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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Telepi Óvoda 2020/2021-es munkatervének 
jóváhagyására, valamint téli és nyári zárva tartási idejének meghatározására 

 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvoda 

vezetője az alkalmazotti közösséggel és a Szülői Közösséggel egyeztetve elkészítette a 2021 

/2022. nevelési év munkatervét, melyet a nevelőtestület elfogadott, a Szülők Közössége 

véleményezhetett. 

 

A munkaterv javaslatot tesz a téli és nyári zárva tartás idejére, amelynek fenntartói 

jóváhagyása szükséges. A település intézményeivel történt egyeztetés alapján – a több 

gyermekes családok, szülők érdekeit is szem előtt tartva: 

• a téli zárást 2021. december 27-31-ig (5 munkanap) tervezi az óvoda. Az ünnepek és 

e napok felhasználásával 2021. december 24. – 2022. január 2. között az intézmény 

zárva tartana.  

Zárás előtti utolsó munkanap: 2021. december 23., csütörtök, a zárás utáni első 

munkanap: 2022. január 3., hétfő. 

A két ünnep közötti időszakban az óvoda rendszeresen zárva tart, az évek során 

alkalmazott felméréseknél a szülők sosem igényelték az óvodai ellátást erre az 

időszakra. Az alkalmazottak rendelkeznek szabadsággal ezekre a munkanapokra. 

• a nyári zárást 2022. június 20. és 2022. július 15. napja között tervezi az óvoda. 

Zárás előtti utolsó munkanap: 2022. június 17. péntek, a zárás utáni első 

munkanap:2022. július 18. hétfő. 

Mindkét óvoda 4 hétre, de felváltva zár be átfedés nélkül, tehát a nyári zárva tartás 

idején az óvodai ellátás a település egyik óvodájában biztosított. 

 

A Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
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1. határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2021/2022. 

nevelési évre szóló munkatervét jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
 

2. határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2021. év 

végi zárva tartását – 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig engedélyezi. 

A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy az év végi téli zárva tartás idejéről a szülőket a 

jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
 

3. határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2022. évi nyári 

zárva tartását 2022. június 20.napjától 2022. július 15. napjáig engedélyezi. 

A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről a szülőket a 

jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
Budakalász, 2021. szeptember 27. 

Balogh Csaba 
bizottság elnöke 
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10 /2021. nevelőtestületi határozat: „A nevelőtestület az óvoda munkatervét 

előzetes vélemények és megvitatás után egyöntetűen elfogadta.”  

A munkaterv 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig érvényes 

A dokumentum jellege: nyilvános 

 

Véleményt nyilvánítottak: 

 

………………………………………………………… 

Alkalmazotti közösség képviselője 

………………………………………………………… 

Szülői Közösség vezetője 
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1. Az óvodai életet meghatározó dokumentumok (törvényi változások 

nyomon követése) 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - hatályos rendelkezései 

• 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról és annak 

módosításáról szóló a 137/2018. (VII. 25.) kormányrendelet 

• 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az 

ide vonatkozó módosítások 

• 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő 

előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. 

• 2011.évi CXCV. tv. az államháztartásról 

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

• 32/2012 (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról 

• 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

• 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  

• 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

• 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

• 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről 
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• A fenntartó helyi rendeletei, határozatai 

• Az óvoda szabályozó dokumentumai:  

o Alapító okirat,  

o Pedagógiai Program,  

o Szervezeti és Működési Szabályzat,  

o Házirend,  

o Pandémiás terv,  

o Intézkedési terv a járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről 

o nevelőtestületi határozatok 

• Útmutatók - Oktatási Hivatal: 

o Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az óvodák számára 

o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (kiegészítőkkel) 

o Önértékelési kézikönyv óvodák számára 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

Az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 38 álláshelyen/39 fő. 

• Pedagógusok: 20 fő, ebből:  

o óvodapedagógus 17 fő  

▪ 2021. szeptember 01-én 1 álláshely betöltetlen, további 2 fő tartósan távol van 

o logopédus: 2 fő 

o gyógypedagógus: 1 fő 

• A nevelő munkát segítő alkalmazottak: 13 fő, ebből: 

o pedagógiai asszisztens: 4 fő 

o dajka: 8 fő 

o óvodatitkár: 1 fő 

• Egyéb alkalmazottak: 5 fő 

o konyhás: 2 fő 

o mosónő: 1 fő 

o takarító: 1 fő (2 fő 4-4 órában) 

o karbantartó: 1 fő 

• Tartósan távol:  

o Fogarasiné Guszter Zsuzsanna - óvodapedagógus (GYES)  

o Kulin Eszter - óvodapedagógus (GYED) 

o Lobont Melinda – mosónő (GYES) 

o Békásiné Kolozsvári Andrea – dajka (tartós betegség) 

