, angol, logikusak tájékoztatója.
Intézményvezető: Korai fejlesztés fontossága, iskolába lépéshez
szükséges jártasságok, készségek alakítása.
Maci csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer alakulása. Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban.
Mókus csoport: Visszaszoktatási terv ismertetése.
Logopédiai szűrővizsgálatok tájékoztatása.
Meghívott előadó: Greksáné Tóth Ágnes a szakszolgálat munkatársa, logopédusa. 5 évesek vizsgálatai /Difer, diszlexia, logopédia/.
Nyuszi csoport: Befogadás, visszaszoktatás feladatai, napirend,
műveltségtartalmak, neveltségi szint alakítása, SZMK tagok
választása.
Pillangó csoport: Befogadás tapasztalatai, gyermekek önállóságának szintje. Játéktevékenységek jellemzése.
A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolaválasztás lehetőségeiről, meghívott előadók: leendő első osztályos tanító nénik.
Maci csoport: Szobatisztaságra nevelés
Anyanyelvi nevelés otthoni és óvodai lehetőségei./ beszédindítás, ajak és nyelvgyakorlatok, artikulációt segítő játékok javaslatai/.
Mókus csoport: Nagycsoportosok tájékozódó szűrése
Iskolai alkalmasság.
Nyuszi csoport: Beszédfejlődés alakulása, meghívott előadó:
Balatoniné Morvai Valéria. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. Videó film a szabadjátékról.
Pillangó csoport: A fejlődés értékelése, szokás, szabályrendszer
szintje az egyes korcsoportoknál.
Az iskolai felkészültség jellemzői.
Maci csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok eredményei/Difer/. Tájékoztatás a szociometriai felmérésről.
Nevelési év végi programok, kirándulás, nyári élet.
Mókus csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok eredményei/Difer/. Kirándulás, nyári élettel kapcsolatos feladatok, balesetvédelem.
Nyuszi csoport: Elért eredmények, kiemelt feladatok megvalósítása, szociometriai felmérésről tájékoztató. Nyári élet, balesetvédelem, kirándulás.
Pillangó csoport: Neveltségi szint, önállóság, kommunikáció
jellemzői, nyelvi nevelés eredményei. Nyári élettel kapcsolatos
szervezési feladatok.
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Összevont és
csoportos
2016.09.21.
Újvárosi

2016.09.27.
2017.01. hó
2017.05. hó

Az intézményvezető, Katus Györgyné beszélt a fejlesztő csoport
új helyéről és gyakoriságáról. Tájékoztatta a szülőket a csoportelosztásokról, és felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt nevelési évben sokat hiányoztak a gyermekek. A tagóvoda vezető
Deák Tamásné bemutatta a nevelőtestület dolgozóit, megköszönte az elmúlt nevelési évben kapott szülői támogatásokat.
Katica csoport: Befogadás időszaka, gyermeki beszéd, beszédfejlesztés, a vegyes csoport előnyei
Pillangó csoport: A hiszti kezelése, neveltségi szint emelése,
beszédértés, beszédfejlesztés.
Fülesmackó csoport: Dackorszak, matematika játékosan, naposi
feladatok bevezetése
Nyuszi csoport: Iskolai alkalmasság, játékos ötletek a fejlesztés
lehetőségeiről, elvárható neveltségi szint, magatartási problémák, és azok kezelése.
Soron kívüli szülői értekezlet, Balatoniné Morvai Valéria ismertette az 5. életévüket betöltött gyermekek szüleinek a Difer tájékoztató vizsgálat eredményét.
Az első félév értékelése, nagycsoportosokhoz tanító nénik meghívása.
Év végi értékelés, nyári élet az óvodában.
Közös: Nyári élet, munkák, beszerzések. Udvari élet rendje.
Évnyitó Családi Délután.
Csoportos:

Összevont és
csoportos
2016.09.14.
Kunszt

Zöld Alma: Az új nevelési év aktuális feladatai. Beszoktatás
problémái, gyakorlata. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése. Napirend otthon és az óvodában. feladataink kiscsoportban.
Kék Szilva: Az új nevelési év aktuális feladatai - Visszaszoktatás tapasztalatai. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése a gyermekek fejlesztésében. Feladataink a középső csoportban. Mese szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében.
Cseresznye: Az új nevelési év aktuális feladatai. Felmérések
ismertetése. Felkészülés az iskolára. Balatoniné M.V. gyógyped.
és logopédus beszámolója a felmérésekről.
Zöld Alma: Aktuális feladatok. Beszélgetés a dackorszakról.
Szokások alakítása kiscsoportban.

2017.01.24.

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Beszéd fejlődése és a fejlesztés
lehetőségei. Anyanyelvi és fejlesztő játékok – amivel a szülő
tudja fejleszteni gyermekét
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Cseresznye: Aktuális feladatok. Beszélgetés a tanító nénikkel.
Iskolák bemutatkozása.
Zöld Alma: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése Nyári életről.
2017.04.25.

Összevont és
csoportos
2016.09.12.

Bem
Apó

2017.01.23.

Zöldfa

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése Nyári életről. Kirándulás szervezése.
Cseresznye: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése. Kirándulás szervezése. Iskolára való felkészítés.
Közös: Házirend megbeszélése, felidézése
Szülők figyelmének felhívása az adataiban történő változás bejelentésének kötelezettségére
HH, HHH igénylésének lehetőségei
Részképességek lemaradásának felzárkóztatása során partneri
segítség a szülők részéről
Hangya csoport: •
Nagy - Középső csoportosok lettünk. Milyen változásokkal jár mindez? •
Dackorszak
Év eleji felmérés eredményeiről tájékoztatás a szülőknek egyénileg
Menőmanó csoport: Felmérés eredményeinek ismertetése, Beszoktatás-napirend, anyanyelvi fejlesztés az óvodában
Szivárványcsoport: -- Napirend ismertetése, azon keresztül a
nevelési feladataink, céljaink, önkiszolgáló munka – önállóságra
nevelés
-A játék szerepe a kiscsoportos korú gyermekek életében
-Egymás elfogadása – különleges bánásmódot igénylő gyermekek

Félévi értékelés: a kitűzött nevelési célok megvalósulása
Szivárvány csoport: beszédfejlődés
Hangya csoport: praktikus otthoni játékok a gyermekek fejlesztésére Iskola érettség kritériumai, tanítónők meghívása
Menő-manó csoport: Iskola érettség kritériumai, tanítónők meghívása, beszoktatás tapasztalatai.

2017.04.24.

Év végi értékelés a nevelési területeken kitűzött célok, feladatok
megvalósulásának tükrében. Nyári élet.

Összevont és
csoportos
2016.09.15.

Csoportelosztások ismertetése.
Napirend, Hetirend, Házirend ismertetése.
Intézményi Önértékelés
Óvodai étkezések díja
Mérések eredményeinek ismertetése
Beszoktatás módja
A nevelési év feladatai, tervezett események, programok.
Konfliktuskezelés, gyermeki dac kezelésének módjai, lehetőségei

Micimíckó csoport: Logopédiai felmérés eredménye, vizsgálati
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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2017.01.26.

Zöldfa

2017.05.04.

2016.09.07.
Viola

2017.01.11.
2017.05.10.

időpontok megbeszélése. Gyógypedagógus felmérésének eredményei. Tanácsok a szülők számára: fejlesztési, játékos gyakorlási lehetőségek a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához az esetleges lemaradások kompenzálásához.
A gyermekek szociális, közösségi szokásáról. Az adott életkor
és neveltségi szint jellemzői.
Pillangó csoport: Közösségformálás, a csoportba új gyermekként érkezők beilleszkedésének segítése, az egymáshoz való
alkalmazkodás képességének fejlesztése, formálása
Konfliktuskezelés, gyermeki dac kezelésének módjai, lehetőségei. Év eleji mérések eredményének ismertetése egyénileg a
szülőkkel
Katica csoport: Beszoktatás módja, szokása
Visszaszoktatás. Életkori sajátosságok. Közösségformálás
Beszédindítatás lehetőségei, beszélgetés a gyermekkel otthon a
közös játékon keresztül
Féléves értékelés. Szülői tapasztalatok, kérdések.
A játék szerepe a gyermek fejlődésében, egyéni fejlettségi szint.
A csoport életének bemutatása online felületen.
Tanácsok a szülők számára: fejlesztési, játékos gyakorlási lehetőségek a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához ,az
esetleges lemaradások kompenzálásához.
Aktuális események, programok megbeszélése a szülök tájékoztatása. / farsang, vetélkedő…/
Iskolaérettség kritériumai.
Nevelési év értékelése.
A szülők tájékoztatása a csoport életéről, programok
megvalósulásáról.
Csivitelő Családok Csatája
Évzáró ünnepély eseményterve.
„ Szép versekkel környezetünkért”
Óvodai nyári élet szervezése
Bemutatkozás, beszoktatás, visszaszoktatás, programok, célok
elérése, prevenciós mérések – Morvai Valéria értékelése SZMK
tagok megválasztása
Iskolaérettség, tanítónők meghívása első. ill. második nev. évű
gyermekek - fejlettségi szintek
Összegzés, gyermeknap, nyári élet, iskolába menő gyerekek

Bölcsőde

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Bölcsőde
Nyuszi

Maci

Süni
Bambi

Szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések:
Dátum
Témája
2016.09.20.
Miért fontos a korai fejlesztés, SzSz tagok választása
2016.04.25
Óvodai beíratás
2016.09.27.
Beszoktatás a bölcsődében
2016.12.12.
A beszédfejlődés segítése
2017.03.28.
Önállóság fejlődésének segítése
2016.10.11.
A beszédfejlődés segítése
A szobatisztasággal kapcsolatos kérdések, tanácsok a szülők2017.01.
nek
2017.04.
Az óvodaérettség kritériumai
2016.10.20.
Önállóság fejlődésének segítése
A szobatisztasággal kapcsolatos kérdések, tanácsok a szülők2017.01.18.
nek
2017.03.29.
Az óvodaérettség kritériumai
2016.10.
Beszoktatás a bölcsődében

1.9.Nyílt napok terve
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2017. április hónapban fogadjuk (az időpontok meghatározása és közzététele a tagóvodavezetők feladata, melyet leegyeztetni a többi tagóvodával
és a bölcsődével is az egybeesések elkerülése érdekében).
9h–tól 12h-ig és 1530-tól 17h-ig terjedő időtartamba:
- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
- bekapcsolódhatnak a gyermekeknek és a felnőtteknek szervezett tevékenységekbe
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokásaival kapcsolatban és a német
nemzetiségi csoport működésével kapcsolatban is.
Felelősök: Tagóvodavezetők.
Csokonai Utcai Óvoda:
Bem Apó Utcai Tagóvoda:
Újvárosi Tagóvoda:
Kunszt Utcai Tagóvoda:
Zöldfa Utcai Tagóvoda:
Viola Utcai Tagóvoda:
Zrínyi Utcai Bölcsőde:

2017.04.11.
2017.04.12.
2017.04.13.
2017.04.27.
2017.04.14.
2017.04.10.
2017.04.19.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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1.10.

Fogadóórák terve

Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az intézményvezető és a pedagógusok. A
fogadóórát kezdeményezheti a szülő, a pedagógus és a szakmai segítők, illetve az intézményvezető. Bölcsődében is az előzetes egyeztetések alapján.
1.11.

Szülői Szervezet értekezletei

Az év folyamán legalább két alkalommal kerülnek megszervezésre óvodánként és a bölcsődében. Minden óvodai és bölcsődei csoportban 3 tagot választanak és óvodánként és a bölcsődében egy elnököt.
Értekezlet témái:
1. Az éves munkaterv céljainak és feladatainak véleményeztetése. Aktuális programok,
feladatok megbeszélése. Időpont: október.
2. A nevelési év értékelésének véleményeztetése. Időpont: június.

2. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI FELADATAI
Kiemelt feladat
Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc
A belső értékelésének célja annak megállapítása, hogy a tevékenység hogyan járult hozzá a
gyermekek: - zenei érdeklődésének felkeltéséhez
- érzelmi kiegyensúlyozottságának megteremtéséhez
- önkifejezéséhez
- esztétikai fogékonyságuknak megalapozásához
- zenei anyanyelvük kialakulásához.
A tevékenység feltételei
Tárgyi feltételek:
Mennyiben sikerült megteremteni az adott kreatív légkört az énekes, zenei élmények befogadására (ötletek, elképzelések figyelembe vétele)?
- Hogyan minősíthető a tevékenység eszközkészlete
- Ritmushangszerek
- Dallamjátszó hangszerek
- Auditív eszközök
- Bábok
Zenehallgatás eszközkészlete, megoszlása:
- gyermekdalok
- népdalok
- műzene.
Milyen helyi lehetőségek vannak az élményszerzésre?
Milyen helyet kap a napirendben, hetirendben a tevékenység?
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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A csoportszoba, mint környezet, hogyan minősíthető a tevékenységhez?
Személyi feltételek:
- Az óvónő személyisége, igényessége, ének-zene szeretete.
- Személyes példája modellértékű-e?
- Jellemzően megnyilvánul-e énekes, játékos kedve a gyermekekkel való
kontaktusban?
- Tud-e önfeledt játszótárs lenni?
- Képes-e korszerű, igényes anyag kiválasztására?
- Az óvónő tevékenységében hogyan minősíthető a zenei műfaj válogatása,
mondókák, népi mondókák, gyermekdalok, népdalok, műdalok, dalos
gyermekjátékok, népi játékok, zenehallgatás műfajai?
- Az óvónő tekintettel van-e a gyermekek eltérő képességeire?
Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc az egészséges életmód alakítása terén
- Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc biztosították-e a gyermekek mozgásigényének, játékszükségleteinek kielégítését, felszabadultságát, kiegyensúlyozottságát?
- Segítették-e a beszédritmus, a helyes artikuláció, légzéstechnika alakulását?
Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc az érzelmi nevelés és szocializáció terén
- Sikerült-e a gyermekek érdeklődését felkelteni?
- Szívesen vesznek-e részt a gyermekek az óvónő által kezdeményezett foglalkozáson?
- Az egyes gyermeket milyen jellegű ének-zenei hatás vonzza?
o éneklés
o mozgás
o ritmusjáték
o hangszerek
o zenehallgatás (élőzene, hangszerjáték, gépi zene, óvónői ének)
- Van-e olyan gyermek, aki nem érdeklődik a zenei tevékenység iránt?
- Mindennapos tevékenységgé vélt-e az éneklés, zenélés?
- Kezdeményeznek-e önállóan éneket, énekes játékot a gyermekek az udvaron, csoportszobában, megfigyelés közben?
- Milyen helyet kapnak az ének, a zene, a gyermektánc az
o óvodai rendezvényeken, ünnepeken (évzáró, anyák napja, karácsony)
o napirendi tevékenységekben (születésnap, nemzeti ünnep)
- Hogyan fejlődött a gyermekek önállósága a zenei tevékenységekben?
- Hogyan alakult kreativitásuk, zenei ízlésük?
- Az ének-zenei tevékenységek, gyermektánc, milyen szerepet játszanak a
gyermekek egyéni képességeinek fejlesztésében?
o eredményes-e a mozgáskoordináció fejlesztése, a ritmusérzék és
hallásfejlesztés?
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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-

-

Akarnak-e, mernek-e egyedül énekelni?
Milyen az improvizálási képességük alakulása?
Sikerült-e vonzóvá tenni a gyermekek számára a közös zenei tevékenységeket?
o énekes összeállítás
o ritmuszenekar
o meséhez
o bábozáshoz
Elfogadják-e a társ vezető szerepét, szívesen vállalnak-e szerepet?
Képesek-e az irányításra?

Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc az értelmi fejlesztés terén
- A gyermekek milyen mértékben képesek differenciálni felismerés után:
o a zenei hangokat
o környezeti zörejeket
o hangszínt?
- Milyen ütemben sajátítják el a gyermekek a különböző zenei elemeket:
o dallam
o szöveg
o mozgás
o zenei formaelemek
 halk-hangos
 lassú-gyors
 ritmus-hangsúly
 motívum-hangsúly
 dallambújtatás?
- Hogyan fejlődött a gyermekek téri tájékozódása?
- Milyen a figyelemkoncentrációjuk az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon?

3. 2015/16 NEVELÉSI ÉV
3.1. A vezetői tanács
Működési rend: minden hónap első hétfője 13h-tól 16h-ig:
2016. október 03.
2016. november 07.
2016. december 05.
2017. január 03.
2017. február 06.
2017. március 06.
2017. április 03.
2017. május 02.
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Feladata és felelősségi köre:
A Köznevelési törvény 20§ (1). értelmében a közös igazgatású köznevelési intézmények esetében az intézményvezető munkáját vezetői tanács segíti. A vezetői tanács az intézmény döntéseinek meghozatala előtt véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő tagintézmények és telephelyek azonos számú képviselőiből álló koordinációs, véleményező testület.
A vezetői tanács elnöke: az intézményvezető.
A vezetői tanács havi rendszerességgel minden hónap első hétfőjén ülésezik, szükség esetén
rendkívüli értekezletet hív össze.
Tagjai:
- Intézményvezető
- Intézményvezető helyettesek
- Tagóvodavezetők
- A bölcsőde szakmai vezetője
- A munkaközösségek vezetői
A vezetői tanács tagjait és az elnököt titoktartási kötelezettség terheli minden a munkája során
tudomására jutott az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyerekek és a
dolgozók személyes adatait illetően.
Kapcsolattartás:
Havi 1 alkalommal, szükség esetén akár napi, heti rendszerességgel, személyesen, telefonon,
e-mailben, levélben.
Véleményez:
- az intézményi pénzeszközök átcsoportosításában, a maradványok felosztásában,
- az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiben az intézményvezető állásfoglalást kér,
- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését,
- az éves költségvetési terv javaslatát,
- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket
- Álláshelyek betöltésére érkezett pályázatokat


A vezetői tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv a határozatképesség adatait, a hozott határozat pontos szövegét, a döntéshozatal szavazatainak számát, valamint a tanácskozás lényegét tartalmazza. A jegyzőkönyvet a vezetői tanács
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok végrehajtásáról az óvodatitkár bevonásával a
vezetői tanács elnöke gondoskodik.

3.2. Szervezetfejlesztő Szakmai Munkaközösség ( Önértékelésre való felkészülést és az
önfejlesztés elkészítését segítő munkacsoport)
Vezető: Rakovics Brigitta Éva - Katus Györgyné

Működési rend: minden hónap második keddje 13h-tól 16h-ig:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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2016. október 12., 26. - Baloghné Krajcsovicz Márta - szaktanácsadó
2016. november 08.
2016. december 13.
2017. január 10.
2017. február 14.
2017. március 14.
2017. április 11.
2017. május 09.
Önfejlesztési terv 5 éves időszakra készül
Az önfejlesztési terv az önértékelésre épül.
Az OH által működtetett informatikai rendszerbe kell feltölteni az önfejlesztés tervet.
A tanfelügyelet során vizsgált szempontok:
Mennyire jellemző a pedagógusra: - az önfejlesztés igénye
- reális önismeret
- hogyan fogadja a pedagógus a munkájáról szóló visszajelzéseket
Az önfejlesztési terv célja:
- A pedagógus határozza meg a pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének legfontosabb
feladatait.
- Megfelelő indikátorok alapján a mérföldkövek megjelölésével kijelöli a legfontosabb teendőket.
- Majd azokhoz módszereket és erőforrásokat társít.
A pedagógus a tanfelügyeletben született értékelése alapján, a már meglévő, az önértékelés
után készített önfejlesztési tervét kiegészíti.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Az önfejlesztési terv megalkotásának lépései:
1.) A fejlesztendő területek megállapítása.
2.) Az egyes pedagógus kompetencia területek beazonosítása.
3.) Kapcsolódási pontok feltárása.
A pedagógussal szemben támasztott követelmények:
- az intézményi elvárás rendszerrel
- a Pedagógiai Programmal
- a Munkatervvel
- a sajátos arculata
- intézményi eredmények a mérések-értékelések alapján.
4.) Az adott fejlesztendő területhez a célok kijelölése, majd ezekhez reális megvalósítható
feladatok és eredmények.
5.) A tervezett tevékenységekhez az erőforrásigények tárgyi, pl.: szakirodalom, online szakmai anyag, taneszköz és humán, pl.: szaktanácsadó biztosítása.
6.) A megvalósítandó feladatok időbeli ütemezése fél évekre vagy más időintervallumokra
bontva emeljük ki a mérföldköveket, melyek esetleg újabb beavatkozási pontokat jelölnek,
esetleg az önfejlesztési terv korrekcióját is lehetővé teszi.
7.) Az egyes időintervallumokhoz és mérföldkövekhez kötött indikátorokat jelöljük, így az
egyes fejlesztendő területekhez kijelölt célok megvalósulásának eredményei a tényszerű mérhetőséget teszik lehetővé.
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Az önfejlesztési tervet az alábbi szabályozó normák és dokumentumok figyelembevételével kell elkészíteni:
- Pedagógiai Program
- Munkaterv
- Egységes intézményi elvárásrendszer
- Önértékelési szabályzat
- 5 éves intézményi önértékelés
- Tematikus terv
- Éves terv
- Foglalkozási terv
- Egyéni fejlesztési terc
- A gyermek mérési eredményei.

3.3. Belső Gondozói Munkaközösség
Működési rend: minden hónap negyedik csütörtökje 13h-tól 15h-ig, Csokonai Utcai Óvoda.
Vezető: Rózsa Ferencné
2016. október 27.
2016. november 24.
2017. január 26.
2017. február 23.
2017. március 23.
2017. április 27.

Munkaközösség-vezető: Rózsa Ferencné óvodapedagógus (fejlesztő pedagógus)
Célja: Intézményünk nevelési eredményeinek növelése, a nevelőtestület tagjainak támogatása, az idejáró gyermekek érdekében, a pedagógiai munka minőségének fokozása.

Feladatai:
-

Vegyen részt az adat és információ gyűjtés tervszerű feladataiban.

-

Adjon segítséget szakmai, módszertani kérdésekben a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez.

-

Erősítse a belső kommunikációt, szakmai párbeszédet (horizontális tanulás).

-

Segítse a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését és dokumentálását, az esélyegyenlőség elősegítését.
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-

Vegyen részt óvodai dokumentumaink átdolgozási munkáiban.

-

Koordinálja a gyermek és ifjúságvédelmi munkát.

-

Járuljon hozzá intézményünk külső kapcsolatainak erősítéséhez (szakszolgálat, Gyermekjóléti szolgálat, kisebbségi és civil szervezetek).

-

Kísérje figyelemmel és ajánlja felhasználásra a megjelenő szakirodalmat.

Gyermekvédelem a bölcsődében
A bölcsőde gyermekvédelmi tevékenységi feladata a gyermekek napközbeni ellátásában A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján (1997. évi XXXI.
tv.)
A bölcsőde szakmai vezetőjének a feladata:
-

A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, betartása és betartatása
Szociális feladatok feltételeinek a biztosítása
Egyéni bánásmód hatékony alkalmazása a gondozásban és nevelésben
Együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal és a Családsegítő szolgálattal, védőnőkkel, gyermekorvossal
Veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer működtetése
A szülői érdekképviselet működtetése

A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők gyermekvédelmi feladatai:
-

családlátogatás
szülővel történő fokozatos beszoktatás
házirend, szülői és gyermeki jogok megismertetése
nyíltnap lehetősége, szülők látogatása
szülői érdekképviselet működtetése
tanácsadás a rászoruló szülők részére
Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

- Az óvoda vezetője felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és annak ellátásáért.
- Az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést-oktatást, az étkezést.
- Közreműködünk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.
- Együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal, szükség esetén a gyermek
érdekében a Jegyzőhöz, vagy a Kormányhivatalhoz fordulunk.
- Az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermek számára a hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk.

