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ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2017/2018. 

 

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 intézmé-

nyekben 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 pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

látások 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 2017/2018. 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 rend-

szeréhez 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 2017/2018. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatait tartal-

mazza, 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. Az óvoda tanügy igazgatási feladatait 

5. Az óvoda feladatellátásának tervét 

6. Karbantartási és felújítási tervet 

7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét 

 

Mellékletben: tagóvodavezetők munkatervét  

szakmai munkaközösségek éves tervét 

                        

 

 

1. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE 
 

1.1.Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31. napjáig tart. 

 

Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása 2017. szeptember 01-től folyamatosan. 

Bölcsődét kezdő gyermekek fogadása a felvétel idejétől kezdődik két hét beszoktatás-

sal. 

 

Az őszi- téli-tavaszi foglalkozási rend 2017. szeptember 01-től 2018. május 31-ig tart. 

Nyári foglalkozási rend 2018. június 01-től 2018. augusztus 31-ig tart. 

 

Napi nyitva tartás:  

 

Bem apó: 600-1730 

Csokonai: 630-1730 

Kunszt: 600-1730 

Újváros: 600-1730 

Zöldfa: 600-1730 

Viola:  600-1730 

 

 

1.2.Munkaszüneti napok és ahhoz kapcsolódó munkanap áthelyezések a 2017/2018-os 

nevelési évben: 

 

év munkaszüneti nap 
munkanap átcsoportosításából 

adódó munkanap /szombat/ 

2018. 2018.03.16. 2018.03.10. 

2018. 2018.04.30. 2018.04.21. 

 

 

 

 

 

 

1.3.Ügyeletes óvodák listája az iskolai szünetek idején, amennyiben indokolt: 

 

Az őszi szünet idején 2017.10.30. – 2017.11.03.: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

(székhely) 

       6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. 
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A téli szünet idején: 2017.12.27. – 2018.01.02.: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

(székhely) 

       6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. 

 

A tavaszi szünet idején 2018.03.29. – 2018.04.03.: Zöldfa Utcai Tagóvoda 

       6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38. 

 

 

 

 

1.4.Az óvoda nyári zárása 
 

A fenntartó engedélye szerint várhatóan 5 hét, időpontja az előzetes egyeztetések alap-

ján 2018. június 11-én az óvodák közötti meghatározott ütemezés szerint kezdődik, 

augusztus 31-ig tart a kialakított ügyeleti rend szerint. 

 

2018.06.11.-2017.09.02. 

Székhely 

Óvoda 

Bem Apó 

Utcai 

Tagóvoda 

Újvárosi 

Tagóvoda 

Kunszt 

Utcai 

Tagóvoda 

Zöldfa 

Utcai 

Tagóvoda 

Viola 

Utcai 

Tagóvoda 

2018.06.11 - 2018.06.17             

2018.06.18 - 2018.06.24             

2018.06.25 - 2018.07.01             

2018.07.02 - 2018.07.08             

2018.07.09 - 2018.07.15             

2018.07.16 - 2018.07.22             

2018.07.23 - 2018.07.29             

2018.07.30 - 2018.08.05             

2018.08.06 - 2018.08.12             

2018.08.13 - 2018.08.19             

2018.08.20 - 2018.08.26             

2018.08.27 - 2018.09.02       

 

Szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról és a zárva tartás ideje alatt gyermekük 

napközbeni ellátásának lehetőségéről 2018. február 15-ig.  

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

1.5.Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben 

 

2017.11.23.: Kádár Annamária mesepszichológus előadása 

2017.12.22.: Munka-, és balesetvédelmi oktatás 

2018.03.21.: Energia Kuckó óvodai energiatakarékossági program  

2018.04.26.: Tehetségnap 

2018.05.02.: Alapítványi kirándulás 
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2018.06.22.: Nevelési évet záró értekezlet 

 
 
 
 
 

1.6.Nevelési értekezletek terve 
 

 

Nevelési évet nyitó nevelői értekezlet: 2017. október. 17. 

Téma: A 2017/2018. nevelési év munkatervének elfogadása, aktuális kérdések megbe-

szélése. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazását segítő végrehajtási ren-

deletek előírásai és az abból adódó feladataink. 

Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: pedagógusok, szülői szervezet képviselője 

Moderátor: intézményvezető 

 

Nevelési évet záró nevelési értekezlet: 2018.06.22. 

Téma: A 2017/2018. nevelési év értékelőjének elfogadása, aktuális kérdések megbe-

szélése.  

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 szükség és igény szerint szervezhető a munkatársak mindegyikét érintő kér-

dések megvitatásának céljából megbeszélés vagy értekezlet. 

2017.10.30-tól 11.03-ig terjedő időszakban a tagóvodák saját nevelőtestületükkel feldolgoz-

zák a játékhoz és a mozgáshoz kapcsolódó módszertani segédanyagot, melyet minden óvoda-

pedagógus önállóan is feldolgozza. Az anyagot elektronikus úton kapják a tagóvodák. 

 

 

 

 

 

1.8.Szülői értekezletek terve 
 

 

Nevelési évet nyitó közös és csoportos szülői értekezletek: 
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C
so

k
o
n

a
i 

2017.09.18 

Óvoda kiemelt feladatai, sajátos arculat ismertetése. 

Védőnő, angol, balett logikusak, 

Jakab Katalin gyógypedagógus, logopédus tájékoztatása 

Intézményvezető: Törvényi változások ismertetése 

Maci csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer alakulása. 

Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban. 

Mókus csoport: Beszoktatás, visszaszoktatási terv ismertetése. 

Logopédiai szűrővizsgálatok tájékoztatása. 

Meghívott előadó: Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopé-

dus. Difer, diszlexia, logopédiai vizsgálatok ismertetése. 

Nyuszi csoport: Befogadás, visszaszoktatás feladatai, napirend, művelt-

ségtartalmak, neveltségi szint alakítása, SZMK tagok választása. 

Meghívott előadó: Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopé-

dus. Difer, diszlexia, logopédiai vizsgálatok ismertetése. 

Pillangó csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer alakulása. 

Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban. 

2018.01.31 

A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolaválasztás lehetőségeiről, 

meghívott előadók: leendő első osztályos tanító nénik. 

Egészségfejlesztés az óvodás életkorban 

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. Tehetség segítés a csoporton belül. 

Befogadás tapasztalatai 

Nyuszi csoport: Nagycsoportosok tájékozódó szűrése 

Iskolai alkalmasság. 

Beszédfejlődés alakulása, meghívott előadó: Balatoniné Morvai Valéria. 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.  

Pillangó csoport: A fejlődés értékelése, szokás, szabályrendszer szintje 

az egyes korcsoportoknál 

2018.04.25 

Maci csoport: Tájékoztatás a szociometriai felmérésről, szülők tájékoz-

tatása a gyermekek egyéni fejlődéséről. 

Nevelési év végi programok, kirándulás, nyári élet.  

Mókus csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok eredményei/Difer/. 

Kirándulás, nyári élettel kapcsolatos feladatok, balesetvédelem. 

Nyuszi csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok eredményei/Difer/.  

Elért eredmények, kiemelt feladatok megvalósítása, szociometriai felmé-

résről tájékoztató. Nyári élet, balesetvédelem, kirándulás. 

Pillangó csoport: Neveltségi szint, önállóság, kommunikáció jellemzői, 

nyelvi nevelés eredményei. Nyári élettel kapcsolatos szervezési felada-

tok. 
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Ú
jv

á
ro

si
 

2017.09.20 

Nyuszi csoport- Befogadás folyamata, az óvodai szokásrendszer kiala-

kításának lépései. 

Katica csoport- Visszaszoktatás, a vegyes csoport előnyei, tapasztalatai, 

Difer mérések,a játék. 

Pillangó csoport – Difer mérések, folyamatos tájékozódó szűrés ismer-

tetése, matematikai játékok bevezetése a csoportban. 

Fülesmackó csoport- Difer mérések , Iskolába készülünk,a jó iskola-

kezdés tényezői, feltételei. 

2018.01. Az első félév értékelése, ismerkedés a tanító nénikkel. 

2018.05. Év végi értékelés, nyári élet az óvodában. 

K
u

n
sz

t 

2017.09.13 

Közös: Nyári élet, ez időszak alatt megvalósult munkák (festések, szige-

telés), beszerzések. Udvari élet rendje. Évnyitó Családi Délután.  

Csoportos: 

Cseresznye: Az új nevelési év aktuális feladatai. Beszoktatás problémái, 

gyakorlata. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése. Napirend 

otthon és az óvodában. Feladataink kiscsoportban. Rendezvényeink, 

programjaink.  

Zöld Alma: Az új nevelési év aktuális feladatai - Visszaszoktatás ta-

pasztalatai. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése a gyerme-

kek fejlesztésében. Feladataink a  középső csoportban. Játék szerepéről a 

gyermek személyiségének fejlődésében. Rendezvényeink, programjaink. 

Kék Szilva: Az új nevelési év aktuális feladatai. Felmérések ismertetése 

- Balatoniné M.V. gyógyped. és logopédus beszámolója a felmérésekről.  

Rendezvényeink, programjaink. 

2018.01.29 

Cseresznye: Aktuális feladatok. Beszélgetés a dackorszakról. Szokások 

alakítása kiscsoportban. 

Zöld Alma: Aktuális feladatok. Játék, mint a legfőbb eszköz az óvodás-

gyermek személyiségfejlődésében. Játék vagy tanulás? – amit a szülő-

nek tudni kell. 

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Beszélgetés a tanító nénikkel. Iskolák 

bemutatkozása. 

2018.04.24 

Cseresznye: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése. 

Nyári életről.  

Zöld Alma: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése Nyá-

ri életről. Kirándulás szervezése. 

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése. Ki-

rándulás szervezése. Előttünk álló programok megbeszélése. 

B
em

 A
p

ó
 

2017.09.          

12.,18.,19. 

Menő-manó: Beszoktatás, visszaszoktatás, szokásrendszer alakítása, 

SZMK választás 

Szivárvány: Új környezet, visszaszoktatás, tervezett éves programok, 

projektek, fejlesztések, mérések. (tájékoztatás a szülőknek a difer mérés 

eredményeiről Balatoniné Morvai Valéria) 
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Hangya: Iskolaérettség kritériumai, ötletek adása a szülőknek a felzár-

kóztatáshoz. Önállóságra nevelés fontosságának a hangsúlyozása. A 

nevelési év feladatainak, céljainknak az ismertetése, Balatoniné Morvai 

Valéria gyógypedagógus tájékoztatja a szülőket a  difer teszt eredmé-

nyeiről 

2018.01.29 

Menő-manó:Anyanyelvi fejlesztés és a játéktevékenység fejlődése óvo-

dás korban 

Szivárvány: Játék és mozgás szerepe, fontossága 

Hangya: Az elmúlt félév értékelése, a leendő első osztályos tanítónők 

bemutatkozása, iskolájuk bemutatása. Segítségadás a sikeres iskolavá-

lasztáshoz. Difer teszt hiányos területeinek felmérése után szülők ismé-

telt tájékoztatása az eredményekről. 

2018.04.30 

Menő-manó: Játékos fejlesztőmunka az óvodában 

Szivárvány: Nevelési feladataink megvalósulása, iskolaérettség. 

Hangya: A 2017/18-as nevelési év feladatainak, céljainak az értékelése, 

összegzése. 

Z
ö
ld

fa
 

2017. 09. 15. 

Tájékoztató előadás az intézményt érintő tőrvényi változásokról, a meg-

valósult fejlesztésekről, Az óvoda napi és heti rendjéről, az óvodában 

megvalósuló programokról, nyitva tartás rendjéről, étkezési díj befizeté-

séről.                         

SZMK szervezet szerepe, választása megerősítése 

Csoportelosztások ismertetése. 

 Napirend, Hetirend, Házirend ismertetése. 

Intézményi Önértékelés 

Óvodai étkezések díja 

Pillangó: Az év eleji felmérések eredményeinek ismertetése  

Logopédiai felmérés eredménye, vizsgálati időpontok megbeszélése.  

Gyógypedagógus felmérésének eredményei Tanácsok a szülők számára: 

fejlesztési, játékos gyakorlási lehetőségek a gyermekek képességeinek 

kibontakoztatásához, az esetleges lemaradások kompenzálásához.  

Aktuális programok, események 

Micimackó: Beszoktatás módja, visszaszoktatás 

Életkori sajátosságok 

Közösségformálás lehetőségei 

Beszédindíttatás fejlesztésének lehetőségei, beszélgetés a gyermekkel 

otthon a közös játékon keresztül 

Adminisztráció, lakcím, telefonszám  

Őszi programok, események időpontjai 

SZMK tagok megválasztása 

Egyéb 

Szülői kérdések, egyéni beszélgetések 

Katica: Visszaszoktatás módja, szokásalakítás 

Napirend, hetirend alakítása 

Közösségformálás, a csoportba új gyermekként érkezők beilleszkedésé-

nek segítése, az egymáshoz való alkalmazkodás képességének fejleszté-

se, formálása 

Konfliktuskezelés, gyermeki dac kezelésének módjai, lehetőségei. 
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Év eleji mérések eredményének ismertetése egyénileg a szülőkkel 

Naposi munka bevezetése a középsősöknél, bővítése a nagycsoporto-

soknál 

Őszi programok, események időpontjainak, menetének ismertetése 

2018.01. 30. 
 