• Távozó alkalmazottak:  

o Balázs Vivien – óvodapedagógus 

o Papp Adrienn - óvodapedagógus 

• Új alkalmazottak:  

o Füzikné Gerle Szilvia - óvodapedagógus  

o Tótok - Molnár Hajnalka – dajka  

o Vass Enikő - konyhás 
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A pedagógushiányt délutáni időszakban nevelő-oktató munkát segítő kollégával, illetve szükség 

szerint belső helyettesítéssel oldjuk meg.  

 

Csoport neve Létszám BTMN 
+SNI 

létszám 
Óvodapedagógusok Nevelő munkát segítők 

Katica 

(nagycsoport) 
28 4 2 

Ványik Terézia  

Lovas Katalin 

Farkasné Balog Mária  

Ganda Erzsébet 

Vidra 

(nagycsoport) 
25 5 2 

Bakos Gergely 

 

Benczéné Kemecsei Katalin 

Molnár Hajnalka 

Zsiráf  

(középső 

csoport) 

29 2  
Bodolainé Sipos Éva 

Vadászyné Trepák Ágnes 
Halász Katalin 

Nyuszi 

(kiscsoport) 
21   Somossy Kinga 

Siposné Bulyáki Margit 

Kotlárik Ildikó 

Mókus 

(nagycsoport) 
26 4 1 

Somos – Pávai Zsuzsanna 

Füzikné Gerle Szilvia  
Csizmárné Vincze Gyöngyi 

Pillangó 

(kiscsoport) 
20   

Kissné Somogyi Márta 

Soóky Kornélia 
Bédegné Major Krisztina 

Manó  

(középső 

csoport) 

29   Varga Babetta 

Nebranekné Hoffmann Erzsébet 

Streleczkyné Nagy Manuéla 

Kerti Melinda 

Breki 

(kiscsoport) 
20   

Ficz Dóra 

Ruzsák Dóra 
Dombai Istvánné  

8 csoport 198 15 5 
198 + 5 fő SNI létszám = 203 fő  

(Maximális létszám 232 fő) 
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2.2. Tárgyi feltételek 

 
A nyári zárás alatt festés történt a három leendő kiscsoportban, az irodában és a 

lépcsőházban, valamint a konyhában. Szülői segítséggel a földszinti gyermeköltözőben lévő 

lambéria helyére gipszkarton fal került.  

Az óvodaudvaron lévő játszóeszközök felülvizsgálata, valamint az épület érintésvédelmi és 

villámvédelmi vizsgálata megtörtént. Az észlelt hibák kijavítása folyamatban van.  

Terveink közt szerepelt a homokcsere, a belső nyílászárók (csoportszoba ajtók) cseréje, 

valamint a kiscsoportos udvaron gumitégla telepítése az őszi-tavaszi „sártenger” 

megszüntetésére, melyek anyagi forrás biztosításának hiányában elmaradtak.  

A kánikulai időszakban idén is folyamatosan használtuk a párakapukat és sok vízzel, 

slagolással próbáltuk hűteni a gyerekeket, a környezetet. A két legmelegebb csoportszobába 

tavaly került légkondicionáló, idén további két csoportba szerelték fel klímaberendezéseket.  

A földszinti terasz árnyékolására napvitorla beszerzésre került, felszerelése folyamatban 

van. 

Óvodaudvarunk fái szépek, árnyat adók, melynek a nyári melegben nagyon örülünk, de az őszi 

lombhulláskor a falevelek elszállításához szükséges zsákok és/vagy konténer megrendelése 

rendkívül költséges. 

Papír – írószer, valamint egyéb kisebb tárgyi beszerzések még folyamatban vannak. Meglévő 

eszközeink, felszerelésünk pótlása folyamatosan szükséges; az állagmegóvás, karbantartás is 

egyre költségesebb.  

A költségvetés biztosítja a működésünket, de alaposan átgondolt, takarékos gazdálkodás, 

gondos beosztás szükséges.  

Az óvodát alapítványunk lehetőségeihez mérten játékbeszerzéssel, gyermekprogramok, 

illetve utaztatási költségek finanszírozásával támogatja. Az utóbbi két évben azonban bevételi 

lehetőségeink minimálisra csökkentek.  
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3. Szervezési feladatok 

3.1. A nevelési év rendje 

Az óvoda öt napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel üzemel; 6.00-18.00- ig tart nyitva.  