Az óvodapedagógusok feladatai:
- A nevelő-fejlesztő munkájuk során mindig vegyék figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét.
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- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, fejlesztése.
- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi felelősnek (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődést gátló vagy akadályozó állapot esetén).
- Segítséget nyújtani tehetségük kibontakoztatásában valamint a felzárkóztatásukban.
- A problémák, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat felismerni, ha szükséges szakember segítségét kérni.
- A szülők rendszeres tájékoztatása az őket és a gyermekeket érintő kérdésekről, jelezni, ha a
gyermek viselkedésében problémát észlelünk.
- Kísérjék figyelemmel a rendszeres óvodába járást, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek és az óvoda vezetőjének.
- Kapcsolatot tartani a többi gyermekvédelmi felelőssel.
Az intézményvezető feladata:
- A gyermekvédelmi tevékenységhez a gyermekvédelmi felelős megbízása, feladatok, kompetenciák meghatározása nevelőtestületi szinten (munkaköri leírás).
- A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása.
- A gyermekvédelemmel kapcsolatos törvények, rendeletek naprakész ismerete.
- Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.
- Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését.
- Együttműködni a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel és a hatósággal.
- A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken való részvétel.
- Kapcsolattartás a Jegyzővel.
- Az 5. életévüket betöltött gyermek esetében, ha a szülő felmentést kér a gyermek rendszeres
óvodába járása alól, akkor a Gyermekjóléti Szolgálat véleményét ki kell kérni.
- Segíteni a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását.
- A gyermek veszélyeztetettségének megakadályozásában tett óvodai intézkedések kimerültek, felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel, és intézkedést kérni azoktól, a szakemberektől, akik illetékesek lehetnek a probléma megoldásában.
Gyermekvédelmi intézkedések:
- A veszélyeztetett gyermek helyzetének felmérése után intézkedési tervet készítünk.
- Az érintett gyermekekkel való külön foglalkozás.
- A munkatársakat megismertetni az év elején a gyermekvédelmi munkatervvel, határidőkkel,
felelősökkel, szervezeti formákkal, havi bontásban megjelölt feladatokkal.
- Együttműködés a gyermekorvossal, a védőnővel, a gyermekjóléti Szolgálattal.

A szülőkkel kapcsolatos feladatok:
- Személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel.
- Beszoktatás alatt, anamnézis felvétele.
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- Folyamatos segítő együttműködés a gyermekek szakszerű nevelésének érdekében.
- Folyamatos családlátogatás probléma esetén.
- Fejlesztési tanácsok adása a gyermekekkel való foglakozáshoz.
- A családok szociális, nyelvi, tudásbeli különbségeiből adódó hátrányok kompenzálásának
segítése.
A támogatás lehetőségei:
- Család segítése hivatalos ügyekben.
- Rendkívüli és rendszeres segély.
- Étkezési támogatás.
- Védő-óvó intézkedések helyileg alkalmazható formában (Karácsonyhoz ajándék adása az
Önkormányzattal közösen.
- Bölcsődei – óvodai elhelyezés.
Kapcsolattartás más intézményekkel:
Bölcsőde
- Szakmai és gyermekvédelmi témákban együttműködünk.
- Kapcsolattartók: vezetők, gyermekvédelmi felelősök.
Pedagógiai Szakszolgálat
- Nevelési, beiskolázási szempontból problémás gyermekek vizsgálatát írásban kérjük, a
gyermekről kiállított jellemzést megküldjük.
- Kapcsolattartók: óvodapedagógusok, gyógypedagógus, vezetők.
Gyermekorvosi és Védőnői Szolgálat
- A Védőnői Szolgálat rendszeresen ellenőrzi a gyermekek higiéniás állapotát.
- A gyermekorvos évente elvégzi a gyermekek egészségügyi vizsgálatát.
- A fogorvos évente ellenőrzi a gyermekek fogát.
Logopédiai ellátás
- A logopédusok minden évben elvégzik a gyermekek felmérését, kiszűrik a beszédproblémával küzdő gyermekeket. Az óvoda logopédusa is elvégzi a felmérést, az SNI gyermekeket
ellátja.
- Kapcsolattartók: tagóvodavezetők, óvodapedagógusok.
A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból való
kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról - jelenti, amit a
gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek.
- Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a
minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból kiemelt
gyermekek gondozást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat.
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BKM Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
- A Hatósági és Gyámügyi Osztály jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint
intézkedik a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj
állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi
jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő
ügyekben.
- Általános szabálysértési hatóságként jár el szabálysértési ügyekben, különösen az óvodai
nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése, becsületsértés, köztisztasági szabálysértés.
SZASZK
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az
alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
- Kapcsolattartók: tagóvodavezetők, óvodapedagógusok
ORIGÓ Család és Gyermekjóléti Központ
- Egyének és családok számára, valamint a gyermekek családba való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. A Központ a
SZASZK és a Gyámügyi osztály közötti kapocsként lát el gyermekvédelmi feladatokat.
- Többek között feladatuk hatósági ügyek tekintetében a védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, családba fogadó gyám
kirendelése, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítása, gondozási hely megváltoztatása.
- Valamint hatósági intézkedéshez kapcsolódó javaslattételek elkészítése, kiegészítése. A
gyermekek védelmére irányuló tevékenysége keretében a központ esetmenedzsereinek feladata a családok összetartó erejének megőrzése, a köréjük kiépített segítő háló koordinálása az
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átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Együttműködik a családsegítő kollégákkal, pártfogókkal, pedagógusokkal, védőnőkkel, egészségügyi
szakemberekkel és minden olyan szervezettel, személlyel, akik bevonhatóak egy család megsegítésébe.
- Kapcsolattartók: tagóvodavezetők, óvodapedagógusok.
3.4. „Óvoda-iskola átmenet” munkacsoport
Vezető: Tóth Erika – Balatoniné Morvai Valéria

Működési rend: minden hónap harmadik szerdája
2016. október 19.
2016. november 09.
2016. december 21.
2017. január 18.
2017. február 15.
2017. március 22.
2017. április 19.
2017. május 21.
A DIFER vizsgálati eszköz és az újonnan szerkesztett standard mérési eljárás gyakorlati alkalmazása az eredmények feldolgozása, az óvodapedagógusok bevonásával.
Vizsgált
2016. szeptemgyermekek
beri mérés
előkészítő
száma
Csokonai
35
3
Újvárosi
33
3
Kunszt
26
1
Bem Apó
20
8
Zöldfa
31
1
Viola
8
0
153
16

DIFER
kezdő

haladó

8
12
7
5
13
1
46

9
8
8
3
9
3
40

befejező optimum
14
3
10
1
8
1
37

0
2
0
0
0
0
2

Anyanyelvi játékok alkalmazása a gyermekcsoportokban lévő beszédhibával küzdő gyermekek nyelvi fejlesztése érdekében logopédus mentorálásával.
Cél:
-

Olyan intézményfejlesztés, mely az óvoda-iskola közötti átmenetet előkészíti, megkönnyíti a leendő elsősök, szüleik és tanítóik számára.

-

Olyan diagnosztikai mérőeszközök megvalósítása és alkalmazása, amely alkalmassá
teszi a 4. illetve 5. életévüket betöltött gyermekek képesség struktúrájának mérését. A
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már ismert, de még nem alkalmazott DIFER vizsgálati módszer, és egy újonnan szerkesztett standard mérési eljárás kidolgozása.
-

A munkaközösség célját áthatja az a szükséges intézkedés, hogy az elmúlt nevelési év
kedvezőtlen beiskolázási mutatóit javítsuk, és ebben egyaránt partnernek kell lennie
szülőnek, gyermeknek, óvodapedagógusnak, szakembereknek egyaránt.

Feladat:
-

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
az elmaradt területeken, hatékony és átfogó fejlesztés-„iskolára késszé tétel” a gyermek egyéni fejlettségéhez igazodó módszerekkel, differenciált fejlesztés segítségével.

-

Fejlettség szerinti beiskolázás

-

DIFER - mérés bevezetése az óvodában a 4. életévüket betöltöttek között

-

5. évet betöltött gyermekek képességméréséhez szükséges egységes diagnosztikus
módszer általános bevezetése az óvodákban, melyet az óvodapedagógusok alkalmaznak.

-

Kapcsolat felvétel a tanítónőkkel, iskolákkal, közös programok tervezése.

-

Hatékony együttműködés az óvoda és az iskola pedagógusai között

-

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelése
az új intézményrendszerben.

-

Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és fejlesszük, hogy a környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők legyenek, és képesek legyenek az iskolai
tanulmányok megkezdésére.

-

A gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazított, az egyéni adottságokat, fejlődési ütemet messzemenően figyelembe vevő tanulás megszervezése

-

harmonikus, nyugodt légkör biztosítása - az óvodában kialakított szokások továbbépítése - az óvodai módszerekre, játékosságra, kooperatív tevékenységekre épülő sikeres
tanulási helyzetek teremtése - gyermekbarát, életkori sajátosságuknak megfelelő esztétikus csoport kialakítása (mese, játszó, beszélgető sarkok stb.)

-

Fontosnak tartjuk a tapasztalatok kölcsönös átadását, a megszerzett információk közös értékelését, az összefüggések keresését, a folyamatos fejlesztés keresésének útját.

-

A segítő megoldások keresése az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, ami nagyban
hozzájárulhat a nagycsoportos gyermekek zökkenőmentes beilleszkedéséhez az iskolába.
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Célcsoportok:
- Leendő első osztályosok, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre
-

Óvodások, iskola tanulói, pedagógusai

-

Óvodapedagógusok

-

Tanköteles gyerekek szülei

Alapelveink
- a gyermekek önbizalmát növelő szorongásmentes légkör biztosítása
-

a gyermekek egyéni fejlettségének, haladási tempójának figyelembe vételével történő
tevékenységek szervezése

-

az átlagtól eltérő képességű gyermekek célirányos fejlesztése (egyéni fejlesztés, tehetséggondozás)

-

a másság tiszteletben tartása

-

globális gondolkodás – az egész személyiség pozitív befolyásolása

A logopédus felmérései alapján megállapítottuk, hogy óvodáinkban nagyon sok gyermek
küzd beszédhibával, ezért az óvoda-iskola átmenetet segítő munkaközösség másik fő feladata
a Difer mellett az anyanyelvi nevelés hangsúlyossá tétele.
Anyanyelvi játékok alkalmazása a gyermekcsoportokban lévő beszédhibával küzdő gyermekek nyelvi fejlesztése érdekében logopédus mentorálásával.
Vizsgált
HANGHIBA
2015. szepgyermekek
temberi mérés
részleges általános nincs
száma
Csokonai
49
18
7
24
Újvárosi
27
6
3
18
Kunszt
30
15
4
11
Bem Apó
31
13
7
11
Zöldfa
23
12
5
6
Viola
10
4
3
3
170
68
29
73
A vizsgált gyermekek 57%-ánál beszédhiba állapítható
meg.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

25

Munkaterv
Vizsgált
HANGHIBA
2016. szepgyermekek
temberi mérés
részleges általános nincs
száma
Csokonai
35
18
3
14
Újvárosi
33
12
2
19
Kunszt
26
7
3
16
Bem Apó
20
9
1
10
Zöldfa
31
11
3
17
Viola
8
4
0
4
153
61
12
80
A vizsgált gyermekek 48%-ánál beszédhiba állapítható
meg.
Anyanyelvi nevelés az óvodai csoportokban
-

-

-

Az óvodás gyermekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú, sokszínű fejlesztése.
A beszédértés, beszédpercepció, a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.
A beszéd tisztasága, összefüggő folyamatos beszédre törekvés.
Az emelkedő tendenciát mutató beszédhibás gyermekek egyenrangú tagjai legyenek a
csoportnak.
Az alacsony szociokulturális, ingerszegény környezetből érkező gyermekek tudatos
anyanyelvi fejlesztése.
A szülők bevonása nyíltnapra történő meghívással, ahol betekintést nyerhetnek a fejlesztő munkánkba és ötleteket kaphatnak az otthoni fejlesztéshez, hogy a beszédhibás
gyermekek mielőbb felzárkózzanak és elősegítsük a sikeresebb iskolakezdést.
A logopédus felmérése alapján megállapítottuk, hogy igen magas azon gyermekek
száma, akik különböző kiejtési zavarokkal küzdenek.
Az egyéni fejlesztések során a logopédus nem tud minden problémás gyermekkel foglalkozni, ezért indítjuk el ezt a munkaközösséget. A munkaközösséggel célunk az
anyanyelvi nevelés eredményességének fokozása.
A munkaközösség alakítson ki olyan gyűjteményt, amely a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségét is figyelembe véve, segíti az egyéni fejlődésüket.