Micimackó:   

 Beszoktatás / visszaszoktatás eredményei, tapasztalatai 

Félévi értékelés 

Közösségformálás alakulása, lehetőségei 

A gyermekek szokás és szabályrendszerének alakítása az óvodában és a 

családban 

Mozgás fejlesztésének lehetőségei 

Beszédkedv, kommunikáció alakítása kiscsoportban 

A második félévi programok, események időpontjainak, menetének is-

mertetése 

Katica:  

A mozgás fejlesztésének lehetőségei középső csoportban 

Tájékoztató a gyermekek szociális, közösségi szokásáról, baráti kapcso-

latok alakulásáról ( szociometriai vizsgálat eredménye ) 

Kérdések megválaszolása, egyéni beszélgetések. 

Pillangó:  

Féléves értékelés 

Közösségformálódás alakulása, lehetőségei 

Gyermekek szokás és szabályrendszerének alakítása az óvodában és a 

családban. 

Munka jellegű tevékenységek, egyéni feladatok, megbízatások teljesíté-

se 

Februári programok, események időpontjainak, menetének ismertetése 

Környezetvédelmi vetélkedő szülőknek 

Farsang 

Szülői kérdések, felvetések megbeszélése 

A kalocsai Általános Iskolák bemutatkozása, programjainak ismertetése, 

az 1. osztályos tanítónők- bemutatkozása 

Az Óvoda és az Iskola kapcsolatának erősítése közös programokkal, 

látogatásokkal 

Az iskolaérettségi  feltételek  kritériumai - testi, értelmi, érzelmi szociá-

lis fejlettség  

A csoportba járó gyermekek szintfelmérésének eredményei 

Szülői kérdések, felvetések megbeszélése 

Egyéni beszélgetések a szülőkkel, gyermekükről 

2018.05. 05. 

Katica: Az elmúlt fél év tapasztalatainak összegzése a napi tevékenysé-

gek tükrében 

A naposi munka bevezetése. Az óvoda és a család együttműködési for-

mái és tartalma, (közös programok szervezése, környezetbarát életmód 

népszerűsítése óvodai eseményeken keresztül. / Tevékenységek temati-

kája, projektek ismertetése). A csoport szokás és szabályrendszerének 

alakulása, a közösség formálódásának tapasztalatai. 

Micimackó: 

A nevelési év értékelése 

A közösségformálódás a csoportkohézió alakulása 
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A szociális kompetenciák alakulása a gyermekeknél. 

Tervezett programok ismertetése 

Az óvoda és a család együttműködési formái és tartalma, - (közös prog-

ramok szervezése, környezetbarát életmód népszerűsítése óvodai ese-

ményeken keresztül. 

Szülői kérdések megbeszélése 

Pillangó:  

Az elmúlt fél év tapasztalatainak összegzése a napi tevékenységek tük-

rében. Iskola látogatások, tanköteles korúak, beiskolázási mutatók 

programok egyéni életkori sajátosságoknak megfelelően 

Az óvoda és a család együttműködési formái és tartalma, (közös prog-

ramok szervezése, környezetbarát életmód népszerűsítése óvodai ese-

ményeken keresztül. / Tevékenységek tematikája, projektek ismertetése) 

A csoport szokás és szabályrendszerének alakulása, a közösség formáló-

dásának tapasztalatai. 

V
io

la
 

2017.09.12 

Bemutatkozás, beszoktatás, befogadás tudnivalói visszaszoktatás, a szü-

lővel, mint partnerrel való együttműködés 

házirend, őszi programok ismertetése; feladatok, célok; DIFER mérések-

értékelések; SZÜSZE tagok, és elnök megválasztása 

2018.01.11 

Iskolaérettség, tanítónők meghívása első. ill. második nevelési éves 

gyermekek, fejlettségi szintjeik – beilleszkedés; egészséges életmód 

alakítása; érzelmi – közösségi nevelés készségeinek és képességeinek 

fejlesztése 

2018.05.10 
Összegzés, évértékelés a nevelési területeken kitűzött célok tükrében; 

gyermeknap, nyári élet, iskolába menő gyerekek felkészítésének értéke-

lése 
 

 

 

 

1.9.Nyílt napok terve 
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2018. április hónapban fogadjuk (az időpontok meg-

határozása 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. 
 

 

Székhely Óvoda:  2018.04.25. 

Bem Apó Utcai Tagóvoda: 2018.04.11. 

Újvárosi Tagóvoda:  2018.04.12. 

Kunszt Utcai Tagóvoda: 2018.04.24. 
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Zöldfa Utcai Tagóvoda: 2018.04.17. 

Viola Utcai Tagóvoda: 2018.04.19. 

 

 

 

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 in-

tézményvezető. Bölcsődében is az előzetes egyeztetések alapján. 

 

1.11. Szülői Szervezet értekezletei 
 

Az év folyamán legalább két alkalommal kerülnek megszervezésre óvodánként és a bölcsődé-

ben. Minden óvodai csoportban 3 tagot választanak és óvodánként és a bölcsődében egy elnö-

köt. 

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 

 

 

MOZGÁS 

Az óvodai testnevelésben, a közvetlen cél a természetes mozgáskészségek fejlesztése, me-

lyet az alapvető mozgásformák és a mozgásos játékok rendszeres gyakorlásával, érhetünk el. 

Eközben szerteágazó mozgástapasztalatokat szerezhetnek a gyermek. Mindez, segíti a gyer-

mekek mozgásbiztonságát, és lehetőséget teremtenek a mozgásműveltség további fejlesztésé-

hez. Az óvodai testnevelés a sokoldalú mozgástapasztalatok biztosításával járul hozzá a kí-

vánt cél eléréséhez. 

Az óvodai testnevelés járuljon hozzá:  

- az egészséges életmód keretében a mozgásigény kielégítéséhez;  

- segítse elő a mozgásszervek fejlődését, a helyes testtartás kialakítását, a testtartási hibák 

megelőzését, a lábboltozat erősítését;  

- fokozza a gyermekek edzettségét;  

- fejlessze a testi képességeket;  

- biztosítsa az életkornak megfelelő mozgástapasztalatok megszerzését;  
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- alakítsa ki a gyermekekben a rendszeres mozgás szeretetét.  

 

Mozgás  

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és fi-

nommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődés-

ének szakasza. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szere-

pük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészí-

tik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, a játékba, azon belül a szabad játékba 

ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített 

testmozgást kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek 

személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás. 

Az óvodai mozgás/testnevelés az alábbi eszközök segítségével érheti el célját:  

- a testgyakorlatok: a testnevelés feladatainak megoldására alkalmas, tudatos és tervszerűen 

alkalmazott cselekvésmódok, mozgásos cselekvések.  

- a természet erői: (levegő, víz, napfény) a szabadban, friss levegőn tartott testgyakorlatok 

hatékonysága jól szolgálja a testnevelés célját. Úgyszintén a hőmérséklet ingadozásai a szer-

vezet megedzését, alkalmazkodó képességét fokozzák. Javítja az anyagcserét, jó hatással van 

a vérképző szervekre. Ennek megfelelően minél gyakrabban célszerű a mindennapi testneve-

léseket, illetve a testnevelés foglalkozásokat is a szabadban tervezni, vezetni. Természetesen 

ki kell alakítani azokat a szokásokat melyek védik a gyermekek. 

A 3-7 éves gyermekek mozgásos tevékenységének anyaga  

Az óvodai testnevelés mozgásrendszerét az alábbi testgyakorlatok alkotják: 

RENDGYAKORLATOK 

Állások (alap-, vigyázz-, pihenj állás) 

Testfordulatok (balra-, jobbra át!, hátra 

arc!) 

Menet ütem-, ill. lépéstartással 

Alakzatok (vonal-, és oszlopsor, kör és 

ezek többsoros változatai, valamint szét-

szórt), és alakzatváltoztatások (fordulattal, 

kilépéssel, fejlődéssel, szakadozással, nyi-

tódással, zárkózással stb.) 

ELŐKÉSZÍTŐ 

VAGY GIMNASZ-

TIKAI GYAKOR-

LATOK 

Szabadgyakorlati 

alapformájú 

Szabadgyakorlatok 

Kéziszer-gyakorlatok 

Páros-, társas gyakorlatok 

Padgyakorlatok 

Bordásfalgyakorlatok 

Természetes gyakorlatok: Természetes járás 
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Különböző járásmódok 

Futásgyakorlatok feladatokkal 

TORNA JELLEGŰ 

GYAKORLATOK 

Természetes tá-

maszgyakorlatok 

Mászás, kúszás, csúszás 

Egyensúlyozó járás (fordulattal is!) 

Talajtorna gyakorlatok 

Hossztengely körüli gurulás (párosan is) 

Bukfenc (gurulóátfordulás) előre, különbö-

ző kiinduló helyzetekből is 

Tarkóállás és előkészítő gyakorlatai 

hátra bukfenc (gurulóátfordulás hátra) és 

előkészítő gyakorlatai 

Kézállás előkészítő gyakorlatai 

Függésgyakorlatok 

Mászások létrán, rácson, bordásfalon 

különböző módokon 

Függés létra fokain, vízszintes létrán, rú-

don, gyűrűn 

Függésben különféle lábmozgások lengés 

gyűrűn 

Szerugrások 

Mélyugrás 

Felfelé történő ugrás 

Padon végezhető különböző előkészítő 

ugrásgyakorlatok: (nyusziugrás , nyusziug-

rás 

 

A mozgásrendszerben azokat a testgyakorlatokat találjuk, melyek segítségével, a 3-7 éves 

korú gyermekek motoros képességét, mozgásügyességét, mozgáskultúráját fejleszthetjük, 

alakíthatjuk. [Fontos az egyes testgyakorlatok technikai végrehajtására vonatkozó ismeretek 

közlése mellett, a leggyakrabban előforduló hibák, azok kiküszöbölésére irányuló segítség-

adási formák közlése. 

 

A mozgásos tevékenység tervezése  

Az egyes alapelvek: a játékosság elve; a tevékenység elve; az élményszerűség elve; a diffe-

renciált fejlesztés elve; a komplexitás elve; a gyermeki szabadság biztosításának elve; a spon-

taneitás és az irányítottság elve; a zökkenőmentes átmenet elve.  

A foglalkozás anyagának kijelölése  

Ez alatt a művelet alatt, azokat a mozgásanyagokat szükséges felsorolni, melyeket az adott 

tervezési ciklusban a gyermekekkel elsajátítatni igyekszünk, annak érdekében, hogy a kitűzött 

képességfejlesztést megoldhassuk. A mozgásanyag kiválasztása aprólékos, komoly szakmai 

tudást igénylő feladat az óvodapedagógus részéről, 

A mozgásanyag kijelölésének egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az óvodai mozgásrend-

szer felosztását követjük.  
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A mozgásrendszeren belül is legcélszerűbb a testnevelési játékok megválasztásával kezde-

nünk, hiszen ismert és elfogadott tény, hogy 3-7 éves korban a gyermekek motoros képessé-

gei leginkább e mozgástevékenységen keresztül fejleszthetők. 

Amit feltétlenül tudnunk kell a konkrét tervező munka megkezdésekor! 

Testnevelési játékok  Előkészítő gyakorlatok 

Gimnasztika  

Főgyakorlatok  

Feltárni milyen játékokat 

ismernek már a gyerekek?  

A gyermekcsoport fejlett-

ségi mutatóihoz és a fej-

lesztés irányvonalához 

igazítva, konkrétan meg-

határozni az ez évben 

megtanítandó új játékok 

körét.  

Melyek azok a gyakorlatcso-

portok, amelyeket ebben az 

évben feltétlenül meg kell, 

hogy ismerjenek a gyerekek. 

Milyen kézi-szereket ismer-

nek, illetve melyeket ismerte-

tem meg velük ebben az év-

ben? Alkalmazok-e valami-

lyen tornaszer-kéziszer kom-

binációt? (pl.: pad-babzsák; 

kisszék-babzsák; ülőpárna-

babzsák stb.)  

A torna, atlétika és a labdás 

főgyakorlatok közül melyek 

azok amelyek végzéséhez 

megfelelő motoros képességi 

szintekkel rendelkeznek már 

a gyermekcsoportomban lévő 

gyerekek. (illetve a dolog 

visszafelé is igaz, milyen 

mozgásanyaggal formálható 

még inkább az adott motoros 

képesség az adott gyermek-

csoportban.)  