3.5. Tehetséggondozás a mindennapi nevelőmunkában
Vezető: Sésztó Angéla

Működési rend: minden hónap harmadik keddje
2016. október 18.
2016. november 02. – Demeter Lázár Katalin előadása
2017. január 20.
2017. február 21.
2017. március 21.
2017. április 18.
2017. május 16.
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Óvodapedagógiai munkánk során a tehetségígéretes gyermekek is a saját csoportjukban élik
óvodai életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel szeretnének. A gyermekek
fejlesztése két síkon történik az óvodai csoportjaikban a mindennapi tevékenységekbe ágyazva illetve kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.
Feladatunk a tehetséges gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, a tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító programok keretében.
-

-

Segítségnyújtás a pedagógiai tervezéshez, az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához
Bemeneti mérés, kiválasztás szempontjainak egységesítése, tulajdonságlisták összeállítása
Kiemelt fejlesztési feladatok megjelölése, gazdagító programok
Szülőknek egyéni tanácsadás, szülők bevonása
Kiemelt feladatnak tekintjük az egyéni képességfejlesztést, egyénre szabott fejlesztési
tervvel, tehetségsegítő programmal segítjük a gyermekek személyiségének fejlesztését
kompenzálva a hátrányok csökkentését
A tehetséges gyermekek erős oldalának támogatása
A gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése
Minden terület fejlesztése
Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása
A pihenés és a relaxációs lehetőségek biztosítása

3.6. Belső Ellenőrzési Csoport
Vezető: Rátkainé Major Erzsébet

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap második hétfője, 13h -tól 16h-ig.
2016. október 10.
2016. november 14.
2017. január 09.
2017. február 13.
2017. március 13.
2017. április 10.
2017. május 08.
A munkaközösség vezetője: Rátkainé Major Erzsébet
A munkaközösség tagjai:
1. Intézményvezető: Katus Györgyné
2.Tagóvoda vezetők: Deák Tamásné, Vén Attiláné
Benke Mónika, Sésztó Angéla
Szabóné Juhász Ildikó
Rakovics Brigitta, Gausz Jánosné
Rátkainé Major Erzsébet
Kovácsné Páli Mária
Szundi Judit, dr. Nyámádiné P. Mária
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A munkaközösség célja:
- Iránymutatás az intézmény pedagógiai, szakmai munkájának fejlesztéséhez
- A pedagógus, vezető, intézmény belső értékelése a kiemelkedő és fejleszthető területek
meghatározása.
- Segíteni, a teljes körű intézményi önértékelésre való felkészülést a törvényi előírások figyelembe vételével.
- Az intézményi önértékelés területeinek vizsgálata
- Intézményi elvárások teljesülésének értékelése
- Önfejlesztési program elkészítése
- Segítséget nyújtani szakmai, módszertani kérdésekben, az intézményben folyó, önértékelési
feladatok tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez.
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Az intézmény önértékelési terve2015-től 2020-ig terjedő időszakra:

ÖT ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV – Pedagógusok, intézményvezető, intézmény
2015-2016.
Nevelési/tanév

2016-2017.
Nevelési/tanév

1. Tóth Erika
1. Kovácsné Glonczlik
2. Hajdúné Kiss Anikó
Edit
3. Tóth Györgyné
2. Mátrai Éva
4. Deák Tamásné
3. Dr. Nyámádiné
5. Vén Attiláné
Pásztor Mária
4. Simon Sándor
Róbertné
5. Szarvas Ildikó
6. Gausz Jánosné
7. Botos Emma
8. Petrovicsné Katus
Gabriella
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2017-2018.
Nevelési/tanév
1. Törökné Romsics
Anita
2. Győri Annamária
3. Nagy Anett
4. Balatoniné Morvai
Valéria
5. Sésztó Angéla
6. Korsós Andrea
7. Dr. Bóta Zoltánné

2018-2019.
Nevelési/tanév
1. Polyákné Szirtes Mónika
2. Genálhiné Fegyveri Anita
3. Katus Györgyné
4. Rakovics Brigitta
5. Horváth Márta
6. Rózsa Ferencné
7. Gadaneczné Kozma Crista
8. Bagóné Bagi Beáta
9. Szabóné Juhász Ildikó
10. Istelláné Újházi
Boglárka

2019-2020.
Nevelési/tanév
1. András Istvánné
2. Benke Mónika
3. Kovácsné Páli Mária
4. Rátkainé Major
Erzsébet
5. Szundi Judit
6.Temesváriné Bánfalvi
Timea
7. Gubány Anita
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2016/2017. nevelési évre a munkaközösség feladatai:
Az önértékelési kézikönyv alapján rögzítésre kerül az éves önértékelési tervben:
- az adott nevelési évben elvégzendő önértékelési feladatok
- mely pedagógusok intézményi önértékelésére kerül sor a nevelési év során (tagóvodavezetők)
- intézményvezető önértékelése
- intézményben az önértékelés mely munkafolyamatait végezzük (az adott évben útmutató
kötelező + intézményi önértékelésben közreműködő partnerek, pedagógusok, szülők, fenntartó
- az önértékelési folyamat feladatai, felelősök, határidő
- meg kell határozni a lebonyolítás módját, rögzíteni a kérdőívezéssel kapcsolatos partneri
döntéseket
- határidők meghatározása
Végrehajtási rendelet 145. § (2) bekezdése
- pedagógusok önértékelése 5 évente
- intézményvezetők, tagóvodavezetők megbízásuk 2. és 4. évében
- intézmény teljes körű önértékelése 5 évente.
Végrehajtási rendelet 146. § (3) bekezdés meghatározza a pedagógusok értékelésének területeit (kompetencia területekkel egyezik).
Pedagógus 2 foglalkozásának meglátogatása az intézményi önértékelés során továbbra is kötelező. Az óralátogatás az adatgyűjtés lényeges eleme.
A foglalkozások során megfigyeljük:
- érvényesültek-e a pedagógiai módszerek
- megfeleltek-e az óra céljainak az alkalmazott eljárások
- a pedagógus megfelelő figyelmet fordított-e a gyermekek tevékenységére.
A foglalkozások értékelésének szempontjai a következők:
- Hogyan határozza meg az óvónő a foglalkozás célját, és hogy sikerült azt a tanulókkal tudatosítani?
- Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a célok elérését?
- A választott módszerek tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek a foglalkozás tartalmához az elvégzett feladatokhoz?
- Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?
- Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni?
- Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus a foglalkozáson?
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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- Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés a foglalkozáson? Milyen eszközök segítették ezt?
- A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
- Mennyire tükröződött a szokásrend a foglalkozáson ( a gyermekek magatartásában)?
- Hogyan jelent meg a közösségfejlesztés a foglalkozáson? Milyen eszközök segítették?
- Milyen módon valósult meg a foglalkozáson a gyermekek együttműködése, egymástól tanulása?
- Hogyan segítette az óvónő az önálló tanulást?
- A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban?
- Hogyan történt a gyermeki produktumok szóbeli (és írásbeli) értékelése?
- Hogyan jelent meg a gyermekek önértékelése?
- Milyen volt az óvónő stílusa?
- Mennyire volt érthető az óvodapedagógus kommunikációja?
- Mennyire feleltek meg az óvónő reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?
- Mennyire volt reflektív a pedagógus?
- Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit a
foglalkozás megbeszélésen?
- Képes volt-e az óvodapedagógus a foglalkozás céljainak teljesülésének, az alkalmazott módszerek megfelelősségének utólagos megítélésére?
Az intézmény önértékelése folyamatos ötéves periódusban zajlik, ez alatt sor kerül a pedagógusok és a vezető önértékelésére.
Az intézmény átfogó önértékelése az ötéves ciklusban egyszer történik meg.
A 4.3.3.1. fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül vastag
betűvel kiemelt elvárásokat az éves önértékelési tervben feltüntetett módon évente vizsgálni
kell.
Az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva
történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint az öt
évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit.
Az intézmény önértékelésének területei:
1.) Pedagógiai folyamatok
2.) Személyiség- és közösségfejlesztés
3.) Eredmények
4.) Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
5.) Az intézmény külső kapcsolatai
6.) A pedagógiai munka feltételei
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7.) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a
Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.
1.) Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a közösség terveivel. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év
tervezése.
A Pedagógiai Programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően az egyénre szabott
értékelés, amely az egyéni fejlődési naplóban nyomon követhető. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak, szüleinek, gondviselőjének, az életkornak és
a fejlettségi szintnek megfelelően.
2.) Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információval rendelkezik minden gyermek
szociális helyzetéről. A szülők megfelelő kereteken belül vesznek részt a közösségfejlesztésben.
3.) Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
- helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei
- esetleges sport, más versenyeredmények (mesemondó, rajz, sport, stb., országos, megyei,
települési szint)
- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
- neveltségi mutatók.
4.) A pedagógusok szakmai csoportjaik maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák
meg.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges, információkhoz és
internethez való hozzáférés.
5.) Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
6.) Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai Program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendszeresen felméri
a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő oktató munka humánerőforrás – szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletében bekövetkező hiányt a felmerült problémákat idejében jelzi
a fenntartó számára.
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Bölcsőde
Napi dokumentáció
Csoportnapló: A csoport gondozónői név szerint, nem általánosságban írják be a napi eseményeket, melyeket aláírásukkal hitelesítenek.
Napirend évszakonként, tevékenységek tervezése.
Üzenő füzet: A család és a bölcsőde közötti folyamatos kapcsolattartás egyik eszköze. A szülőt tájékoztatja a gondozónő minden olyan lényeges eseményről ír, ami a gyermekekkel a
bölcsődében történt. Ide jegyzi be a fejlődésben észlelt eseményeit, esetleg betegséget, terápiát, balesetet. A szülő és a gondozónő aláírásukkal hitelesítik. Tartalmazza a gyermek súly-, és
hosszfejlődését.
A gyermek egyéni fejlődésének dokumentációi
Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap:
Tartalma:
-

a gyermek adatai
oltási időpontok
szülők címe, munkahely, telefon
gyermekorvos, védőnő feljegyzései a születéstől a bölcsődei felvételig
bölcsőde orvos státuszai meghatározott időközönként
betegség miatti hiányzások regisztrálása
percentil tábla (magasság és súly jelölése)

Családlátogatás:
-

Meghatározott szempontok alapján, a bölcsődei beszoktatás ideje alatt történik
Fontos szempont, hogy a gyermek a gondozónőt a bölcsődébe kerülés előtt otthonába
lássa először
A gondozónő apró, házilag készített ajándékkal meg is lepheti a gyermeket, közben
megismeri a gyermekek otthoni napirendjét
A látogatás után az első bölcsődei találkozáskor már nem idegenek egymás számára

Fejlődési napló:
-

A beszoktatás tapasztalatait két hétig naponta feljegyzi a gondozónő
Hogyan fogadja el a gyermek az új környezetet, csoporttársait, mettől meddig van
csoportban, mivel játszott, hogyan étkezett
A gyermek fejlődésének rendszeres időnkénti összefoglalása:
• 1 éves kor alatt havonta
• 1 éves kor után 3 havonta

Megfigyelési területek:
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I.
II.
III.

Érzelmi állapot
Felnőttekhez való viszonya: anyával, családtagokkal, gondozónőkkel, felnőttekkel
Gondozással kapcsolatos magatartása:
— étkezés
— tisztázás, bilizés, szobatisztaság
— kézmosás

IV.
V.
VI.

— öltözködés
Alvás
Mozgás
Értelmi fejlődés:
— figyelés, érdeklődés
— beszédmegértés, hangadás, verbális beszéd

— kéznézés, manipulálás, játék
VII. Gyermekekhez való viszonya
VIII. Egyéni szokások ujjszopás, ritmikus mozgások, stb.)
IX.
Egyéni megnyilvánulások (én tudat, szokások, akarat)
A gyermek fejlődéséről vezetett alapos, részletes összefoglalót nagyon fontos munkának
tekintjük. Ez egy olyan dokumentum, ami később is használható. A „fejlődési naplóba”
bármikor feljegyezhet a gondozónő a gyermek fejlődésével kapcsolatos észrevételeket,
megfigyeléseket.

4. AZ ÓVODA TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATAI
4.1. Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival
kapcsolatos feladataink
A jogszabályváltozásból következő belső szabályzók és tanügyi nyilvántartások felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra. Az elfogadott módosítások átvezetése
a szabályzókba.
Felelős: intézményvezető, tagóvodavezetők
4.2. A közzétételi lista aktualizálása, nyilvánossá tétele
Felelős: intézményvezető
4.3. Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára
Az oktatási azonosítószámok nyilvántartásával, kezelésével és az óvodai jogviszonyban bekövetkező változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása.
Felelős: intézményvezető
A 2016/2017. nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére
oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től.
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A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási
naplóban.
Felelős: pedagógusok
4.4. Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink
A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos teendőink

1.