 

Az óvodai testnevelés kötelező foglalkozás. Ennek megfelelően általában heti két, illetve heti 

egy foglalkozással kell számolnunk. Heti egy foglalkozás mellett általában 32 foglalkozással 

számolunk. 

 

JÁTÉK - SZABADJÁTÉK 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a 

kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantar-

tóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.  

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játéká-

ban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az 

egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. 

Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játék-

folyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a 

játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játék-

kapcsolatok kialakulását is.  

 

A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segí-

tő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus felada-

ta, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket 

biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.  



Munkaterv 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  16 
 

 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmé-

lyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysé-

ge mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző maga-

tartásával, indirekt reakcióival éri el.  

 

Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszer-

vezésben is meg kell mutatkoznia 

 

1. Spontán/Szabad játék  

a. Az önirányított gyermeki játékban rejlő lehetőségek felismerésekor az egyes gyerekek já-

tékfejlődése válik meghatározóvá, a döntő tényezővé  

b. A gyermek játékban megjelenő egyéniségben rejlő lehetőségek támogatása kerül előtérbe, 

s az egyéni képességek kibontakoztatását szolgálja  

c. A társas együttműködésben rejlő lehetőségek támogatása pedig azért befolyásoló tényező-

vé, mert a decentrálás bekövetkezésével a gyermekek átteszik a hangsúlyt a játszócsoportban 

folyó játékra, tehát játékkapcsolataik a viszonylag állandóvá váló, önkéntes választáson alapu-

ló játszócsoportokban jellemezhetőek, ragadhatóak meg  

d. Az óvodapedagógus számára ezért a következő válik követendővé: „A szabad játéknál azt 

fogalmazom, tervezem meg, hogy én (felnőtt) mit fogok csinálni, nem pedig azt amit a 

gyermek!”  

e. A gyerek van előtérben, s az óvodapedagógus az ő terveinek megvalósítását segíti .  

 

Képességfejlesztő játék  

a. Felnőtt által szervezett játékban rejlő lehetőségeket a Pedagógiai Program GYERMEKKÉ-

PÉNEK belső összetevőivel hozhatjuk kapcsolatban, mert ezek a nevelőtestület közös céljai-

nak megvalósítását szolgálják. Megtalálhatjuk benne azokat a kiemelt  

- Személyiségjegyeket  

- Tulajdonságokat  

- Képességeket  

 

Az adott nevelési évre lebontható nevelési feladatokat, amelyeket a helyi Program a gyerme-

kek fejlődési irányaként szabott meg, tehát azt realizálni, beépíteni a csoport nevelési tervébe 

kötelezettsége az óvodapedagógusnak.  

b. Lehet ütemezni ezeket a játékokat, hogy melyik játék melyik életkorban, milyen fejlettség-

nél várható el, lehet a fejlődő személyiséghez, de lehet az adott fejlődés problémáira reagáló 

képességfejlesztő játék “létrát” alkotni.  

c. A szervezett játéknál mi találjuk ki, tervezzük meg mit fogunk csinálni, az életkorra jellem-

ző képességek közül melyiket aktivizáljuk, illetve ezeknek milyen fejlődést segítő sorrendjét 
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alakítjuk ki annak érdekében, hogy nevelési céljaink minél teljesebb módon megvalósuljanak 

a játék segítségével.  

d. Tehát képességfejlesztő, szervezett játékok esetében az óvoda szakmai koncepciója 

van előtérben, annak elérése érdekében!  

 

Reflektív játékpedagógiai folyamat főbb elemei Az óvodapedagógus tevékenységében  

 

1. Gyermek(ek) megismerése, (ciklusonként)  

a) Játszócsoportok  

b) Egyedül játszó gyermek  

2. Megismerés kritériumai  

a) Koncepciók  

b) Téri-tárgyi prioritások  

c) Kapcsolati ismérvek  

3. A domináns játékszükségletek megállapítása  

4. Az óvodapedagógus játéktámogató eljárásainak megtervezése  

5. A szükséges feltételek közös biztosítása  

A támogatás = szinkronizálás + a gyermekek választási/döntési kompetenciáinak az erősítése, 

aktivizálása. A gyermek játéka megismerhető, és szakmai nyelvre lefordítható, ám a gyermek 

játéka spontaneitása miatt nem, de a felnőtt játék támogató tevékenysége tervezhető az óvodai 

nevelés során. A játék egyszerre két oldalról hat a személyiségre. A gyermek individuális én-

jének kielégítése útján a szabad játék segítségével, illetve a gyermek szociális énjének kielégí-

tése, erősítése a szervezett játék segítségével. Mind a kettőre vágynak a gyermekek. 

figyeljük meg ami a valóságban leírható, de azt rendszeresen. Három fő megfigyelés dimen-

ziót határozunk meg:  

1. A gyermeki játékelképzelések 

2. Koncepciók tartalmi jegyei, a játékban használt terek és tárgyak jegyei. 

3. A játékban érvényesülő kapcsolatok sajátosságai (a játékosok egymás közti és a külső kör-

nyezet közötti jellemzői). Erre az információs bázisra épül az óvodapedagógus szinkronizáló, 

szakmai gondolkodása, melyben a látottak alapján megfogalmazza a domináns játékszükség-

leteket, majd az erre ráhangolt óvodapedagógusi feladatokat, eljárásokat. Ebben testesülnek 

meg a gyermeki játékot támogató tevékenységek. 

A gyermeki játék megismerési dimenziót három főbb egységbe soroltuk be:  

1. a Koncepció  

- A játékelképzelések elindítása, koncepcióképzés támogatása, kontrollálása  
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- A szükségletek játék transzformációjának támogatása, ösztönzése  

 

2. a Tér és Tárgy  

– Aktuális játszó tér, hely alakításának támogatása  

 

– A tárgyi feltételek biztosítása, megalkotása  

3. a Kapcsolat  

– A gyermekek között játékkapcsolat kialakítása és fenntartása  

 

1. A gyerekeknek szükségük van „hipotéziseik” kipróbálására, ellenőrzésére. „A kisgyerek a 

külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja.” Min-

den gyerek saját életének tapasztalatain keresztül értelmezi, értheti meg az őt körül vevő ter-

mészeti, és humán világot. A gyermekek tehát a saját hipotéziseiket akarják a játékon keresz-

tül ellenőrizni. A valóságnak való megfelelés a gyermekekben egyéni szintekkel rendelkezik, 

egyéni logikai rendszert képezve, azt elsősorban a gyermek érti. Mondhatjuk azt is, hogy a 

játék a későbbi tudományos  

 

2. A gyerekeknek szükségük van az „átváltozásra”. Átváltozás életkori fokozatainak felis-

merése fontos szakmai kihívás az óvodapedagógus számára, hiszen már az óvodáskor elején 

megjelenik a szimbolikus gondolkodás a gyermekeknél, s ennek már lehetnek az átváltozás  

a. Az átváltozás nemi különbségeinek elismerése, segítése  

b. Az átváltozás pszichés szükségletének szinkronizálása  

 

- Öngyógyítás  

- Feszültséglevezetés  

- Agresszió  

 

3. A gyerekeknek szükségük van interaktivitásra a játékukban. A kölcsönhatás kiváltása az 

ingerek létrehozásával és azok fogadásával, majd a kialakított reakciók együttesében érthető 

meg. Nem feltétlenül ekkor tudatosan kipróbálni, utána járni egy jelenség, mid  

 

4. Szükségük van arra, hogy a játékukban az általuk megalkotott, másokkal kialkudott ke-

reteket létrehozhassák. A saját játszótársi státuszok fenntartása, kialakítása. Az együttjátszás 

folyamata dönti el képesek-e egymásra hangolódni, a játék nyelve a megértés nyelve is egy-

ben. A játékban megnyilvánuló „teljesítmények”  

 

szükségletben nyilvánul meg legerősebben. A csoportra jellemző játéknormák kialakítása 

szükséges a gyermekkel, ami alapvetően funkcionális  

- Együttélési normák  

- A JÁTSZÁS NORMÁI  

- Gondozási/önkiszolgálási normák  
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5. A gyermekeknek szükségük van saját maguk által kialakított játszó TÉRRE. A játékhoz 

saját játékfunkciójú tér szükséges. A tér a gyermek belső, intuitív ellenőrzés alatt áll. A játé-

kos gyermek szükséglete, hogy a játékkoncepcióját tükröző térérzet realizálhassa. Az óvodai 

térszemlélet, a csoport szobák belső tér kialakítása ma eklektikusan tükrözik a játék ezen 

szükségletét.  

a. Térhasználatot felszabadítja, illetve korlátozza a gyermeket (egyesek előre elrendezett, má-

sok adhok térben zajlanak).  

b. Felnőttek térkalkulációját jelenítik meg (megbecsülik előre mihez milyen tért kell)  

c. A személyes terek és játszócsoportok terei egyaránt fontosak  

 

Teendők a tér érdekében:  

Az egyedüli (magányos) játék elsődleges biztosítása: a tömegben is biztonságban. Az önszer-

veződő játékcsoportok kreatívan alakíthassák ki a szükséges teret maguk számára.  

A játékkörnyezetben legyenek a receptorokat ingerlő lehetőségek is tudatosan elhelyezve 

- A játék környezet legyen individualizált (a személyességet jelző formák, tartalmak)  

- A környezetben helyezzünk el ún. médiumokat, amelyek információt közvetítenek  

- Az egyes gyermek családjából származó „üzenetek” helyezzünk el, hogy bármikor rátalálha-

tó legyenek  

- Többféleképpen használható anyagokkal is találkozhassanak a gyermekek  

A térfoglalás-tartás-átalakítás filogenetikus késztetése/egyetemes emberi tevékenységek korai 

gyerekkori önfejlesztő helyzetének  

- Egyéni térjelző feltételek kialakítása szükséges  

- Játszócsoportok számára fontos a mobilizálható bútorzat  

- Az eszközkészlet tárolásának közös feltételrendjének kialakítása fokozatosan történjen, a 

tapasztalati tanulásra építve  

A tárgyalkotás jelentősége  

– A játék minden formájában növelni a saját alkotású játékeszközök arányát  

– Bővíteni szükséges a szerszám-arzenált, és álladósítani csoportban  

– Az alkotó gyermek nevelése, az alkotás megbecsülése a gyermekcsoport gyermekképébe 

kell hogy tartozzon (a játék intrinzik forrására építve)  

– Az építő játék feltételeinek tudatos bővítése szükséges többféle anyagból és többféle méret-

ben  

– Keresni kellene a saját készítésű konstrukciós játékeszközök lehetőségeit  

 

A játékelképzelések elindítása, koncepcióképzés támogatása, kontrollálása  

TÁMOGATÁS KONTROLLÁLÁS 

1. A lehetséges játékelképzelések megfogal-

mazása, megfogalmaztatása  

2. A gyermek egyéni – társas élményeinek 

5. A veszélyeket hordozó elképzelések kont-

rolálása, megállítása  

a) A gyermek önmagát veszélyetető elképze-
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bekapcsolása, bevonása  

3. A lehetséges élményátélés megteremtése  

a) óvodán kívül (egyéni /kiscsoportos/egész 

csoportos)  

b) óvodán belül (egyéni /kiscsoportos/egész 

csoportos)  

4. Az élményekre, emlékekre, tapasztalatokra 

utaló környezet  

a) könyvek, képek, poszterek  

b) személyes/családi tárgyak, kellékek  

c) a társas/csoportos emlékeket idéző tár-

gyak, kellékek  

 

lés esetén  

b) A gyermek társai testi épségét veszélyez-

tető elképzelés esetén  

c) A gyermek a tárgyi környezetét veszélyez-

tető elképzelések esetén  

 

 

A szükségletek játéktranszformációjának támogatása, ösztönzése  

a) Beszélgetés, ill. kezdeményezése  

b) Pozitív elfogadás (megerősítés)  

c) Aktuálterek kialakítása  

d) Tárgyak gyűjtése  

e) Tárgyak, kellékek készítése  

f) Képek, térképek, poszterek, fotók, rajzok, stb. elhelyezése a vizuális környezetben  

g) A játéktevékenységben modell szerepet betölthető személyek meglátogatása, ill. bevonása 

az óvodai tevékenységbe  

h) Problémahelyzet exponálása  

 

A gyermeki szabadjáték megfigyelése 

A tudatos megfigyelés alapja a szakmai szempontoknak is megfelelő megfigyelési szempont-

sor. 

Idő 20-30 perces időtartamban érdemes megfigyelni. Az időt strukturálni. 

Eszköz Megfigyeléskor érdemes megfigyelni, hányszor váltott eszközt, az esz-

közváltás eredményezett-e tevékenységváltást. 

Egy-egy eszközzel mekkora időtartamban játszott vagy manipulált. 