Feladat
Időpont
Egyéni beszélgetés a valamely területen lemaradt, szeptember
illetve részképesség gyengeséget mutató gyerme- december
kek szüleivel.
január

2.

A Szakértői Bizottság tájékoztatása a vizsgálatot
igénylő gyermekekről.

3.

A gyermekekről készült egyéni fejlődési naplók
ellenőrzése, különös tekintettel a tanköteles
gyermekekre
Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség. Szülői értekezlet a
nagycsoportos szülőknek,Tanítónők meghívása
Nyílt nap a nagycsoportokban, utána csoportonkénti közös beszélgetés a szülőkkel a látottakról.
Iskolalátogatás a nagycsoportos gyermekekkel.
A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett vizsgálati
eredmények után a beiskolázási munka befejezése
az óvodai szakvélemények kiadásával.
Az általános iskolába beiratkozott gyermekek
jelentése a KIR felé

4.

5.
6.
7.

8.

a határozatoknak megfelelően
október

Felelős
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
óvodapedagógus
intézményvezető,
gyógypedagógus,
óvodapedagógus
tagóvodavezető

január
március

január

intézményvezető
tagóvodavezetők

március

óvodapedagógusok

április
március

óvodapedagógusok
intézményvezető,
Tagóvodavezetők

május

intézményvezető

Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink

Feladat
1. Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői értekezleten.
2. Óvodai ismertető küldése a bölcsődének.
3. Látogatás a bölcsődében a leendő óvodásoknál.

Időpont
március
közepe
április eleje
április vége

4. Tájékoztatás a jelentkezés és beiratkozás rendjéről:
szórólapok kihelyezése az óvoda körzetének lakóépületeiben és az óvoda bejáratán.
5. Új gyermekek jelentkeztetése az óvodai jelentkezés
eljárásrendjének megfelelően.
6. Túljelentkezés esetén bizottság létrehozása, javaslattétel a gyermekek felvételére.
7. Szülők tájékoztatása a felvételről, átirányításról,
elutasításról.

április vége

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

május első
hete
május 4.
hete
május 4.
hete

Felelős
intézményvezető
óvodatitkár
A leendő kiscsoportos óvónők
óvodatitkár
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
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8. Felvételt nyert gyermekek szüleinek a felvételi határozatok kiadása
9. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási azonosítószám igénylése

június 1.
hete
június 2.
hete

intézményvezető
intézményvezető

A bölcsődei felvétel eljárásrendje

1.
2.
3.
4.
5.

Feladat
Felelős
Bölcsődei felvétel iránti kérelem leadása a szülő
részéről az óvodavezető irodában
A gyermek előjegyzésbe vétele
adminisztrátor
Megállapodás megkötése.
intézményvezető
Beszoktatás a bölcsődében (2 hét)
kisgyermeknevelő
Bölcsődei élet megkezdése
kisgyermeknevelő
4.5. Adatszolgáltatással kapcsolatos kötelességek

A gyermekekkel és dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez szükség van a pontos adatszolgáltatásra, mely az adott tagóvodavezető feladata. Az adatszolgáltatás pontossága
és a megadott határidőre történő leadása fontos, hiszen ezen adatok leadásával az intézmény
az állam általi finanszírozását támasztjuk alá. Az adatszolgáltatásban leírt adatoknak meg kell
egyezni az analitikus nyilvántartással.
Minden leadott kimutatáson szerepelni kell az adott tagóvodára vonatkozóan:
tagóvoda neve
a kitöltő és a vezető aláírása
dátum
pecsét.
Amennyiben a dokumentum nem így érkezik az óvodavezető irodára, visszaküldésre kerül.
A statisztikai adatlapok kitöltéséhez segítségképpen előre beírjuk a gyermekek életkor szerinti
és ezen belül a nemek szerinti megosztását. Az adatlapok adatainak ellenőrzése-kitöltése, valamint a csoportnévsor adatainak visszaellenőrzése az adott csoport óvónőinek feladata. Az
étkezők adatai a kedvezmények megosztása szerint csak Csere Andrásnéval való egyeztetés
után tölthető ki. Az adott tagóvoda vezetője csoportonként az óvónőkkel történő egyeztetés
után küldi be a fent említett módon.
A KIR személyi nyilvántartó rendszerben nyilvántartott gyermek és dolgozói adatok módosításához személyi dokumentumok szükségesek:
személyi igazolvány
lakcímkártya.
A gyermekek lakóhelyével kapcsolatban csak a lakcímkártyán szereplő állandó és tartózkodási lakcímet tudjuk igazoltan elfogadni. A dolgozó és a szülő a személyi adatokban történő
változást 5 napon belül köteles írásban tájékoztatni az intézményvezetőt illetve az óvodatitkárt, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.
Az étkezés havi és éves nyilvántartása elektronikus formában történik, mely a tagóvodákban
Csere Andrásné a bölcsődében Lovász Csabáné feladata. A havi elszámolásokat az óvodavezető irodára elektronikusan is meg kell küldeni.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

36

Munkaterv

Bölcsődei igénybevevői nyilvántartás:
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által működtetett Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszer a Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgáltatások
Igénybevevőiről (KENYSZI) rendszerben napi adatszolgáltatási kötelezettségre kijelölt személyek:
e-képviselő: Bodáné Rákóczi Zsuzsanna (helyettesítője: Lovász Csabáné)
Napi bölcsődei létszámjelentés leadására kötelezett személy:
Lovász Csabáné
Jámbor Andrea
Tuchardt Nelli
Az adatszolgáltatás az igénybevevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti
rögzítésből és napi jelentésből áll. Az adatszolgáltatást az igénybevételt követő 24 órán belül
a rendszerben rögzíteni kell.
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése esetén részesül az intézmény a 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban.
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5. AZ ÓVODA FELADATELLÁTÁSÁNAK TERVE
5.1. Gyermeklétszám 2016.10.01. állapot szerint
Óvodai csoportok

Tagóvoda

Csokonai Óvoda
Pillangó (nagy-középső-kis vegyes)
Mókus (nagy-középső vegyes)
Nyuszi (középső-kis vegyes)
Maci (nagy-kis vegyes)
ebből 3évesnél fiatalabb
Újvárosi Tagóvoda
Nyuszi (nagycsoport)
Fülesmackó (nagy-középső vegyes)
Pillangó (középső-kis vegyes)
Katica (nagy-kis vegyes)
ebből 3évesnél fiatalabb
Kunszt Utcai Tagóvoda
Cseresznye (nagycsoport)
Kékszilva (középső-kis vegyes)
Zöldalma (kiscsoport)
ebből 3évesnél fiatalabb
Bem Apó Utcai Tagóvoda
Hangya (nagy-középső vegyes)
Szivárvány (középső-kis vegyes)
Menőmanó (nagy-kis vegyes)
ebből 3évesnél fiatalabb
Zöldfa Utcai Tagóvoda
Micimackó (nagycsoport)
Pillangó (nagy-középső vegyes)
Katica (kiscsoport)
ebből 3évesnél fiatalabb
Viola Utcai Tagóvoda
Cica (nagy-középső-kis vegyes)
ebből 3évesnél fiatalabb
ÖSSZESEN
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csoportok
száma

létszám

nemzetiségi etnikai
kisebbség

HH

HHH

SNI

BTMN

8 óránál
kevesebb
igénybevétel

ingyenesen étkező

bejáró

4

84

20

1

0

2

3

3

61

2

20
24
19
21
5
88
22

20

1

1
1

10

3

22
24
20
2
64
25
23
16
1
57
21
20
16
3
67
22
23
22
1
22
22
2
382

5
3
2

2
1

0

0

4

3

3

3

1

18

1

2

1

1

1
1

16
14
16
15

4
1

9
2

5
2

1
1

78
14

2

2
1

4

1
2

21
23
20

1
1

46
17
18
11

2
1

56
20
20
16

1

1

3
0

1

5
5

0

1

14
1
7
6

11
2
4
5

7

10
5

9
3

1
1

2
2

0

5

6

5
1
1
3

61
20
20
21

6
2
3
1

15
15

8
8

1
1

3
3

2
2

0

22
22

0

69

32

13

25

21

4

324

13

3
4

5
3
2

4

0

1

1
3

1
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2016.12.31-ig bejövő gyermekek:
Csokonai Utcai Óvoda:
Újvárosi Tagóvoda:
Kunszt Utcai Tagóvoda:
Bem Apó Utcai Tagóvoda:
Zöldfa Utcai Tagóvoda:
Viola Utcai Tagóvoda:
Összesen:

4
3
4
2
0
0
13

2016.12.31. gyermeklétszám:

395

2017.05.31-ig bejövő gyermekek:
Csokonai Utcai Óvoda:
Újvárosi Tagóvoda:
Kunszt Utcai Tagóvoda:
Bem Apó Utcai Tagóvoda:
Zöldfa Utcai Tagóvoda:
Viola Utcai Tagóvoda:
Előjegyzett összesen:

1
3
5
2
1
2
14

2017.05.31. gyermeklétszám:

409

Különleges gondozásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos feladatok
Intézményünk végzi a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) nevelését.
E gyermekekkel való foglalkozás nagy odafigyelést és többlet szakmai munkát követelt tőlünk.
2016/2017.
nevelési év
SNI gyermekek száma

25

BTM nehézséggel küzdő gyermekek száma

21

Gyermekvédelmi tevékenység
Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, kiemelten kezeljük a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket.
A gyermekvédelmi feladat ellátását jelzik a következő adatok:
Megnevezés
hátrányos helyzetű gyermek száma a nevelési év végén
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma a nevelési év végén
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

2016/2017.
nevelési év
32 fő
13 fő
39
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A kötelező óvodába járási kötelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
gyermekek óvodai foglalkozásról való távolmaradását és annak igazolását.
Az óvodás gyermekek mulasztásai a 2015/2016. nevelési év felmérése alapján.
2015/2016 nevelési év
sorszám

Tagóvoda

csoport létszám
2016.08.31-i
állapot

1.
Csokonai
102
2.
Újvárosi
96
3.
Kunszt
78
4.
Bem apó
78
5.
Zöldfa
72
6.
Viola
25
Összesen
létszám
451
1 főre jutó hiányzások száma (nap)

Mulasztott
napok száma
8136
6476
5784
5723
5407
1760
33286
74

Igazolt
hiányzás
8136
6476
5784
5723
5407
1760
33286
74

Igazolatlan
hiányzás
0
0
0
0
0
0
0
0

Tájékoztatási, értesítési kötelezettségünknek az alábbiak szerint tettünk eleget:
a) a gyermek 1 nap hiányzása után az óvodapedagógus köteles keresni a
gyermeket, amennyiben a gyermek megkeresése nem vezet eredményre a
szülőt 2-szer írásban fel kell szólítani az alábbi nyomtatványon:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

40

Munkaterv
b) 5-nél több igazolatlanul mulasztott nap esetén a tagóvodavezető 0 esetben értesítette a
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
c) 10 igazolatlanul mulasztott nap esetén a tagóvoda 0 esetben tájékoztatta a mulasztásáról az általános szabálysértési hatóságot
Versenyek
Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg már hagyományosan:
Felkészítés és
részvétel adatai
Házi Mesemondó
óvodapedagógusok, szülők, kb 20 gyermek
Területi Mesemondó
Óvodapedagógusok, szülők, 20-25 gyermek
Paprikás Hétpróba
nagycsoportosok
Felkészítők a gyermek óvodapedagógusai. Minden
Gyermekdal –napja, magyar népdalok
tagóvodából várunk 1-2 versenyzőt, a környező
éneklése, majd zsűrizése
falvak óvodáiba is küldünk meghívót.
Tehetségnapra: Rajzpályázat
Minden kalocsai óvoda részére meghirdetjük
Címe: Kalocsa kincsei
„Tiszta levegő, mozdulj érte!” rajzpáintézményi szinten óvodánként 4-5 rajz
lyázat Autómentes nap keretében
intézményi szintű
„Szeresd, óvd, Védd!” vetélkedő szütagintézményenként
lőknek
1-2 /három főből álló/ csapat
„Szép versekkel Környezetünkért”
intézményi szinten óvodánként 4-5 fő gyermek
versmondó verseny
Versenyek típusa és a versenyek neve