Milyen típusú eszközöket választott. 

Megfigyelhető-e, hogy szín, forma, nagyság, anyag, felületi minőség 

alapján választ eszközt. 

Megfigyelhető-e, hogy a többiek eszközválasztó magatartása befolyá-

solja a megfigyelt gyermek választását is. 

Ha igen, milyen magatartási reakciók jelentek meg, ha akadályozottá 

vált az eszközválasztás. 

Tevékenység és 

manipuláció foka 

Párhuzamosan szemléljük – a gyermek, vagy játéktevékenységet végez, 

vagy manipulál az eszközzel. 

Hány alkalommal vált tevékenységet. 

A megfigyelt idő hány %-ában manipulált valamilyen eszközzel. 

Társas kapcsolatok Egyedül játszik, párban, csoportban, vagy a felnőttel keres kapcsolatot. 
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Melyikkel, milyen hosszú időtartamban tartotta fenn a kapcsolatot. 

Csoportos kapcsolat esetén a megfigyelt gyermek szervezte-e a csopor-

tot, vagy a csoport rátalált és bevette a játékba. 

A játékszabály megalkotásának aktív részese vagy behódolt a többiek 

alkotta keretnek. 

Aktivitása milyen a gyermeknek. 

Milyen a hatása a csoport többi tagjára, meghatározó személyiség, ag-

resszivitás, együttműködési hajlam, kreativitás. 

Kommunikáció Verbális és nonverbális. 

Milyen szinten fejlett a verbális csatorna. 

Milyen nonverbális elemeket alkalmaz. 

Mekkora időtartamban, mennyire sokféleképpen használja, hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, hangszín, dallam, ritmus, melódia. 

Érzelmek Pozitív – negatív, ha biztonsággal meg tudjuk állapítani. 

Eltérülés Ha 15 mp-nél hosszabb időre abbahagyja a játékot, de nem tudjuk mi-

ért. 

Külső eltérülést – beazonosítható külső inger miatt ad eltérülést 15 mp-

nél hosszabb időre. 

Mozgások fejlett-

sége 

Nagymozgások kivitelezése. 

Finommotorika szintje. 

Első benyomás Ápoltság, rendezettség (külső megjelenés) 

Gyermek neme, életkora 

 

 

 

3. 2017/2018. NEVELÉSI ÉV  
 

3.1. A vezetői tanács  

 

Működési rend: minden hónap első hétfője 1330-tól 16h-ig: 

2017. szeptember 04. 

2017. október 02. 

2017. november 06. 

2017. december 04. 

2018. január 08. 

2018. február 05. 

2018. március 05. 

2018. április 02. 

2017. május 07. 

Feladata és felelősségi köre: 

A Köznevelési törvény 20§ (1). értelmében a közös igazgatású köznevelési intézmények ese-

tében az intézményvezető munkáját vezetői tanács segíti. A vezetői tanács az intézmény dön-

téseinek meghozatala előtt véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő tagintéz-

mények és telephelyek azonos számú képviselőiből álló koordinációs, véleményező testület. 

A vezetői tanács elnöke: az intézményvezető. 



Munkaterv 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  22 
 

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 javas-

latokról, 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 jegyző-

könyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a 

határozatok végrehajtásáról az óvodatitkár bevonásával a vezetői tanács elnöke gondoskodik. 
 

 

3.2. Belső Gondozói Munkaközösség 
 

Működési rend: minden hónap negyedik csütörtökje 1330-tól 15h-ig, Csokonai Utcai Óvoda. 

Vezető: Rózsa Ferencné 

2017. október 27. 

2017. november 23. 

2018. január 25. 

2018. február 22. 

2018. március 22. 

2018. április 26.  

Munkaközösség-vezető: Rózsa Ferencné óvodapedagógus (fejlesztő pedagógus) 

Célja: intézményünk nevelési eredményeinek növelése, a nevelőtestület tagjainak támogatá-

sa, a pedagógiai munka minőségének fokozása az idejáró gyermekek érdekében.  
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Feladatai: 

- Vegyen részt az adatok és információgyűjtés tervszerű feladataiban. 

- Segítse a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését, dokumentálá-

sát, az esélyegyenlőség elősegítését. 

- Koordinálja a gyermek és ifjúságvédelmi munkát. 

- Adjon segítséget szakmai, módszertani kérdésekben a nevelő-oktató munka tervezésé-

hez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

- Erősítse a belső kommunikációt, szakmai párbeszédet (horizontális tanulás), a tovább-

képzéseken hallott információk továbbadását. 

- Járuljon hozzá intézményünk külső kapcsolatainak erősítéséhez (szakszolgálat, Gyer-

mekjóléti szolgálat, kisebbségi és civil szervezetek). 

- Vegyen részt az óvodai dokumentumok felülvizsgálatában és átdolgozási munkáiban. 

- Kísérje figyelemmel, és ajánlja felhasználásra a megjelenő szakirodalmat. 

 

3.3. „Óvoda-iskola átmenet” munkacsoport 
 

Vezető: Tóth Erika – Balatoniné Morvai Valéria 

 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap harmadik szerdája, 1330 -tól 16h-ig. 

2017. október 18. 

2017. november 15. 

2017. december 20. 

2018. január 17. 

2018. február 21. 

2018. március 21. 

2018. április 18. 

2018. május 16. 

 

A tevékenység célja 

- A beszéd és kommunikáció iránti vágy felkeltése, erősítése 

- A kommunikáció, különböző formáinak alakítása az óvodai tevékenység egészében, 

ezáltal a szocializáció elősegítése 

- A nyelvtanilag helyes, szép beszéd elősegítése, általa az esztétikai érzék fejlesztése 

- A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények, valamint a rendszeres könyv-

tárlátogatások segítségével a könyv-, és irodalom szeretetének megalapozása. 
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Feladataink 

- Olyan légkört biztosítanunk, olyan helyzeteket teremtenünk, amelyekben a gyermekek 

szívesen megnyilatkoznak: beszélnek, mesélnek, kérdeznek, kifejtik véleményüket, 

kapcsolatokat kezdeményeznek, meghallgatnak másokat, érzelmeiket, elképzeléseiket 

megfelelő formában fejezik ki. 

- Törekszünk a gyermek pszichés beállítódásának pozitív alakítására, a személyiség 

formálására. 

- Az irodalmi anyag kiválasztásánál törekszünk a tartalmi és esztétikai igényességre, fi-

gyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. 

- Megismertetjük a gyermekekkel a nonverbális kommunikáció és az illem általános 

szabályait, és megteremtjük a lehetőséget azok gyakorlására. 

- A család nyelvi kultúrájának és a gyermek beszédállapotának ismeretében kidolgoz-

zuk a tudatos fejlesztés stratégiáját. 

- Biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges feltételeket. 

 

3.4. Mozdulj rá! munkaközösség 
 

Vezető: Bagóné Bagi Beáta 

 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap harmadik keddje, 1330 -tól 16h-ig. 

2017. október 10. 

2017. november 14. 

2017. december 12.  

2018. január 16. 

2018. február 13. 

2018. március 13. 

2018. április 10. 

2018. május 08. 

Célja: A mozgásos élménypedagógia megteremtése szociális tanulással. 

A sikeres, jó hangulatú mozgásos tevékenységek átadásával intézményünk nevelési 

eredményeinek növelése, a pedagógiai munka minőségének fokozása. 

Feladata: A mozgásigény fejlettség, terhelhetőség megismerése. 

 Adjon segítséget a nevelő, oktatói munka szervezéséhez. 

A prevenció és korrekció érdekében a megfelelő szakemberek segítségének igénybe-

vétele 

Szociális tanulással erősítse a belső szakmai módszertant. 

Segítse a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését. 
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3.5. Belső Ellenőrzési Csoport 
 

Vezető: Rátkainé Major Erzsébet  

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap második hétfője, 1330 -tól 16h-ig. 

2017. október 09. 

2017. november 13. 

2017. decemeber 11. 

2018. január 08. 

2018. február 12. 

2018. március 12. 

2018. április 09. 

2018. május 14. 

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 

          

                               

A munkaközösség célja: 

- Iránymutatás az intézmény pedagógiai, szakmai munkájának fejlesztéséhez 

- Az intézmény, vezető, pedagógus belső értékelése a kiemelkedő és fejleszthető területek 

meghatározása. 

- Segíteni, a teljes körű intézményi önértékelést                      

az új törvényi előírások figyelembe vételével. 

- Intézményi elvárások teljesülésének értékelése 

- Önfejlesztési program elkészítése 

- Önfejlesztési terv elkészítése 

- Segítséget nyújtani szakmai, módszertani kérdésekben, az intézményben folyó, önértékelési 

feladatok elvégzéséhez. 

                                        

A munkaközösség feladata: 

 A Köznevelési törvény megismerése, változásainak figyelemmel kísérése. 
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 Az Önértékelési kézikönyv  megismerése, módosítások  figyelemmel kísérése, beépí-

tése az önértékelési munkába. 

 Öt évre szóló önértékelési program elkészítése. 

 Éves önértékelési terv elkészítése. 

 A pedagógusok vezetők önértékelési tevékenységének segítése, rögzítés az informati-

kai rendszerben. 

 Az intézményi önértékelés nevelési évre vonatkozó feladatainak elvégzése 

 Az intézményvezető munkatervében meghatározott kiemelt ellenőrzési területekhez az 

ellenőrzés szempontjainak kidolgozása. 

 Az eljárásrendek rögzítése, közreadása. 

 Az ellenőrzések megszervezése: időpontok, személyek kijelölése 

 A tapasztalatok rögzítése, összegzése. 

 Intézkedési tervek megfogalmazása. 

 Az előző nevelési év intézkedési terveiben meghatározott területek hiányosságainak 

pótlása, ellenőrzése minden tagóvodában 

 Az ellenőrzési dokumentáció egységes külalakjának leszabályozása. 
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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 

2017-2018. 

Nevelési/tanév 

2018-2019. 

Nevelési/tanév 

2019-2020. 

Nevelési/tanév 

 

1. Tóth Erika 

2. Hajdúné Kiss Anikó 

3. Tóth Györgyné 

4. Deák Tamásné 

5. Vén Attiláné 

 

1. Kovácsné Glonczlik 

Edit 

2. Mátrai Éva 

3. Dr. Nyámádiné  

    Pásztor Mária 

4. Simon Sándor  

    Róbertné 

5. Szarvas Ildikó 

6. Gausz Jánosné 

7. Botos Emma 

8. Petrovicsné Katus 

Gabriella 

 

1. Törökné Romsics  

    Anita 

2. Győri Annamária 

3. Nagy Anett 

4. Balatoniné Morvai  

    Valéria 

5. Sésztó Angéla 

6. Korsós Andrea 

7. Szabóné Juhász Ildikó 

1. Polyákné Szirtes Mónika 

2. Márin Diána 

3. Katus Györgyné 

4. Rakovics Brigitta 

5. Horváth Márta 

6. Rózsa Ferencné 

7. Gadaneczné Kozma Cris-

ta 

8. Bagóné Bagi Beáta 

9. Szabóné Juhász Ildikó 

10. Istelláné Újházi  

     Boglárka 

11. Szabó Brigitta 

1. András Istvánné 

2. Benke Mónika 

3. Kovácsné Páli Mária 

4. Rátkainé Major  

    Erzsébet 

5. Szundi Judit 

6.Temesváriné Bánfalvi 

Timea 

7. Gubány Anita 

8. Modok Zsanett 
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Az intézmény önértékelésének területei: 

1.) Pedagógiai folyamatok 

- Tervezés 

- Megvalósítás 

- Ellenőrzés 

- Értékelés 

- Korrekció 

2.) Személyiség- és közösségfejlesztés 

- Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek 

szociális helyzetéről. 

- A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

3.) Eredmények 

4.) Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai 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 és ismeretekhez való hozzáfé-

rés. 

5.) Az intézmény külső kapcsolatai 

- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja a külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

6.) A pedagógiai munka feltételei 

- Tárgyi, infrastruktúrális feltételek 

- Személyi feltételek 

- Szervezeti feltételek 

7.) A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfo-

galmazott céloknak való megfelelés 

- A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervei az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényei-

nek, elvárásainak megfelelően történik. 

1.) Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a közösség tervei-

vel. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év 

tervezése. 
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A Pedagógiai Programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően az egyénre szabott 

értékelés, amely az egyéni fejlődési naplóban nyomon követhető. A gyermekek eredményei-

ről 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 közösségfejlesztés-

ben. 

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, óvodape-

dagógus, pedagógiai munkát segítők) 

-  neveltségi mutatók. 

4.) A pedagógusok szakmai csoportjaik maguk alakítják ki működési körüket, önálló munka-

terv 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 információát-

adás szóbeli, digitális vagy papír alapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehető-

ségeinek 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 – szükség-

letéről. 