Óvodánk nem csak a helyi szervezésű versenyeken vesz részt, hanem szorgalmazza a más
intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt is, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek:
Versenyek típusa és a versenyek neve
Mesetúra
Rajzpályázatok
„Biztonságos Közlekedés” Kalocsai
Rendőrkapitányság által szervezett
bábverseny
Generali Biztosító Rajzpályázata
Bács – Kiskun megye Óvodások
Sakkbajnoksága

Felkészítés és
részvétel adatai
nagycsoportosok (Katolikus óvoda szervezése)
Középső és Nagycsoportos gyermekek
Már két alkalommal rész vettek rajta a nagycsoportosok. Az első alkalommal különdíjasok lettek,
a második alkalommal második helyezettek.
Középső és Nagycsoportos gyermekek és óvodapedagógusok
Logikusak(k) - Csupor Péter

Bölcsődei csoport
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Gyermeklétszám csoportbontásban
ebéd előtt
védelembe korai
Létszám HH HHH
hazamenő
vett
fejlesztés
gyermekek
1
10
12
1
1
9
1
14
2
45
1
1
-

Csoport neve (fantázianév+korcsoport)
Nyuszi + 7 hó -21 hó
Maci + 22 hó -30 hó
Süni + 23 hó - 34 hó
Bambi + 14 hó – 30 hó
Összesen

2016. december 31-ig bejövő gyermeklétszám: 9 fő
2017. május 31-ig bejövő gyermeklétszám: 1 fő

5.2. Humán erőforrás 2016/16
Humánerőforrás a 2016/2017-os nevelési évben:
Személyi
feltételek
Óvodák

Óvodapedagógus

38

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

Óvodatitkár

Adminisztrátor

Fűtő,
karbantartó

Rehabilitációs

Közfoglalkoztatott

Összesen

5

18

1

2

2

0

1

67

Kiegészítés: a kalocsai óvodáknál a 38 főből 1 fő intézményvezető és 1 fő gyógypedagógus,
logopédus, 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus a Csokonai óvodában.
Bölcsőde
Humán erőforrás 2016/2017
Személyi
feltételek
Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

Bölcsőde
dajka

Rehabilitációs

Összesen

8

1

2

11

A bölcsődei csoport ellátásához a következő személyi feltételek állnak a rendelkezésünkre:
bölcsődei/időszakos csoport
kisgyermeknevelők
bölcsődei dajka/segítő
3db /1 db
8 fő
1 fő/ 2 fő
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

42

Munkaterv
Nyuszi csoport

Tóth László Jenőné
Farkasné H. Alexandra

de. Tolnainé K. Sarolta
du. Tóth Lászlóné

Maci csoport

Lovász Csabáné
Tuchardt Nelli
Endrődi Veronika
Pásztor-H. Angéla
Jámbor Andrea
Bata Diána

Vargyas Lászlóné

Süni csoport
Bambi csoport

-

Vargyas Lászlóné
de. Tolnainé K. Sarolta
du. Tóth Lászlóné

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok (óvónők, adminisztrátorok, dajkák, gondozónők, egyéb dolgozók évente)
Tüdőszűrő évente
Élelmiszerhigiéniai vizsga októberben
Munka és balesetvédelmi oktatás decemberben.

5.3. A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok
A tagóvodák védőnőinek neveit és elérhetőségét az intézményekben a faliújságokon tesszük
közzé. A gyermekek 5 éves és 6 éves vizsgálatát a saját háziorvosaik végzik.
Szűrővizsgálatok:
- Fizikai állapotvizsgálat
- Látásvizsgálat
- Hallásvizsgálat
- Iskolai alkalmassági vizsgálat
- Óvodai fogorvos
Felnőttek munkavédelmi oktatása 2016. december.
Egészségügyi vizsgálatok 2016. augusztus, szeptember.
Felelős: Tagóvodavezető.
A dolgozók munkarendjének meghatározása
A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások,
tevékenységek szervezését és az egész óvodai életet magába foglaló tevékenységek vezetését
heti 32 órában kell eltölteni (Nkt. 33.§).
A Nemzeti köznevelési törvény 62.§ (8) bekezdés értelmében az óvodapedagógusoknak a
kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való
részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
A 62.§ (4),(5) és (8) bekezdésében meghatározott szabályozás szerint tehát a teljes álláshelyen
alkalmazott óvodapedagógusok:
- heti munkaideje 40 óra
- kötött munkaideje 32 óra
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- a megtartandó foglalkozások száma heti 32
- a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti
8 órából maximum 4 órát a 62.§ (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítani.
A munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a
nevelési-oktatási intézményben és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül
lehet teljesítenie.
Munkaidő beosztás: Az intézményvezető és a helyettes felváltva tartózkodik az intézmény
épületében a nyitvatartási időben 8-16 óráig. Az intézmény vezetője és helyettese gondoskodik arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el.
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A dolgozók munkarendjét a
központi óvoda és a tagóvodák éves munkatervében mellékletként csatoljuk.

5.4. Házi szakmai bemutatók szervezése
Szakmai bemutatók a tagóvodákban
Tagóvoda/csoport
Téma

Bemutató óvodapedagógus

Botos Emma, BenKözépső csoport
ke Mónika
Kovácsné Páli MáZöldfa utcai Tagóvoda
ria

Időpont

Föld Napja

2017.04.20.

Anyanyelvi fejlesztő
játékok

2017. április

Szakmai bemutatók a bölcsődében
Bemutató kisgyermeknevelő

Csoport

Lovász Csabáné

Nyuszi

Tóth László Jenőné

Maci

Pásztor-Haverpus Angéla

Süni

Jámbor Andrea

Bambi

Téma

Időpont

Helyes étkezési szokások kialakítása
Helyes étkezési szokások kialakítása
Kezdeményezés a
bölcsődében
Kezdeményezés a
bölcsődében

2017.04.19.
2017.04.19.
2017.04.19.
2017.04.19.

5.5. Továbbképzések és konferenciákon való részvételek terve
Iroda
„ MesÉLJ jogosan”- Gyermekjogi
szakmai nap
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Csokonai

Újvárosi

Kunszt

Bem
apó

Zöldfa

1

1

1

1

1

Viola

Bölcsőde

Összesen
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Tehetséggondozás
Német nemzetiségi pedagógusok
minősítéssel kapcsolatos
„Digitális szakadék csökkentése”

1
2
1

1

1

1

1

1

6

6

1
2

1

1

1

1

1

1

3

5

Szakmai megújító

1
1

Fejlesztő pedagógus
Intézményvezetők felkészítése a
tanfelügyeletre
Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ
által szervezett Tanévnyitó Konferencia
17. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel
Egyéni szaktanácsadás

1

1

1

Nevelőtestületi szaktanácsadás

2

8

1
8

Tájékoztató továbbképzés a HACCP
előírásairól, betartandó szabályokról.

1

1

„Óvodapedagógus jobb keze a dajka”
VI. Országos dajkakonferencia

2

1

1

1

2
6

Dajkák és pedagógiai asszisztensek

1

1

Kisgyermeknevelők továbbképzési terve
A Zrínyi Utcai Bölcsődében a kisgyermeknevelők továbbképzése a törvényi előírásoknak
való megfelelés céljából.
5.6. Felelősök rendszere
Ellátandó feladat
Tehetséggondozó
Szakmai munkaközösség

Megbízott neve
Horváth Márta
Bagóné Bagi Beáta
Sésztó Angéla
András Istvánné
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Nagy Anett
Korsós Andrea
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Belső gondozói munRózsa Ferencné
kacsoport
Genáhlné Fegyveri Anita
Gadaneczné Kozma Christa
Polyákné Szirtes Mónika
Kovácsné Glonczlik Edit
Hajdúné Kiss Anikó
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Belső Ellenőrzési mun- Rakovics Brigitta Éva
kacsoport
Gausz Jánosné
Szundi Judit
dr. Nyámádiné P. Mária
Rátkainé Major Erzsébet
Kovácsné Páli Mária
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Benke Mónika
Sésztó Angéla
Deák Tamásné
Vén Attiláné
Szabóné Juhász Ildikó
"Óvoda-iskola átmePetrovicsné Katus Gabriella
net"
András Istvánné
munkacsoport
Gubány Anita
Törökné Romsics Anita
Botos Emma
Szarvas Ildikó
Korsós Andrea
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Vezetői Tanács - Veze- Szundi Judit
tői munkacsoport
Rakovics Brigitta Éva
Rátkainé Major Erzsébet
Benke Mónika
Deák Tamásné
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Önértékelési munkaAz intézmény minden óvodapedacsoport
gógusa (38 fő)
Gyermekvédelmi felelős
Rózsa Ferencné
Gadaneczné Kozma Christa
Polyákné Szirtes Mónika
Sésztó Angéla
Hajdúné Kiss Anikó
Szabóné Juhász Ildikó
Endrődi Veronika Klára
Tűzvédelmi felelős
Rózsa Ferencné
Gadaneczné Kozma Christa
Bagóné Bagó Beáta
Kovácsné Glonczlik Edit
Szarvas Ildikó
Szabóné Juhász Ildikó
Tóth László Jenőné
Munka- és balesetvéRózsa Ferencné
delmi felelős
Gadaneczné Kozma Christa
Bagóné Bagó Beáta
Kovácsné Glonczlik Edit
Szarvas Ildikó
Szabóné Juhász Ildikó
Tóth László Jenőné
Egészségügyi felelős
Horváth Márta
Rakovics Brigitta Éva
Rátkainé Major Erzsébet
Mátrai Éva
Deák Tamásné
Péteri Tímea
Tóth László Jenőné
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Könyvtáros

Győri Annamária
Gubány Anita
Polyákné Szirtes Mónika
Mátrai Éva
Szarvas Ildikó
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Endrődi Veronika Klára
Továbbképzési felelős Szundi Judit
Rakovics Brigitta Éva
Rátkainé Major Erzsébet
Benke Mónika
Deák Tamásné
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Szertár felelős
Genáhlné Fegyveri Anita
András Istvánné
Polyákné Szirtes Mónika
Dr. Bóta Zoltánné
Szarvas Ildikó
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Vargyas Lászlóné
Alapítványi tájékoztató Horváth Márta
Gubány Anita
Kovácsné Páli Mária
Dr. Bóta Zoltánné
Rauschné Zách Magdolna
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Endrődi veronika Klára
Faliújság és dekoráció Győri Annamária
Gausz Jánosné
Kovácsné Páli Mária
Törökné Romsics Anita
Mátrai Éva
Rauschné Zách Magdolna
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Tóth László Jenőné
Bata Diána
Pályázati figyelő
dr. Nyámádiné P. Mária
Rakovics Brigitta Éva
Rátkainé Major Erzsébet
Benke Mónika
Tóth Györgyné
Szabóné Juhász Ildikó
Óvoda újság
Rózsa Ferencné
Tóth Erika
Kovácsné Páli Mária
Botos Emma
Nagy Anett
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

évente

félévente

félévente

félévente

havonta illetve aktualitásnak megfelelően

havonta - folyamatosan

félévente

47

Munkaterv
Ételminta felelős

Kachstädter Péterné
Vörös Mónika Ilona
Kovács Jánosné
Varga Endréné
Horváth Tibor Attiláné
Péteri Tímea
Konyhás dajka
Kachstädter Péterné
Vörös Mónika Ilona
Kovács Jánosné
Varga Endréné
Horváth Tibor Attiláné
Korsósné Daróci Tímea
Informatika felelős,
dr. Nyámádiné P. Mária
Eseményterv felelős
Gausz Jánosné
Rátkainé Major Erzsébet
Polyákné Szirtes Mónika
Benke Mónika
Nagy Anett
Vén Attiláné
Szabóné Juhász Ildikó
Adminisztráció, térítési Lovász Csabáné
díj beszedés a bölcső- Jámbor Andrea
dében
Névsor jelentése TELovász Csabáné
VADMIN jelentéshez a Jámbor Andrea
bölcsődében
Tuchardt Nelli
HACCP
Szundi Judit, Kachstädter Péterné
Rakovics Brigitta Éva, Mercs
Györgyné
Kovács Jánosné
Benke Mónika, Varga Endréné
Korsósné Daróci Tímea
Bagi Zoltánné
Vargyas Lászlóné
5.7. Munkaközösségek a 2016-2016. nevelési évben
Munkaközösség neve

Vezető

„Óvoda-iskola átmenet”

Tóth Erika

Tehetséggondozó szakmai műhely

Petrovicsné Katus Gabriella

Belső Gondozói munkaközösség

Rózsa Ferencné

Belső Önértékelési munkacsoport
Rátkainé Major Erzsébet
Vezetői Tanács - Vezetői munkacsoport
Katus Györgyné
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Értekezletek időpontja
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minden hónap második
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minden hónap első hétfő
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Önértékelésre való felkészülést segí- Rakovics Brigitta, Katus
Györgyné
tő munkacsoport

minden hónap második
kedd

5.8. Programok, ünnepek
Részletes esemény és programtervek óvodánként az óvodai munkatervekben.

1.