A humánerőforrás szükségletében bekövetkező hiányt a felmerült problémákat idejében jelzi 

a fenntartó számára. 

Az intézményi önértékelés során éves szinten érté-

kelendő területek. 
csoko-

nai 
újvá-
rosi 

kunszt 
bem 
apó 

zöldfa viola átlag átlag 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai do-

kumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.  
5 4 5 5 5 5 4,8 97% 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján 

történik a következő nevelési év tervezése. 
4 4 5 5 5 5 4,7 93% 

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési 

terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzések-

ben) nyomon követhető.  

4 5 5 5 5 4 4,7 93% 
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A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyama-

tosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és 

az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formá-

ban gyermeknek. 

4 4 5 5 5 3 4,3 87% 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa infor-

mációkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

4 3 5 5 4 5 4,3 87% 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben.  
3 4 4 4 4 3 3,7 73% 

    
        

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredmé-

nyeket:  
csoko-

nai 
újvá-
rosi 

kunszt 
bem 
apó 

zöldfa viola átlag átlag 

Helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon 

megszervezett mérések eredményei 
5 4 5 4 4 4 4,3 87% 

esetleges sport, más versenyeredmények: országos 

szint, megyei szint, települési szint elismerések.  

6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedett-

ségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, peda-

gógiai munkát segítők) neveltségi mutatók.  

1 5 4 3 3 5 3,5 70% 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják 

ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dol-

goznak. A munkatervüket az intézményi célok figye-

lembe vételével határozzák meg.  

5 4 5 5 5 5 4,8 97% 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és ismere-

tekhez való hozzáférés.  

5 4 5 4 4 4 4,3 87% 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja 

külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitá-

lis vagy papíralapú).   

5 4 5 5 4 5 4,7 93% 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehető-

ségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  

5 4 5 5 4 4 4,5 90% 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai 

program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

5 4 5 4 4 5 4,5 90% 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, 

reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka hu-

mánerőforrás-szükségletéről.  

5 4 5 5 5 5 4,8 97% 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, 

a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

5 5 5 5 5 5 5,0 100% 
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A 2016/2017. nevelési év eredményei alapján a következő területekre hoztunk intézkedési 

tervet: 

A 2016/17. nevelési évben elvégzett intézményi eredmények alapján megállapított fejleszten-

dő területekből 75% alatti eredményt értünk el két területen. 

Az egyik fejlesztést igénylő terület a 6 éves kor után óvodában maradó mutató 70%, mellyel 

kiemelten kell foglalkozni. 

A másik fejlesztést igénylő terület a szülők bekapcsolása a közösségfejlesztésbe, mely a kér-

dőívek feldolgozása után 73% eredményt mutatott. 

További 3 területre is fokozott figyelmet kell fordítani: 

1.) a gyermekek eredményeiről fejlesztő célú visszacsatolás 

2.) az intézményvezetése és érintett pedagógusa információval rendelkezik minden gyermek 

szociális helyzetéről 

3.) mérési eredmények és a versenyeredmények nyilvántartása 

Intézkedés: 

Intézményi szinten a fogadó óra bevezetése minden tagóvodában valósuljon meg, itt alkal-

munk lehet a szülőkkel való beszélgetésekre a gyermekük fejlődését illetően. A tagóvodave-

zetők saját óvodájukban dolgozzák ki kiemelten 70% mutató indikátorra a stratégiát. 

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 hátránykompenzá-

lással az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk. 

 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

- A nevelő-fejlesztő munkájuk során mindig vegyék figyelembe a gyermekek egyéni képessé-

geit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. 

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, fej-

lesztése. 

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvé-

delmi felelősnek (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődést gátló vagy akadályozó állapot ese-

tén). 

- Segítséget nyújtani tehetségük kibontakoztatásában valamint a felzárkóztatásukban. 

- A problémák, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat felismerni, ha szükséges szak-

ember segítségét kérni. 
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- 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, kompe-

tenciák 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 sze-

mélyekkel, 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 megálla-

pítását. 

- A gyermek veszélyeztetettségének megakadályozásában tett óvodai intézkedések kimerül-

tek, felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel, és intézkedést kérni azoktól, a szakembe-

rektől, 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. 

- 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. 
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- 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 beszédproblémá-

val 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 szolgálta-

tásokat. 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 szolgáltatá-

sokat, 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. 

 

BKM Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

- A Hatósági és Gyámügyi Osztály jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyek-

ben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint 

intézkedik a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakor-

lásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj 

állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi 
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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, köz-

tisztasági 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 tudo-

mást. 

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 

szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegí-

tés feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a kor-

mányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében ter-

mészetben 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 elősegí-

tése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfele-

lő 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 pártfo-

gás, 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 felada-

ta a családok összetartó erejének megőrzése, a köréjük kiépített segítő háló koordinálása az 

átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Együttműkö-

dik a családsegítő kollégákkal, pártfogókkal, pedagógusokkal, védőnőkkel, egészségügyi 

szakemberekkel és minden olyan szervezettel, személlyel, akik bevonhatóak egy család meg-

segítésébe. 

- Kapcsolattartók: tagóvodavezetők, óvodapedagógusok. 
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4. AZ ÓVODA TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATAI 
 

4.1. Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsola-

tos feladataink 

 

A jogszabályváltozásból következő belső szabályzók és tanügyi nyilvántartások felül-

vizsgálata, 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 jogvi-

szonyban bekövetkező változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása. 

Felelős: intézményvezető 

 

A 2017/2018. nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére 

oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től.  

 

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 

 

 Feladat Időpont Felelős 

1. Egyéni beszélgetés a valamely területen lemaradt, 

illetve részképesség gyengeséget mutató gyerme-

kek szüleivel. 

szeptember 

december 

január 

 

fejlesztő-

pedagógus, gyógy-

pedagógus 

óvodapedagógus 

2. A Szakértői Bizottság tájékoztatása a vizsgálatot 

igénylő gyermekekről. 

a határozatok-

nak megfele-

lően 

intézményvezető, 

gyógypedagógus, 

óvodapedagógus 

3. A gyermekekről készült egyéni fejlődési naplók 

ellenőrzése, különös tekintettel a tanköteles 

gyermekekre 

október  
január 

március 

tagóvodavezető 

4. Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség.  Szülői értekezlet a 

nagycsoportos szülőknek,Tanítónők meghívása 

január intézményvezető 

tagóvodavezetők 

5. Nyílt nap a nagycsoportokban, utána csoporton- március óvodapedagógusok 
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kénti közös beszélgetés a szülőkkel a látottakról. 

6. Iskolalátogatás a nagycsoportos gyermekekkel. április óvodapedagógusok 

7. A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett vizsgálati 

eredmények után a beiskolázási munka befejezése 

az óvodai szakvélemények kiadásával. 

március intézményvezető, 

Tagóvodavezetők 

8. Az általános iskolába beiratkozott gyermekek 

jelentése a KIR felé 

május intézményvezető 

 

 
Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink 

 

 Feladat Időpont Felelős 

1. Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői érte-

kezleten. 

március 

közepe 

intézményvezető 

2. Óvodai ismertető küldése a bölcsődének. április eleje óvodatitkár 

3. Látogatás a bölcsődében a leendő óvodásoknál. április vége A leendő kiscso-

portos óvónők 

4. Tájékoztatás a jelentkezés és beiratkozás rendjéről: 

szórólapok kihelyezése az óvoda körzetének lakó-

épületeiben és az óvoda bejáratán. 

április vége 

 

óvodatitkár 

5. Új gyermekek jelentkeztetése az óvodai jelentkezés 

eljárásrendjének megfelelően. 

május első 

hete 

intézményvezető 

6. Túljelentkezés esetén bizottság létrehozása, javas-

lattétel a gyermekek felvételére. 

május 4. 

hete 

intézményvezető 

7. Szülők tájékoztatása a felvételről, átirányításról, 

elutasításról. 

május 4. 

hete 

intézményvezető 

8. Felvételt nyert gyermekek szüleinek a felvételi ha-

tározatok kiadása 

június 1. 

hete 

intézményvezető 

9. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, ok-

tatási azonosítószám igénylése 

június 2. 

hete 

intézményvezető 

 

 

4.5. Adatszolgáltatással kapcsolatos kötelességek 
 

A gyermekekkel és dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez szükség van a pon-

tos 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, va-

lamint a csoportnévsor adatainak visszaellenőrzése az adott csoport óvónőinek feladata. Az 

étkezők adatai a kedvezmények megosztása szerint csak Csere Andrásnéval való egyeztetés 
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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 módosí-

tásához személyi dokumentumok szükségesek: 

- személyi igazolvány 

- lakcímkártya. 

A gyermekek lakóhelyével kapcsolatban csak a lakcímkártyán szereplő állandó és tartózkodá-

si lakcímet tudjuk igazoltan elfogadni. A dolgozó és a szülő a személyi adatokban történő 

változást 5 napon belül köteles írásban tájékoztatni az intézményvezetőt illetve az óvodatit-

kárt, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.  

 

Az étkezés havi és éves nyilvántartása elektronikus formában történik, mely a tagóvodákban 

Csere Andrásné feladata. A havi elszámolásokat az óvodavezető irodára elektronikusan is 

meg kell küldeni. 
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5. AZ ÓVODA FELADATELLÁTÁSÁNAK TERVE 
5.1. Gyermeklétszám 2017.10.01. állapot szerint 

 Óvodai csoportok 

Tagóvoda 

Gyermeklétszám csoportbontásban   ingyenes tanköteles korú 

Csoport neve (fantázianév+korcsoport) Létszám 

Nemzeti 

etnikai 

kisebbség 

HH HHH SNI BTMN 

ebéd előtt 

hazamenő 

gyermekek 

bejáró a b c d f 
iskolába 

megy 
óvodában 

marad 

Székhely 

Pillangó (német nemzetiségi)középső-kis vegyes 21 21         1 3 2 1   2 14 1   

Mókus nagy-kis vegyes 24       1 1   1 1     5 12 18   

Nyuszi nagy-középső vegyes 25   1         1 1     4 17 7 1 

Maci középső-kis vegyes 21       2     1   1   3 11     

ebből 3 évesnél fiatalabb 11                             

Összesen 91 21 1 0 3 1 1 6 4 2 0 14 54 26 1 

Újvárosi 

Fülesmackó nagycsoport 20 4 3   2 2     7 1   1 10 17 3 

Pillangó nagy-középső vegyes 23 2 3     2   1 7     4 11   9 

Katica nagy-középső-kis vegyes 22     2 4 1     3 1   3 14 5   

Nyuszi kiscsoport 20   2   1     2 3     4 13     

ebből 3 évesnél fiatalabb 2                             

Összesen 85 6 8 2 7 5 0 3 20 2 0 12 48 22 12 

Kunszt 

Kékszilva nagycsoport 26 1       2     1     5 12     

Zöldalma középső-kis vegyes 23       1     1 3   1 4 11     

Cseresznye kiscsoport 17             1       2 11     

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 66 1 0 0 1 2 0 2 4 0 1 11 34 0 0 

Bem Apó 

Hangya nagycsoport 23 1     3 6   1 3 3   1 16 23   

Szivárvány nagy-középső vegyes 21 7 4   1       9 1 1 2 8   5 

Menőmanó kiscsoport 24 8 9         2 11     3 10     

ebből 3 évesnél fiatalabb 1                       1     

Összesen 68 16 13 0 4 6 0 3 23 4 1 6 34 23 5 

Zöldfa 

Pillangó nagycsoport 20 2 4   2 2   2 5     2 11 15 6 

Katica középső csoport 21 5 4   4     1 7 1   3 8   4 

Micimackó kiscsoport 18 4 2 1       2 7   1 3 6     

ebből 3 évesnél fiatalabb 7                             

Összesen 59 11 10 1 6 2 0 5 19 1 1 8 25 15 10 
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Viola 

Cica nagy-középső-kis vegyes 23 12     3 2   3 5 1     3 4 3 

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 23 12 0 0 3 2 0 3 5 1 0 0 3 4 3 

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 392 67 32 3 24 18 1 22 75 10 3 51 198 90 31 

 

 

 

2017. december 31-ig bejövő gyermeklétszám:  

Székhely 5 

 Újvárosi 2 

 Kunszt 5 

 Bem Apó 2 

 Zöldfa 4 

 Viola 0 

 INTÉZMÉNY 18 

  

 

2017.12.31. gyermeklétszám:     410   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. május 31-ig bejövő gyermeklétszám: 

Székhely 2 

 Újvárosi 2 

 Kunszt 3 

 Bem Apó 2 

 Zöldfa 1 

 Viola 0 

 INTÉZMÉNY 10 

  

 

2018.05.31. gyermeklétszám:       420 
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2017.08.31-én óvodai jogviszonya 

megszűnt 
2017.09.01-jén jogviszonya létesült 

Tagóvoda 

iskolába elment 

gyermekek szá-

ma 

elköltözött, in-

tézményen kívüli 

óvodába elment 

gyermekek száma 

új bejövő gyer-

mekek száma 

más intézményből 

bejövő gyerme-

kek száma 

Székhely 25 1 22 3 

Újvárosi 21 5 20 1 

Kunszt 19 3 17 2 

Bem Apó 8 2 15 0 

Zöldfa 21 4 14 2 

Viola 7 0 7 1 

INTÉZMÉNY 101 15 95 9 

 

 

Különleges gondozásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményünk végzi a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) nevelését. 