Időpont
szeptember

2

október

3.

november

4.

december

5.

január

6.

február

7.

március

8.

április

9.

május

10. Június

Rendezvény
„Te is lehetnél” fesztivál
Autómentes nap
Paprikás Hétpróba
Sport nap
Benedek Elek Mesenap
Zenei Évszaknyitó - ŐSZ
Idősek Világnapja
Állatok Világnapja
Őszi délután (bölcsőde)
Márton-nap
Magyar Nyelv napja
Alapítványi Bál
Visky Károly Múzeum
Színházlátogatás
Mikulás
Zenei Évszaknyitó – TÉL
Visky Károly Múzeum
Karácsonyi Forgatag
Télapó (bölcsőde)
Színházlátogatás
Visky Károly Múzeum
Farsang
„Szeresd, óvd, védd!” Környezeti vetélkedő
Farsang (bölcsőde)
Színházlátogatás
Víz világnapja
Mesetúra
Március 15.
Egészséghét
Gyermekdal napja
A Föld Napja
Nemzetiségi nap
Bölcsődék Napja (bölcsőde)
Madarak-Fák napja
Anyák napja
Gyereknap
Nemzeti Összetartozás Napja
Versmondó verseny

Felelős
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok

tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok

tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők
tagóvodavezetők,
óvodapedagógusok

5.9. Kirándulási terv
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Kirándulás helyszíne

Tagóvoda/csoport
ÖSZ
Csokonai/Mókus
Csokonai/Pillangó
Kunszt/Cseresznye
Kunszt/Cseresznye
Újvárosi teljes óvoda
Újvárosi/Fülesmackó, Nyuszi
Újvárosi/Fülesmackó
Bem Apó/Hangya
Bem Apó/Hangya
Zöldfa/Micimackó, Pillangó
Zöldfa/teljes óvoda
Zöldfa/Pillangó
Zöldfa/Pillangó
Viola/Cica

Duna-part
Érsekkert
Óbánya
Öregcsertő
Határszemle lovaskocsival-Kalocsa
Vizimadárpark-Kis-Foktő
Homokmégy
Bakod puszta
Szelídi-tó
Őszi kirándulás Bakodpusztára
Kirándulás az állatfarmra
Paprikaszedés Bátyán
Őszi kirándulás a Szelidi-tó partjára
Bátya – ismerkedés a háziállatokkal
TÉL
Nagykarácsony
Nagykarácsony

Csokonai/Mókus
Újvárosi/Pillangó
TAVASZ

Kecskeméti Vadaspark
Szelídi- tó
Kecskemét
Meszesi Dunapart/Kerékpártúra
Szelíd
Szegedi Vadaspark
Kisfoktő - lovasegyesület
Meszes-Dunapart
Gyereknap a Duna-parton
Öregcsertő

Csokonai/Mókus
Csokonai/Maci, Nyuszi
Kunszt/Kék Szilva
Kunszt/Cseresznye
Újvárosi teljes óvoda
Újvárosi/Nyuszi
Bem Apó/Menőmanó
Bem Apó/Szivárvány
Zöldfa/teljes óvoda
Viola/Cica
NYÁR
Bem Apó/Hangya

Katica tanya

5.10.

Az óvoda újságjának megírása, szerkesztése, megjelentetése

Az óvodákban megszervezett programok beszámolói és az elkövetkezendő hónapok
eseményei, rendezvényei. Környezettudatos magatartást elősegítő feladatok.
Évszakokkal kapcsolatos mondókák, versek, mesék.
Színezők, találós kérdések.
Szülői oldal: Aktuális tanács, életmóddal, iskolába lépéssel kapcsolatban
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6. KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BESZERZÉSI
TERV
Csokonai
Nyáron elvégzett felújítások:
- kerítésjavítás és festés
- domb elbontása
- csodasövény ültetése
- rollerek, kerékpárok javítása
- pára kapu vásárlása és felszerelése
- ebédlőben szekrények felszerelése
- rovar és rágcsáló irtás
- homok csere 4 homokozóban
- nyári nagytakarítás és fertőtlenítés
Karbantartás és felújítási terv 2016/2017 nevelési évre:
- vízelvezető rácsok fektetése
- terasz tető csatornázása, hófogó felrakása
- udvari játékok festése
- homokozó szegőléc javítása
- csodasövény, fák, növények ültetése
- parkoló kialakítása járólapokkal
- gumitégla lerakása
- babaszoba felújítása az udvaron
- udvari padok javítása, festése
- trambulin vásárlása
- étkezéshez eszközök pótlása: gyermek poharak, tányérok, bögrék, jénai tálak, tányér
csepegtetők vásárlása
- alumínium edények kiiktatása
- tisztító festés a mosdókban
Tárgyi feltételek:
-

óvodai csoportszobák: polcok, tároló dobozok felújítása
gyermekmosdók felújítása- csempe, metlaki, csaptelepek
meleg víz biztosítása minden mosdóban
folyosó metlakizása
tornaterem: torna szőnyegek vásárlása, labdák karbantartása
konyha: hűtőszekrény vásárlása
udvar: fűnyíró vásárlása

-

2016/2017 nevelési évben további feladataink:
betonozott udvarrészek burkolatának korszerűsítése
balesetveszélyes játékok megszüntetése
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Újvárosi
Nyáron elvégzett felújítások:
Két csoportszoba festése. Az egyik csoportba új függöny vásárlása. Udvari játékok vásárlása.
Párakapu felszerelése az udvaron. Az udvaron lévő fapadok átfestése. A mászókák alatt a homok felújítása. Rovar és rágcsáló irtás is megtörtént.
Karbantartás és felújítási terv 2016/17. nevelési évre:
Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul.
A 2016/2017. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:
nyílászárók cseréje
udvari játékokat felülvizsgáltassuk
fűtéskorszerűsítés
Kunszt
Nyáron elvégzett felújítások:
Tető-100m2
Székek vásárlása
Karbantartás és felújítási terv 2016/17. nevelési évre:
Udvar-gumitégla felújítás vagy csere
Udvari játékok karbantartása
Kapu festése
Nyílászárók festése
Tárgyi feltételek:
- óvodai csoportszobák,
- játékok vásárlása
- öltözők, öltöző szekrények fokozatos cseréje
- mellékhelyiségek,
- tornaterem/tornaszoba festése
- konyha festése
- Udvari játékok vásárlása/200.000 ft értékben-jelenleg zajlik
Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul.
A 2016/2017. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:
-öltöző szekrények, gumitégla lecseréltessük
-tető további szigetelése - megjavíttassuk
- korszerűsítsük
Bem Apó
Nyáron elvégzett felújítások:
- Párakapu készítése
- Udvari játékok festése
- Konyhai eszközök beszerzése
- Viaszos vászon vásárlása
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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- Függöny vásárlása
Karbantartás és felújítási terv 2016/17. nevelési évre:
- Csoportszobák festése, tornaszoba festése
- Mosdók tisztító meszelése
- 1 mosdó felújítása
- Ebédlő festése
- Tálaló, konyha festése
- Udvari játékok felülvizsgálata
Tárgyi feltételek:
- óvodai csoportszobák,
- öltözők,
- mellékhelyiségek,
- tornaterem/tornaszoba,
- konyha,
A 2016/2017. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:
- lecseréltessük: takarítógép, ételtároló hűtőgép, ételszállításhoz használt badellákat
- mosógép, porszívó javítás
- korszerűsítsük: laptop
Zöldfa
Nyáron elvégzett felújítások:
Rovar és rágcsálóirtás,
Homok cseréje három homokozóban
Párakapu vásárlása és beszerelése az udvaron
Focikapu készíttetése
Homokozó árnyékolásának kialakítása
Udvari játékok javíttatása
Fertőtlenítés, nyári nagytakarítás
Túlnőtt növények bokrok átültetése, cseréje, metszése az udvaron
Hátsó udvarrész füvesítése
Gyermek és felnőtt kerékpártároló készíttetése
Karbantartás és felújítási terv 2016/17. nevelési évre:
Mosogató kádak cseréje
Szellőztető beszerelése a mosogatóba
Csepegtető cseréje alumíniumról fémre
Régi csaptelepek cseréje
Leveses jénai tálak, gyermek étkészlet, poharak vásárlása
Udvari mászóka vásárlása és és EU-s szabályoknak megfelelő beállítása
Kerékpár pálya betonoztatása
Tálaló szekrények cseréje, vagy egységes tapétázása
Vágódeszkák, kések vásárlása
Alumínium edények kiiktatása
Tárgyi feltételek:
óvodai csoportszobák,
A pillangó csoportban a galéria megnagyobbítása, vagy leszereltetése
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öltözők,
szőnyegek vásárlása mellékhelyiségek,
Egy gyermekmosdó lapozása
tornaterem/tornaszoba,
mozgásfejlesztő eszközök vásárlása, bővítése
konyha,
Leveses jénai tálak, gyermek étkészlet, poharak vásárlása
A 2016/2017. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:
lecseréltessük a korszerűtlen elhasználódott mosogató kádakat, az alumínium csepegtetőt,
megjavíttassuk: az elromlott, javítást igénylő, balesetveszélyes udvari és csoportos játékeszközöket,
korszerűsítsük az étkező és csoportszobák bútorzatát, a zárt udvarok betonfelületét.
Viola
Nyáron elvégzett felújítások
A 2015/2016. nevelési év májusában felmerült, hogy közvetlenül a csoportszobánk ablaka
előtt álló magas, vastagtörzsű öregfenyőt ki kellene vágni. Gyökere felnyomja a burkolatot, a
sűrű ágai a tetőre hajolnak, rásimulnak, így a tető is sérült, a cserepek tönkrementek. Az esővíz elvezetés nem megfelelő. Szakemberek megnézték, megállapították, hogy szükséges a fa
kiemelése, amelyre a 2016/2017. nevelési év őszén kerül sor.
A 2016/2017. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:
- lecseréltessük: a tornaterem esővíz elvezető csatornarendszere elavult. Esőzések idején
folyik a tornaterem mentén lévő betonaljzatra. Cserére, felújításra szorul. Gáztűzhelyünket,
melynek sütő része nem jól működik, valamint mikrohullámú sütőnket szeretnénk lecserélni.
- megjavíttassuk: a tornaterem és ebédlő mennyezete évek óta beázik. Ebben a nevelési
évben, szeptemberben felmérték szakemberek, melynek helyrehozatala hamarosan elkezdődik. A virágoskert betonszegélyének helyrehozatala szükséges (újrafestés vagy burkolás). Továbbá a gyermekeknek a tisztálkodáshoz szükséges meleg víz biztosítása hamarosan megoldódik.
- korszerűsítsük: óvodánkban, az irodában szükségünk volt egy hordozható telefonra, melyet sikerült beszereznünk. Továbbá az IKT eszközhasználat megfelelő alkalmazásához
szükségünk volt egy elosztó készülékre, egy ruterre, melyet sikeresen beszereztünk, így a
csoportszobában is zavartalanul használható a számítógép. A szennyvíztároló betontetejét
sikerült lefestenünk, mely közvetlenül a bejáratnál jobbra látható. Itt az évszaknak megfelelően gondoskodunk a dekorációról, az esztétikus környezet biztosítása érdekében.
Bölcsőde
Nyáron elvégzett felújítások: homokozók homok cseréje:
Karbantartás és felújítási terv 2016/17. nevelési évre
Fürdőszobák és csoportszobák ajtainak élvédővel történő ellátása
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7. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI
TERVE
7.1. Pedagógiai ellenőrzés

Anyanyelvi nevelés megfigyelési szempontsora
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz.
Válassza ki a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc megfigyelési szempontsora
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

Tervezett látogatások időpontja
Készült: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
Cél: Pedagógiai Program beválás vizsgálata
Ideje: 2016. 01.14-től 03.14-ig
Önértékelés végző pedagógus

Látogatás időpontja, látogatók neve

Értékelést kitöltő pedagógusok

Bem apó Óvoda
Rakovics Brigitta Éva
Tóth Erika
András Istvánné
Gadneczné Kozma Christa
Gausz Jánosné
Gubány Anita

2017.02.13. Szundi Judit Gausz
Jánosné
2017.03.14. Rakovics Brigitta,
Gausz Jánosné
2017.01.30. Rakovics Brigitta,
Gausz Jánosné
2017.02.21. Rakovics Brigitta,
Gausz Jánosné
2017.02.14. Katus Györgyné, Rakovics Brigitta
2017.03.07. Rakovics Brigitta,
Gausz Jánosné
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Csokonai Óvoda
Szundi Judit Ilona
Győri Annamária
Petrovicsné Katus Gabriella
Genáhiné Fegyveri Anita
Horváth Márta
Dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Rózsa Ferencné
Simon Sándor Róbertné

2017. 02.28. Rakovics Brigitta, Dr
Nyámádiné P. Mária
2017.02.21. Szundi Judit, Dr.
Nyámádiné P. Mária
2017.03.01. Katus Györgyné,
Szundi Judit
2017.03.07. Katus Györgyné.
Szundi Judit, Dr Nyámádiné P.
Mária
2017.02.14. Katus Györgyné,
Szundi Judit
2017.02.08. Katus Györgyné,
Szundi Judit
2017.01.25. Szundi Judit,
Dr Nyámádiné P. Mária
2017.02.01. Szundi Judit,
Dr Nyámádiné P. Mária

Győri Annamária
Dr Nyámádiné Pásztor Mária

Simon Sándor Róbertné
Ferencné

Rózsa

Dr Nyámádiné Pásztor Mária Rózsa Ferencné

Kunszt Óvoda
Benke Mónika
Botos Emma
Dr. Bóta Zoltán Jánosné
Kovácsné Glonczlik Edit
Mátrai Éva Katalin
Sésztó Angéla

2017.02.09.Mátrai Éva
Deák Tamásné
2017.02.01.Katus Györgyné
Benke Mónika
2017.02.14.Benke Mónika
Sésztó Angéla
2017.02.07.
Katus
Györgyné
Benke Mónika
2017.02.16. Benke Mónika
Sésztó Angéla
2017.02.21. Benke Mónika
Mátrai Éva

Dr. Bóta Zoltánné
Sésztó Angéla
Dr. Bóta Zoltánné
Botos Emma
Sésztó Angéla
Dr. Bóta Zoltánné

Újvárosi Óvoda
Deák Tamás Jánosné
Tóth Györgyné

2017.01 14.-látogatók: Rátkainé,
Vénné
2017.01.26.-Deákné,Vénné

Hajdúné Kiss Anikó
Nagy Anett
Vén Attiláné

2017.01.24.- Deákné, Vénné
2017.02.01.-Deákné, Vénné
2017.01.31.-Deákné,

Rauschné Zách Magdolna
Szarvas Ildikó

2017.01.25.-Deákné, Vénné
2017.01.17 vagy 18Katusné,Deákné
2017.02.07.-Katusné,Deákné

Korsós Andrea

Vén Attiláné,
Rauschné Zách Magdolna

Viola Óvoda
Szabóné Juhász Ildikó
Temesváriné Bánfalvi Tímea

2017.02.15.Katus Györgyné
Benke Mónika
2017. 02. 02 Deák Tamásné
Szabóné Juhász Ildikó

Zöldfa Óvoda
Rátkainé Major Erzsébet
Törökné Romsics Anita

2017.02.14 Deák Tamásné Kovácsné Páli Mária Ildikó
2017.02.21. Katus Györgyné Rát-
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Kovácsné Páli Mária Ildikó
Mészárosné Huszti Anikó
Bagóné Bagi Beáta
Polyákné Szirtes Mónika

kainé Major Erzsébet
Kovácsné Páli Mária Ildikó
2017.02.22. Rátkainé Major Erzsébet Bagóné Bagi Beáta
Nyugdíjba megy
2017.02.28. Rátkainé Major Erzsébet Kovácsné Páli Mária Ildikó
2017.03.08. Katus Györgyné Rátkainé Major Erzsébet Kovácsné
Páli Mária Ildikó

Logopédus
Balatoniné Morvai Valéria

7.2. 2016/ 16. NEVELÉSI ÉV BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNLKATERVE

A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai.
Elősegíteni az intézményben folyó nevelő munka eredményességét, hatékonyságát.
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelve, intézkedési tervet készítünk. Az általános tapasztalatokat és intézkedési terveket a nevelő testülettel ismertetni kell.
Az ellenőrzésre jogosultak az intézményvezető az általános helyettesek a tagóvodavezetők és
a munkaközösség vezetők, bölcsőde szakmai vezető.

Mit?

Hogyan?

Hol?

minden csoport

2016.
november,
2017. május

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

megfigyelés,
fényképek megbeszélés

minden csoportban

a közös programok után
évente 1x

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

dokumentumelemzés
(egyéni fejlettségmérő lapok, DIFER),
megfigyelés, elemzés, értékelés
megbeszélés,
dokumentumelemzés,
megfigyelés

nagycsoportokban

2016. szeptember
2017. január
eleje

tagóvodavezető és
munkaközösség
vezető (BGR)

minden csoportban

2017. január,
február, március

intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezető
BGR csoportvezető
vagy megbízottja,
tagóvodavezető

minden csoportban

A beszoktatás folyamata,
szokásrendszer alakítása.
Csoportnapló.
Csoportnapló
nevelési tervek,
projekttervezés megvalósítása
A szülőkkel való kapcsolattartás: játszóházak, közös
programok, elégedettségmérés.
Iskolába lépéshez szükséges
fejlettség ellenőrzése, értékelése

megfigyelés,
dokumentumelemzés

kiscsoportokban

dokumentum
elemzés

Fejlődési naplók vezetése,
szülői tájékoztatók vezetése

Ki?
tagóvodavezető

dokumentumelemzés

Ének-zene, énekes játék,
gyermektánc

Mikor?
2016.-17
szeptember
december,
február, május
2016.
október

Felvételi és mulasztási
napló

dokumentumelemzés
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minden csoport-

2017. januármárcius-

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető
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ban

április-június

Anyanyelvi nevelés

csoportlátogatás
dokumentumelemzés,
megbeszélés

minden csoportban

2017. január,
február, március

Baleset megelőzés
tervezése, dokumentálása

önértékelés, éves
tervek

csoportonként
óvodai szinten

2017.
május

A nevelési év értékelése

dokumentumelemzés,
az éves intézményi
munkatervben kitűzött célok, feladatok
és a beszámolók
figyelembevételével
az eredmények és
hiányosságok megállapítása.

tagóvodavezetők
év végi értékelése

2017. június

bölcsőde szakmai
vezető
intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezetője
intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető,
intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezető

Belső ellenőrzési terv 2016/17 Óvoda
Ellenőrzés területei

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Pedagógiai, tanügy-igazgatási
Csoportnaplók ellenőrzése
Mulasztási napló
ellenőrzés
Fejlődési naplók,
iskolához szükséges
fejlettség ell.
Ünnepek, hagyományok
Ének-zene, énekes
játék, gyermektánc

T
T

T

T
T

T

T

T

Anyanyelvi nevelés

T

T

T

T

T,V,
M
T,V,
M

T,V,
M
T,V,
M

T,V,
M
T,V,
M

Baleset- megelőzés
tervezése, dokumentálása
Tehetség felism.
fejlesztés
Szülői értekezlet
Kapcsolat szakszolgálatokkal, szülőkkel
Nevelési év értékelése

M

T

V

T

V

M

T

T

T

T

V,T
M
V, T

V

T,
M

T

M

M
V,T,
M

Munkáltatói feladatok
Új dolgozók, gyakornokok, pályakezdők
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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segítése
Munkaidő betartás

T

T

Technikai dolgozók
munkavégzése

T

T

Intézmény tisztasága

T

T

Udvar tisztasága

T

T

HACCP betartása

T

T

T

Gazdálkodás
Takarékos gazdálkodás
Beszerzések
Eszköznyilvántartás

T
V,T

V,T

T

Leltár

V,T

Karbantartás

V,T

Biztonságtechnikai
előírások
Helyettesítés, munkaidő nyilvántartás

T
V,T

T

T

V,T

V,T

T
T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

T
F,V

Szabadságolás

T

T

Térítési díj elszámolása

V

V

T
F,V

Egyéb
Munkavédelmi előírások betartása,
baleset megelőzés
Munkavédelmi oktatás

V,TF

T,V,
F

V,T,
F

T,V,
F

Bélyegzőkezelés

V

Dekoráció

T

Jelmagyarázat:
Intézményvezető
Munkaközösség vezető

T

Tagóvodavezető
Kijelölt felelős

V
M

T
F

Belső ellenőrzési terv 2016/17 Bölcsőde
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Ellenőrzés területei

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Nevelés. gondozás
Csoportnaplók ellenőrzése
Törzslapok, üzenő füzetek
Nevelés-gondozás feladatainak betartása

B
V,B

B
B

V,B

B

B

B

Napirend betartása

B

B

B

Ünnepek, hagyományok

B

V,B

B

Ének-zene, énekes játék,
gyermektánc

V,B

B

V,M
B

V,M
B

V,M
B

Anyanyelvi nevelés
Baleset- megelőzés
tervezése, dokumentálása
Tehetség felism. fejlesztés
Szülői értekezlet

V

B

V

B

Önállósulás segítése

B

B

V,M
B

B

B

B

V,M
B
V,M
B
V,FB

B
V,B

Kapcsolat szakszolgálatokkal, szülőkkel

V,B
B

B

B

Nevelési év értékelése

V,B
Munkáltatói feladatok

Új dolgozók, gyakornokok, pályakezdők segítése

B

V,B

V

Munkaidő betartás

B

B

Technikai dolgozók
munkavégzése

V,B

V,B

Intézmény tisztasága

V,B

V,B

B

B

Udvar tisztasága
HACCP betartása

B

B

B

Gazdálkodás
Takarékos gazdálkodás
Beszerzések
Eszköznyilvántartás
Leltár

B
V,B
B
B,F
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Karbantartás

V,B

Biztonságtechnikai
előírások
Helyettesítés, munkaidő
nyilvántartás

V,B
B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

B
V

Szabadságolás

V,B

V,B

Térítési díj elszámolása

F,B

F,B

B
V

Egyéb
Munkavédelmi előírások betartása, baleset
megelőzés

V,F,
B

B,F

Munkavédelmi oktatás
Bélyegzőkezelés
Dekoráció

F
V
B,F

Jelmagyarázat:
Intézményvezető
Munkaközösség vezető
Bölcsőde szakmai vezető

B,F

V
M
B

Tagóvodavezető
Kijelölt felelős

T
F

7.3. Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés
Mit?
1. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek státuszát igazoló jegyzői határozatok, valamint szülői nyilatkozatok megléte és érvényessége.

Mikor?
2016. szeptember első
hete

2. Iratkezelés, iktatás pontossága.

2016. november

3. Térítési díjak beszedése, lemondott napok jóváírása.

2017. január

Felelős
telephely
vezetők, bölcsőde szakmai vezető
telephely
vezetők, bölcsőde szakmai vezető
telephely
vezető, bölcsőde szakmai vezető

7.4. Vagyonvédelmi és takarékossági program betartásának ellenőrzése
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1.

Mit?
Leltár az önkormányzat leltározási szabályzata alapján

Mikor?
2016. december 3. hete
2017.január

2.

Energiafelhasználás

2017. január

Felelős
tagóvodavezetők
vezető, bölcsőde
szakmai vezető
tagóvoda
vezető, bölcsőde
szakmai vezető

AZ IDEI ÉV NEVELŐMUNKÁJÁHOZ JÓ EGÉSZSÉGET, SOK SIKERT, SOKSOK GYERMEKMOSOLYT ÉS SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGET KÍVÁNOK!
Kalocsa, 2016. október, 14.
Szülői szervezet véleményezte 2016. október 14-én

…………………………………………
Katus Györgyné
intézményvezető

………………………………………..
Szülői Szervezet képviselője

A nevelőtestület a 000/O/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak szerint 2016. október
14. napján elfogadta.

…………………………………..
nevelőtestület képviselője
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