E gyermekekkel való foglalkozás nagy odafigyelést és többlet szakmai munkát követelt tő-

lünk. 

SNI gyermekek fejlesztését végző szakemberek: 

Balatoniné Morvai Valéria 

Ács Tiborné 

András Istvánné 

 

BTMN gyermekek fejlesztését végző óvodapedagógusok: 

Horváth Márta (székhely) 

Nagy Anett (Újvárosi) 

Botos Emma (Kunszt) 

Rakovics Brigitta Éva (Bem Apó) 

Bagóné Bagi Beáta (Zöldfa) 

Szabóné Juhász Ildikó (Viola) 

 

 2017/2018. 

 nevelési év 

SNI gyermekek száma 

 
24 

BTM nehézséggel küzdő gyermekek száma 

 
18 

 

 

Gyermekvédelmi tevékenység 
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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 
2017/2018. 

nevelési év 

hátrányos helyzetű gyermek száma  32 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma    3 fő 

A kötelező óvodába járási kötelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

gyermekek óvodai foglalkozásról való távolmaradását és annak igazolását. 

      Az óvodás gyermekek mulasztásai a 2016/2017. nevelési év felmérése alapján. 

            

    2016/2017 nevelési év 

sorszám Tagóvoda 

létszám 

2017.08.31-i 

állapot 

Mulasztott 

napok száma 

Igazolt 

hiányzás 

Igazolatlan 

hiányzás 

1. Csokonai 95 6947 6947 0 

2. Újvárosi 91 5232 5232 0 

3. Kunszt 73 5130 5130 0 

4. Bem apó 63 4751 4751 0 

5. Zöldfa 69 4236 4236 0 

6. Viola 23 1830 1830 0 

Összesen létszám 414 28126 28126 0 

1 főre jutó hiányzások száma (nap) 68 

      

      Tájékoztatási, értesítési kötelezettségünknek az alábbiak szerint tettünk ele-

get: 

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: 
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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 mulasztásá-

ról az általános szabálysértési hatóságot 

 

Versenyek 

 

Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg már hagyományosan: 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve 
Felkészítés és  

részvétel adatai 

Házi Mesemondó óvodapedagógusok, szülők,  kb 20 gyermek 

Területi Mesemondó Óvodapedagógusok, szülők, 20-25 gyermek 

Paprikás Hétpróba nagycsoportosok 

Gyermekdal –napja, magyar népdalok 

éneklése, majd zsűrizése 

Felkészítők a gyermek óvodapedagógusai. Minden 

tagóvodából várunk 1-2 versenyzőt, a környező 

falvak óvodáiba is küldünk meghívót. 

Tehetségnapra: Rajzpályázat 

Címe: Kalocsa kincsei 
Minden kalocsai óvoda részére meghirdetjük 

„Tiszta levegő, mozdulj érte!” rajzpá-

lyázat Autómentes nap keretében 
intézményi szinten óvodánként 4-5 rajz 

„Szeresd, óvd, Védd!” vetélkedő szü-

lőknek 

intézményi szintű 

tagintézményenként  

1-2 /három főből álló/ csapat 

„Szép versekkel Környezetünkért” 

versmondó verseny 
intézményi szinten óvodánként 4-5 fő gyermek 
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Óvodánk nem csak a helyi szervezésű versenyeken vesz részt, hanem szorgalmazza a más 

intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt is, illetve versenyek közös szervezé-

sét. Ilyen versenyek:  

 

Versenyek típusa és a versenyek neve 
Felkészítés és  

részvétel adatai 

Mesetúra nagycsoportosok (Katolikus óvoda szervezése) 

    Rajzpályázatok   
Középső és Nagycsoportos gyermekek 

 

„Biztonságos Közlekedés” Kalocsai 

Rendőrkapitányság által szervezett 

bábverseny 

Már két alkalommal rész vettek rajta a nagycso-

portosok. Az első alkalommal különdíjasok lettek, 

a második alkalommal második helyezettek. 

Generali Biztosító Rajzpályázata 
Középső és Nagycsoportos gyermekek és óvoda-

pedagógusok 

Bács – Kiskun megye Óvodások 

Sakkbajnoksága 
Logikusak(k) - Csupor Péter 

 

 

5.2. Humán erőforrás 2017/18 

 

Humánerőforrás a 2017/2018-os nevelési évben: 

 

Tagóvoda óvodai csoport óvodapedagógusok dajka 

Székhely 

Pillangó csoport 
Simon Sándor Róbertné 

Katus Anikó 
Márin Diána 

Nyuszi csoport 
Szundi Judit 

Kachstadter Péterné 
Győri Annamária 

Mókus csoport 

Horváth Márta 

Feketéné Kopasz Tünde dr. Nyámádiné Pásztor Má-

ria 

Maci csoport 
Rózsa Ferencné 

Kuti László Csabáné 
Modok Zsanett 

Konyha   Széles Tünde 

Újvárosi 

Nyuszi csoport 
Vén Attiláné 

Bagi Zoltánné 
Istelláné Ujházi Boglárka 

Katica csoport 
Tóth Györgyné 

Tallósné Szabó Katalin 
Deák Tamás Jánosné 

Pillangó csoport 
Hajdúné Kiss Anikó 

Pénzes Zoltánné 
Nagy Anett 

Fülesmackó cso-

port 

Szarvas Ildikó 
Havasi Ferencné 

Korsós Andrea 

Konyha   Péteri Tímea 

Kunszt 
Cseresznye 

Dr. Bóta Zoltánné 
Veresné Nyitrai Krisztina 

Kovácsné Glonczlik Edit 

Zöld Alma Mátrai Éva Sebőkné Sipos Annamária 
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Sésztó Angéla 

Kék Szilva 
Benke Mónika 

Vajdáné Szűts Mária 
Botos Emma 

Konyha   Vénné Kákonyi Mónika 

Bem Apó 

Menő-Manó cso-

port 

András Istvánné, Gadanecz-

né Kozma Christa 
Vörös Mónika Ilona 

Szivárvány csoport 
Rakovics Brigitta Éva 

Szabó Imréné 
Tóth Erika 

Hangya csoport 
Gausz Jánosné 

Mercs Györgyné 
Gubány Anita 

Konyha   Korsósné Daróci Tímea 

Zöldfa 

Katica csoport 
Bagóné Bagi Bea 

Iván Tibor Imréné 
Polyákné Szirtes Mónika 

Pillangó csoport 
Rátkainé Major Erzsébet 

Csorba Anikó  
Törökné Romsics Anita 

Micimackó csoport 
Kovácsné Páli Mária Kovács Jánosné 

Temesváriné Bánfalvi Timea Városi Antalné 

Konyha   Kovács Jánosné 

Viola 
Cica csoport 

Szabóné Juhász Ildikó; Sza-

bó Brigitta 
Szilágyi Erzsébet Katalin 

Konyha   Süvöltős Éva 

    Gyógypedagógus, logopédus: Balatoniné Morvavi Valéria 

Óvodatitkár: Szabóné Korsós Andrea 

Adminisztrátor: Csere Andrásné 

Adminisztrátor: Bodáné Rákóczi Zsuzsanna 

Kazángépkezelő: Cselik László 

Karbantartó: Kiss-Ilka István 

 

 

 

Személyi 

feltételek 
Óvoda-

pedagógus 

Pedagógiai 

asszisztens Dajka 
Óvoda-

titkár 

Admi-

nisztrá-

tor 

Fűtő, 

karban-

tartó 

Rehabi-

litációs  

Közfoglal-

koztatott 
Összesen 

Óvodák 38 4 19 1 2 2 0 1 67 

Kiegészítés: a kalocsai óvodáknál a 38 főből 1 fő intézményvezető és 1 fő gyógypedagógus, 

logopédus,  1 fő német nemzetiségi óvodapedagógus a székhely óvodában. 

 

 

- Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok (óvónők, adminisztrátorok, dajkák, gondozó-

nők, egyéb dolgozók évente) 

- Tüdőszűrő évente 

- Élelmiszerhigiéniai vizsga októberben 

- Munka és balesetvédelmi oktatás decemberben. 
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Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) a 2017/2018. nevelési évben 

 

2017. évben 

Katus Györgyné – intézményvezetői ellenőrzés 

 

2018. évben 

Rakovics Brigitta Éva – intézményvezetői ellenőrzés 

Rátkainé Major Erzsébet – intézményvezetői ellenőrzés 

Deák Tamás Jánosné – intézményvezetői ellenőrzés 

 

A 2018. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe bekerült feladatellátá-

si helyek 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Óvodavezetői Iroda –ellenőrzött vezető: Katus 

Györgyné 

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zöldfa Utcai Tagóvodája - ellenőrzött vezető: Rátkainé 

Major Erzsébet 

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Bem Apó Utcai Tagóvodája - ellenőrzött vezető: Ra-

kovics Brigitta Éva 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Újvárosi Tagóvodája - ellenőrzött vezető: Deák Tamás 

Jánosné 

 

A 2017. évi általános pedagógusminősítési tervbe bekerült pedagógusok 

 

Márin Diána – gyakornok, német nemzetiségi óvodapedagógus 

Minősítés során elérendő célfokozat: PED I. fokozat 

 

A 2018. évi általános pedagógusminősítési eljárásra nem jelentkezett pedagógus 

 

 

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 2017. december. 

Egészségügyi vizsgálatok 2017. augusztus, szeptember. 

Felelős: Tagóvodavezető. 

 

A 2017/2018. nevelési évben a kötelező közösségi szolgálatot teljesítő diákok fogadá-

sának terve 
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Zöldfa: 2 fő (Kossuth Zsuzsanna Szakiskola, Dózsa Szakiskola) 

Újvárosi: 3 fő (Kossuth Zsuzsanna  Szakiskola Dózsa Szakiskola) 

Csokonai: 3 fő (Kossuth Zsuzsanna  Szakiskola Dózsa Szakiskola, Szent István Gimnázium) 

A nevelési év folyamán további 13 fő jelentkezését tudjuk fogadni. 

 

 

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 fog-

lalkozásra 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 óvodape-

dagógus 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 

     - a megtartandó foglalkozások száma heti 32 

- a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 

8 órából maximum 4 órát a 62.§ (8) bekezdésében meg-

határozott 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 gondosko-

dik 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 

Tagóvoda 
Bemutató óvodapeda-

gógus 
Csoport Téma Időpont 

Viola Szabó Brigitta 
cica cso-

port 
Tél búcsúztatása 2018.02.20 

Bem 

Apó 

Tóth Erika Szivárvány 

EFOP-3.1.3-16-2016-

00001 Társadalmi fel-

zárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedé-

sek támogatása kiemelt 

projekt az „Esélyterem-

  

Gausz Jánosné Hangya 
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tő óvoda" 

Rakovics Brigitta Éva Szivárvány 

Az egyéni bánásmód és 

a hátránycsökkentés 

speciális módszertana 

az óvodában, a fejlesz-

tés beépítése a pedagó-

giai programba EFOP-

3.1.1-14-2015-

00001Kisgyermekkori 

nevelés támogatása 

2018.03.08 

Viola Szabóné Juhász Ildikó Cica 

 

 

 

 

5.5. Továbbképzések és konferenciákon való részvételek terve 

 

Tagóvoda óvodapedagógus képzés neve képzés szervezője 
kredit 

pont 
képzés időpontja 

Székhely Horváth Márta Egészségfejlesztés Szegedi POK 30 2017.11.22-24. 

Újvárosi 

Deák Tamás János-

né 

A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek 
fejlődésében, az óvodai hátránycsökken-

tésben, a fejlesztés beépítése a pedagógi-

ai programba. 

POK Szeged 30 2018.03.28-30. 

Korsós Andrea 

Művészeti nevelés a hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő óvodákban, a fej-

lesztés beépítése a pedagógiai program-
ba. 

POK Szeged 30 2018.02.14-16. 

Kunszt 
Mátrai Éva Környezettudatosság OH 30 2018. január 

Sésztó Angéla Művészeti nevelés OH 30 2018.február 

Bem Apó 

Tóth Erika 

Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési 
program és eszközrendszer 

OKTATÁSI HIVA-

TAL EFOP-3.1.3-16-
2016-00001 „Társadal-

mi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 
intézkedések támogatá-

sa  

30 2017.10.26-28. 

Művészeti nevelés hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő óvodákban, a fej-
lesztés beépítése a pedagógiai programba 

Szeged POK 30 2018.02.14-16. 

A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek 

fejlődésében, az óvodai hátránycsökken-
tésben, a fejlesztés beépítése a pedagógi-

ai programba 

Szeged POK 30 2018.03.28-30. 

Gubány Anita                           

András Istvánné 
Cukorbetegekről szóló előadás "EgyCsepp" Alapítvány   2017.09.27 

Gausz Jánosné 
Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési 

program 

OKTATÁSI HIVA-

TAL EFOP-3.1.3-16-
2016-00001 „Társadal-

mi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 

30 2017.10.26-28. 
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intézkedések támogatá-

sa  

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 
BTMN..)együttnevelése az óvodában 

Szeged POK 30 2018.01.10-12. 

Rakovics Brigitta 

Éva 

A játék, szabad játék szerepe az óvodai 

hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépí-
tése a pedagógiai programba 

Szegedi POK 30 2018.01.17-19. 

Zöldfa 

Bagóné Bagi Beáta 

A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek 
fejlődésében, az óvodai hátránycsökken-

tésben, a fejlesztés beépítése a pedagógi-

ai programba. 

Szegedi POK 30 2018.03.28-30. 

Törökné Romsics 

Anita 

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 

BTMN..)együttnevelése az óvodában 
Szegedi POK 30 2018.01.10-12. 

Viola 
Szabó Brigitta Egészségfejlesztés Szegedi POK 30 2017.11.22-24. 

Szabó Brigitta Egyéni bánásmód Szegedi POK 30 2018.03.07-09. 

Iroda Katus Györgyné 
Kisgyermekkori nevelés támogatása 

képzői feladat 
Oktatási Hivatal 30 2017.09. 

 

 

5.6. Felelősök rendszere 

Ellátandó feladat Megbízott neve Beszámolás ideje 

Vezetői tanács Katus Györgyné                            

Szundi Judit Ilona                  

Rakovics Brigitta Éva                     

Deák Tamás Jánosné                   

Rátkainé Major Erzsébet            

Szabóné Juhász Ildikó                 

Benke Mónika Veronika 

Évvége  

Belső Ellenőrzési Munkaközösség Katus Györgyné                              

Szundi Judit Ilona                              

dr. Nyámádiné Pásztor Mária                       

Rakovics Brigitta Éva                  

Gausz Jánosné                             

Benke Mónika Veronika               

Sésztó Angéla                                 

Deák Tamás Jánosné                          

Vén Attiláné                                 

Szabóné Juhász Ildikó                 

Rátkainé Major Erzsébet                      

Kovácsné Páli Mária 

 Évvége 

Belső Gondozói Munkaközösség Katus Györgyné                           

Rózsa Ferencné                        

Gadaneczné Kozma Christa                           

Kovácsné Glonczlik Edit         

Temesváriné Bánfalvi Timea      

Szabóné Juhász Ildikó  

Évvége 

Óvoda- iskola átmenet Munkaközös-

ség 

Katus Györgyné                           

Horváth Márta                               

Tóth Erika                                    

András Istvánné                            

Törökné Romsics Anita                 

Szabó Brigitta 

Évvége 

Mozdulj rá! Munkaközösség Katus Györgyné                           

Bagóné Bagi Beáta                       

Gubány Anita                                

Szabó Brigitta 

 Évvége 

Gyermekvédelmi felelős Rózsa Ferencné                    

Gadaneczné Kozma Christa                

Sésztó Angéla                               

Hajdúné Kiss Anikó              

Temesváriné Bánfalvi Timea      

Szabóné Juhász Ildikó 
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Tűzvédelmi felelős Rózsa Ferencné                     

Gadaneczné Kozma Christa        

Kovácsné Glonczlik Edit              

Szarvas Ildikó                              

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Munka- és balesetvédelmi felelős Rózsa Ferencné                      

Gadaneczné Kozma Christa         

Kovácsné Glonczlik Edit             

Szarvas Ildikó                              

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Egészségügyi felelős Szundi Judit Ilona                     

Rakovics Brigitta Éva                      

Mátrai Éva Katalin                        

Deák Tamás Jánosné              

Temesváriné Bánfalvi Timea        

Szilágyi Erzsébet Katalin 

  

Könyvtáros Márin Diána                              

Gubány Anita                               

Mátrai Éva Katalin                      

Korsós Andrea                                 

Polyákné Szirtes Mónika                 

Szabó Brigitta 

  

Továbbképzési felelős Szundi Judit Ilona                     

Rakovics Brigitta Éva                      

Benke Mónika Veronika                   

Deák Tamás Jánosné                    

Rátkainé Major Erzsébet                

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Szertár felelős Modok Zsanett                               

András Istvánné                                

dr. Bóta Zoltán Jánosné               

Istelláné Ujházi Boglárka              

Polyákné Szirtes Mónika                  

Szabó Brigitta 

  

Alapítványi tájékoztató Horváth Márta                         

Gubány Anita                                    

dr. Bóta Zoltán Jánosné                

Szarvas Ildikó                      

Temesváriné Bánfalvi Timea       

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Faliújság és dekoráció Győri Annamária                        

Gausz Jánosné                               

Mátrai Éva Katalin                        

Sésztó Angéla                                  

Botos Emma                                  

Korsós Andrea                               

Nagy Anett                                   

Törökné Romsics Anita              

Kovácsné Páli Mária                      

Szabó Brigitta 

  

Pályázati figyelő dr. Nyámádiné Pásztor Mária                            

Rakovics Brigitta Éva                               

Benke Mónika Veronika                       

Tóth Györgyné                   

Temesváriné Bánfalvi Timea                 

Kovácsné Páli Mária                   

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Óvoda újság Rózsa Ferencné                               

Tóth Erika                                      

Botos Emma                              

Istelláné Ujházi Boglárka              

Kovácsné Páli Mária                       

Szabó Brigitta 

  

Ételminta felelős Széles Tünde                                 

Korsósné Daróci Tímea                  

Vénné Kákonyi Mónika                 

Péteri Tímea                                      

Kovács Jánosné                               

Szilágyi Erzsébet Katalin 
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Konyhás dajka Széles Tünde                                   

Korsósné Daróci Tímea                

Vénné Kákonyi Mónika                    

Péteri Tímea                                  

Kovács Jánosné                            

Süvöltős Éva 

  

Informatika felelős, Eseményterv fele-

lős 

dr. Nyámádiné Pásztor Mária                            

Gausz Jánosné                             

Benke Mónika Veronika                   

Vén Attiláné                       

Temesváriné Bánfalvi Timea      

Törökné Romsics Anita              

Szabóné Juhász Ildikó 

  

Dokumentáció felelős Simon Sándor Róbertné   

Honlap felelős Horváth Márta                             

Szarvas Ildikó                                  

Szabóné Juhász Ildikó                 

Polyákné Szirtes Mónika                

Gausz Jánosné                                     

dr. Bóta Zoltán Jánosné 

  

 

 

5.7. Munkaközösségek a 2017-2018. nevelési évben 

 

Munkaközösség neve Vezető Értekezletek időpontja 

„Óvoda-iskola átmenet” Tóth Erika 

minden hónap harmadik 

csütörtök 

Mozdulj rá! Bagóné Bagi Beáta 

minden hónap harmadik 

kedd 

Belső Gondozói munkaközösség Rózsa Ferencné 

minden hónap negyedik 

csütörtök 

Belső Önértékelési munkacsoport Rátkainé Major Erzsébet 

minden hónap második 

hétfő 

Vezetői Tanács - Vezetői munkacso-

port Katus Györgyné minden hónap első hétfő 

 

5.8. Programok, ünnepek 
 

Részletes esemény és programtervek óvodánként az óvodai munkatervekben. 

 

 Időpont Rendezvény Felelős 

1. szeptember „Te is lehetnél” fesztivál 

Autómentes nap 

Paprikás Hétpróba 

Sport nap 

Benedek Elek Mesenap 

Zenei Évszaknyitó - ŐSZ 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

2 október Idősek Világnapja 

Állatok Világnapja 

Őszi játszóház 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok,  

3. november Márton-nap 

Nemzetiségi nap 

Magyar Nyelv napja 

Alapítványi Bál 

Visky Károly Múzeum  

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok 
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Színházlátogatás 

4. december Mikulás 

Zenei Évszaknyitó – TÉL 

Visky Károly Múzeum  

Karácsonyi Forgatag 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok, 
 

5. január Színházlátogatás 

Visky Károly Múzeum  

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

6. február  Farsang 

„Szeresd, óvd, védd!” Környeze-

ti vetélkedő 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok,  
 

7. március Színházlátogatás 

Víz világnapja 

Mesetúra 

Március 15. 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

8. április Egészséghét 

Gyermekdal napja 

A Föld Napja 

Nyílt napok 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok, 
 

9. május 

 

Madarak-Fák napja 

Anyák napja 

Gyereknap 

Jótékonysági műsor 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok, 
 

10. 

 

június 

 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Versmondó verseny 

Évzárók 

tagóvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

 

5.9. Kirándulási terv 

 

Tagóvoda Csoport Kirándulás helyszíne Felelős 

ÖSZ 

Csokonai Nyuszi, Mókus Kalocsa nevezetességei  óvodapedagógusok 

Újvárosi Fülesmackó Gemenci erdő óvodapedagógusok 

Kunszt   Szegedi vadaspark óvodapedagógusok 

Zöldfa 
  Újtelek, állatfarm óvodapedagógusok 

  Szelidi-tó partja óvodapedagógusok 

TÉL 

        

TAVASZ 

Viola Cica Kisfoktő - Madárpark óvodapedagógusok 

Csokonai 

Maci, Mókus, Pillan-

gó Szelíd- tó  

óvodapedagógusok 

Nyuszi, Mókus Kalocsa nevezetességei  óvodapedagógusok 

Újvárosi Minden csoport Szelíd- tó  óvodapedagógusok 

Kunszt 
  Meszesi Duna-part óvodapedagógusok 

  Kecskeméti repülőtér óvodapedagógusok 

Bem Apó Hangya 
Kaposvár Katica tanya családok-

kal 

óvodapedagógusok 
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Zöldfa 
  Meszesi Duna-part óvodapedagógusok 

  Bakodpuszta óvodapedagógusok 

NYÁR 

        

 

 

 

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 

 

 

 

6. KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BESZERZÉSI 

TERV 
 

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE (SZÉKHELY) 

 

A nyár folyamán megvalósult karbantartások, felújítások: 

- Pillangó csoportban galéria elbontása, csoportszoba kifestése 

- Konyhában, ebédlőben ajtók mázolása 

- Belső udvarrészek térkövezése és csapadékvíz elvezetése, Nyuszi , Mókus, Maci cso-

portban 

- Gumi téglák lerakása a Maci csoportban 

- Padok felújítása 

- Mikró vásárlása 

 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

- Függöny vásárlása két csoportban 

- Homokozó takarók beszerzése 

- Udvar szintezés 

- Mosdó felújítás, folyosói metlakizása 

- Tányérok, tálak, bögrék, poharak beszerzése 

- Ágynemű csere, törölköző vásárlás 

- Informatikai eszközök karbantartása 

- Udvari játékok vásárlása, a meglévők átfestése 

- Kerékpár tárolók bővítése 

- Zöld szemetesek vásárlása 

- Fejlesztő játékok, szakkönyvek vásárlása 

ÚJVÁROSI TAGÓVODA 

A nyár folyamán megvalósult karbantartások, felújítások: 
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- Tisztító meszelés az ebédlőben, a mosogatóban, és a mosdókban. 

- Az óvoda külső tatarozásán lévő hibák kijavítása, külső párkány újrafestése. 

 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

- Az udvaron lévő rugós hinta javítása 

- Fűtés folyamatos javítása szükség esetén. 

- Mosdókban a csapok folyamatos javítása szükség esetén 

KUNSZT UTCAI TAGÓVODA 

A nyár folyamán megvalósult karbantartások, felújítások: 

Nyári felújítások 

 Augusztus 31-én sor került a tető szigetelésére, mivel új helyeken áztunk be. 

 A tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő szoba festése, javítása megtörtént augusztus ele-

jén. 

 A kültéri játékok festését elvégezték karbantartóink. 

 Darázs irtásra is sor került. 

 Viaszosvászon terítőket vásároltunk az ebédlőbe. 

 Pizsamák vásárlása 

 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

 Öltöző szekrények 

 Folyamatos karbantartás, épület állagának óvása 

BEM APÓ UTCAI TAGÓVODA 

A nyár folyamán megvalósult karbantartások, felújítások: 

A nyáron nem történt felújítás, karbantartás. 2017 08. 21-én az Önkormányzat az energetikai 

pályázat keretében megkezdte óvodánk felújítását: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, 

szigetelés, tetőjavítás 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

2017 08. 21-én az Önkormányzat az energetikai pályázat keretében megkezdte óvodánk fel-

újítását: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, szigetelés, tetőjavítás 

Tárgyi beszerzési terv: nagy teljesítményű porszívó, takarítógép, mosógép, üvegpoharak 20 

db, vasalódeszka 1 db, ruhaszárító 1 db 

 

ZÖLDFA UTCAI TAGÓVODA 

Nyár folyamán elkészült felújítások, beruházások: 

2017.07.14. rovarirtás a tagóvodában 

Mosdókban a vízvezetékek festése  

Ivó-kút készíttetése folyamatban van 

A Micimackó csoport zárt udvarának térkövezése 
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A bejárat melletti kerékpártároló térkövezése 

Két csoport számára szőnyegek vásárlása 

A Katica csoportba bútorok rendelése 

Törölközők vásárlása mindhárom csoportba és a felnőtt mosdókba is 

 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

- Szellőztető beszerelése a mosogatóba 

-  Csepegtető cseréje alumíniumról fémre  

- Régi csaptelepek cseréje 

- Mozgásfejlesztő eszközök vásárlása az udvarra,  EU-s szabályoknak megfelelő beállítása 

- Kerékpár pálya betonoztatása 

- Tálaló szekrények cseréje, vagy egységes tapétázása 

- Alumínium edények kiiktatása 

 

 

Tárgyi feltételek 

- 2 db porszívó vásárlása 

 

- óvodai csoportszobák, 

A pillangó csoportban a galéria megnagyobbítása, vagy leszereltetése 

 

- öltözők,  

szőnyegek, lábtörlők vásárlása 

 

- mellékhelyiségek, 

Egy gyermekmosdó lapozása 

 

- tornaterem/tornaszoba, 

mozgásfejlesztő eszközök vásárlása, bővítése 

 

- konyha, 

Leveses jénai tálak, gyermek étkészlet, poharak vásárlása 

 

 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatáro-

zott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felsze-

relések egy része cserére szorul. 

 

 

A 2017/2018. nevelési évben e terülten további feladatunk, hogy:  

- lecseréltessük a korszerűtlen elhasználódott alumínium csepegtetőt, 

megjavíttassuk: az elromlott, javítást igénylő, balesetveszélyes udvari és csoportos játékesz-

közöket, 

- korszerűsítsük az étkező és csoportszobák bútorzatát, egy zárt udvar betonfelületét, homo-

kozók árnyékolását  

 

VIOLA UTCAI TAGÓVODA 

A nyár folyamán megvalósult karbantartások, felújítások: 
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Nyár folyamán az ebédlő, tornaterem tisztasági meszelése megtörtént, valamint az elsősegély 

szobában javítások befejeződtek. Nagytakarítás, kazán ellenőrzése és karbantartása, valamint 

a rágcsálóirtás is megtörtént. Baleset megelőzés céljából udvarunkon a nagy fák elszáradt 

gallyait levágtuk. Veteményeskertet felástuk, eper palántákat, szederbokrot telepítettünk. 

Megrongálódott játékokat szelektáltuk, megjavítottuk. Víztisztítót vásároltunk.  Homokozó 

keretét felmérték, ígéretet kaptunk a felújítására. 

 

Karbantartási, felújítási, beszerzési terv: 

A csoportszoba előtt lévő nagy ezüstfenyő ágai rongálják az óvoda tetőszerkezetét. Ezt sze-

retnénk megoldani: a ráhajló ágakat levágatni, vagy a fenyőt kivágatni. Komposztálónkat fel-

újítani. Az udvar végében található gallyakat elvitetni. A gyermekek ebédkészletét /mély és 

lapos tányér/ szeretnénk lecserélni. Műanyag poharak helyett üvegpoharakat vásárolni.  

 

Intézményi szinten az SNI gyermekek ellátásához szükséges eszközök bővítése, beszerzése-

Balatoniné Morvai Valéria.  

 

7. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI 

TERVE 
 

7.1. Pedagógiai ellenőrzés 

Az ellenőrzési terv összeállítása, az eljárásrend és a megfigyelési szempontsor kidolgozása a 

belső önértékelési munkacsoport irányításával a mozgásfejlesztéssel foglalkozó „Mozdulj rá!” 

és az Óvoda-iskola átmenet munkaközösség bevonásával történik. 
 

Mozgás 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!  

 

 

Szabad játék 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!  
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Tervezett látogatások időpontja 

 
Készült: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

Cél: Pedagógiai Program beválás vizsgálata 

Ideje:  

 

Megjegyzés: A látogatások ütemezése tervezés alatt 

 
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   

Csokonai Óvoda   

Szundi Judit Ilona   

Győri Annamária Katus Györgyné, Szundi Judit 

Ilona 

 

Márin Diána   

Modok Zsanett   

Horváth Márta   

Dr. Nyámádiné Pásztor Mária   

Rózsa Ferencné   

Simon Sándor Róbertné   

Kunszt Óvoda   

Benke Mónika   

Botos Emma   

Dr. Bóta Zoltán Jánosné   

Kovácsné Glonczlik Edit   

Mátrai Éva Katalin   

Sésztó Angéla Katus Györgyné, Benke Mónika 

Veronika 

 

Újvárosi Óvoda   

Deák Tamás Jánosné   

Tóth Györgyné   

Hajdúné Kiss Anikó   

Nagy Anett Katus Györgyné, Deák Tamás 

Jánosné 

 

Vén Attiláné   

Istelláné Ujházi Boglárka   

Szarvas Ildikó   

Korsós Andrea Katus Györgyné, Deák Tamás 

Jánosné 

 

Viola Óvoda   

Szabóné Juhász Ildikó Katus Györgyné  

Szabó Brigitta   

Zöldfa Óvoda   

Rátkainé Major Erzsébet   

Törökné Romsics Anita Katus Györgyné, Rátkainé Major 

Erzsébet 

 

Kovácsné Páli Mária Ildikó   

Temesváriné Bánfalvi Tímea   
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Bagóné Bagi Beáta   

Polyákné Szirtes Mónika   

Logopédus   

Balatoniné Morvai Valéria Katus Györgyné  

   

 

 

7.2. 2017/ 18. 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 tapasztalato-

kat és intézkedési terveket a nevelő testülettel ismertetni kell. 

Az ellenőrzésre jogosultak az intézményvezető az általános helyettesek a tagóvodavezetők és 

a munkaközösség vezetők. 
 

 

 

Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki? 
Felvételi és mulasztási 

napló 

dokumentumelemzés 

 

minden csoport-

ban 

2017.-18 

szeptember 

december, 

február, május 

tagóvodavezető 

A beszoktatás folyamata, 

szokásrendszer alakítása. 

Csoportnapló. 

megfigyelés,  

dokumentumelemzés 

 

kiscsoportokban 

 

2017.  

október 

tagóvodavezető, 

 

Csoportnapló 

nevelési tervek, 

projekttervezés megvalósí-

tása 

dokumentum  

elemzés 

 

minden csoport 2017. 

november, 

2018. május 

tagóvodavezető,  
 

 

A szülőkkel való kapcsolat-

tartás: játszóházak, közös 

programok, elégedettségmé-

rés. 

megfigyelés,  

fényképek megbeszé-

lés  

 minden csoport-

ban 

a közös prog-

ramok után 

évente 1x 

tagóvodavezető,  

Iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség ellenőrzése, érté-

kelése 

dokumentumelemzés 

(egyéni fejlettségmé-

rő lapok, DIFER), 

megfigyelés, elem-

zés, értékelés 

nagycsoportokban 2017. szept-

ember 

2018. január 

eleje 

tagóvodavezető és 
munkaközösség 

vezető (BGR) 

Mozgás megbeszélés,  

dokumentumelemzés, 

megfigyelés 

minden csoport-

ban 

2018. január, 

február, már-

cius  

intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető 

Fejlődési naplók vezetése, 

szülői tájékoztatók vezetése 

dokumentumelemzés   

minden csoport-

ban 

2018. január-

március-

április-június 

BGR csoportvezető 
vagy megbízottja, 

tagóvodavezető 

 

Szabad játék csoportlátogatás 

dokumentumelemzés, 

megbeszélés  

minden csoport-

ban 

2018. január, 

február, már-

cius  

intézményvezető, 
tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető 

Baleset megelőzés 

tervezése, dokumentálása 

önértékelés, éves 

tervek  

csoportonként 

óvodai szinten 

2018.   

május 

 

intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 
vezető,  

 

A nevelési év értékelése dokumentumelemzés, tagóvodavezetők 2018. június  intézményvezető, 
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az éves intézményi 

munkatervben kitű-

zött célok, feladatok 

és a beszámolók 

figyelembevételével 

az eredmények és 

hiányosságok megál-

lapítása. 

év végi értékelése  

 

 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető 

 
 

 

 

Belső ellenőrzési terv 2017/2018.  

 

Ellenőrzés területei IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Pedagógiai, tanügy-igazgatási 

Csoportnaplók ellen-

őrzése 
  T      T   V 

Mulasztási napló 

ellenőrzés 
T   T  T   T   V 

Fejlődési naplók, 

iskolához szükséges 

fejlettség ell. 
    T  M M  T   

             

Ünnepek, hagyomá-

nyok 
T T T T T T T T T T   

Ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc 
    

T,V,

M 

T,V,

M 

T,V,

M 
     

Anyanyelvi nevelés     
T,V,

M 

T,V,

M 

T,V,

M 
     

Baleset- megelőzés 

tervezése, dokumen-

tálása 
        V,T    

Tehetség felism. 

fejlesztés 
     M       

Szülői értekezlet 
V, T 

 
   T,    

V 

 
   

Kapcsolat szak-

szolgálatokkal, szü-

lőkkel 
 M T   M   M    

Nevelési év értékelé-

se 
         

V,T,

M 
  

Munkáltatói feladatok 

Új dolgozók, gyakor-

nokok, pályakezdők 

segítése 
    V,T     

V 

T 
  

Munkaidő betartás  T      T     

Technikai dolgozók 

munkavégzése 
 T      T     

Intézmény tisztasága  T      T     

Udvar tisztasága    T      T     

HACCP betartása   T   T   T    
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Gazdálkodás 

Takarékos gazdálko-

dás 
 T      T     

Beszerzések V,T    V,T     V,T   

Eszköznyilvántartás T    T     T   

Leltár V,T    V,T     V,T   

Karbantartás V,T            

Biztonságtechnikai 

előírások 
T            

Helyettesítés, munka-

idő nyilvántartás 
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 

T 

F,V 

T 

F,V 

Szabadságolás     T     T   

Térítési díj elszámo-

lása 
    V     V   

             

Egyéb 

Munkavédelmi elő-

írások betartása, 

baleset megelőzés 
V,TF   

T,V,

F 
        

Munkavédelmi okta-

tás 
V,T,

F 
  

T,V,

F 
        

Bélyegzőkezelés V            

Dekoráció T     T       

             

             

 

 

Jelmagyarázat: 

Intézményvezető                  V                         Tagóvodavezető           T 

Munkaközösség vezető         M                        Kijelölt felelős                    F     

 

 

 

 

 

 

7.3. Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés 

 

 Mit? Mikor? Felelős 

1. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek státuszát igazoló jegyzői határozatok, vala-

mint szülői nyilatkozatok megléte és érvényessége. 

2017. szept-

ember első 

hete 

tagóvoda 

vezetők,  

2. Iratkezelés, iktatás pontossága. 2017. novem-

ber 

tagóvoda 

vezetők, 

3. Térítési díjak beszedése, lemondott napok jóváírása. 2018. január tagóvoda 

vezetők, 
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7.4. Vagyonvédelmi és takarékossági program betartásának ellenőrzése 

 

 Mit? Mikor? Felelős 

1. Éves selejtezések felülvizsgálata az ön-

kormányzat szabályzata alapján 

2017. november tagóvodavezetők 

2. Leltár az önkormányzat leltározási sza-

bályzata alapján 

2017. december 3. hete 

2018.január 

tagóvodavezetők 

3. Energiafelhasználás 2018. január tagóvodavezetők 

 

 
 

 

AZ IDEI ÉV NEVELŐMUNKÁJÁHOZ JÓ EGÉSZSÉGET, SOK SIKERT,  SOK-
SOK GYERMEKMOSOLYT  ÉS  SZÜLŐI  ELÉGEDETTSÉGET KÍVÁNOK!  

 
                                       

Kalocsa, 2017. október, 17.  
 
    
Szülői szervezet véleményezte 2017. október 17-én      

         

 
                                                                                                                

………………………………………… 

         Katus Györgyné 

         intézményvezető 

 

 

            

        ……………………………………….. 

            Szülői Szervezet képviselője 

 
 

 

 

 

A nevelőtestület a 474/O/2017.  iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak szerint 2017. október 

17. napján elfogadta. 

 

 

            

        ………………………………….. 

                       nevelőtestület képviselője 