A nevelési év 2021. szeptember 1-től - 2022. augusztus 31-ig tart.  

» Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1-től – 2022. május 31-ig.  

» Munkarend változások: 

o 2021. december 11., szombat munkanap – december 24. kedd, pihenőnap 

o 2022. március 26., szombat munkanap – március 14., hétfő - pihenőnap 

» 2021. december 24. – 2022. január 1. között az óvoda zárva tart. (5 munkanap) 

(felmérés és engedély). 

» Az iskolai szünetek idején (2021. október 25-29.; 2021. december 22-23, 2022. április 

14-19.) a gyermeklétszám függvényében az óvoda összevont csoportokkal működik 

» Nyári időszak: 2022. június 1 – augusztus 31-ig az óvoda összevont csoportokkal működik 

» Nyári zárás: 2022. június 20- július 15. (4 hét) 
 

 

3.2. Értekezletek rendje 

 

Alkalmazotti értekezletet 

Tervezett időpont Téma Felelős 

2021. szept. 13. 

Tűz – és munkavédelmi oktatás 

Családi szombat szervezése- feladatok és 

felelősök, anyagi szükséglet meghatározása 

Szülői értekezlet előkészítése 

Névnapozás 

Óvodavezető 

Alapítvány elnöke 

 

Névnap felelős 

2022. jan. 14. Ld.: nevelés nélküli munkanapok Óvodavezető 

2022. máj. 30.  

Az éves munka értékelése, a beszámoló 

megvitatása és elfogadása 

 A belső ellenőrzés általánosítható 

eredményének összegzése 

Nyári élet megszervezése, szabadságolások 

Névnapozás 

Vezetői team 

 

 

 

Névnap felelős 
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Nevelőtestületi értekezletek 

Tervezett időpont Téma Felelős 

2021. okt. 04. 

Pedagógiai bemeneti mérések eredményei 

Logopédiai, gyógypedagógiai szűrés eredményei, 

a fejlesztés szervezési feladatai 

Munkaközösségek tájékoztatója 

Óvodavezető 

Fejlesztő team 

Mk. vezetők 

2021. nov. 08. 

Óvodai szabályzó dokumentumok felülvizsgálata, 

módosítások előkészítése, team-ek kijelölése 

Szülői elégedettségmérés előkészítése – 

feladatok, felelősök 

Aktuális feladatok 

Óvodavezető 

2022. márc. 28. 

Óvodai szabályzó dokumentumok módosításának 

véglegesítése, elfogadása 

Szülői értekezletek előkészítése 

Aktuális feladatok 

Óvodavezető 

 

2021. máj. 09. 

Hospitálások tapasztalatainak összegzése, célok 

meghatározási a következő évre 

Éves beszámoló előkészítése 

Aktuális feladatok 

Óvodavezető 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

Tervezett időpont Téma Felelős 

2021. nov. 22. 

A nevelési év eddigi tapasztalatai, kihívásai és 

sikerei 

Belső ellenőrzési és önértékelési feladatok 

Téli ünnepkörrel kapcsolatos szervezési feladatok 

Aktuális feladatok 

Óvodavezető 

Óv. helyettes 

 

2022. jan. 14.  
Féléves értékelés, a második félév feladatai 

Előkészítés: szülői értekezlet 
Óvodavezető 

2022. febr. 28. 
Mesepróba a Faluházban  

Névnapozás 

Óvodavezető 

Ványik Terézia 

Névnap felelős 

2022. jún. 7. Testületi kirándulás Vezetői team 

2022. aug. 29. 
Tanévnyitó értekezlet – programok, felelősök  

Éves munkaterv megvitatása 
Óvodavezető 
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3.3. Rendszeres megbeszélések 

» Vezetői team megbeszélések 

o ideje: minden hónap első hétfője 10.30, illetve szükség szerint  

o résztvevői: ▪ állandó résztvevő: óvodavezető, vezető helyettesek 

▪ aktualitásnak megfelelően: pandémiás csoport; munkaközösség 

vezetők, BECS, KAT… 

o témája: az adott időszak aktuális feladatai, a folyamatok egységes tervezése, 

szervezése, koordinálása és ellenőrzése, a feladatok megosztása 

 

» Óvodapedagógusi megbeszélések 

o ideje: minden hétfőn 13.00 

o résztvevői: óvodavezető és a délelőttös műszakban dolgozó óvodapedagógusok 

o témája: beszámoló az elmúlt hétről, aktuális feladatok megbeszélése, közelgő 

programok, szülők aktuális tájékoztatása, ünnepek feladatai, mérés/értékelés 

előkészítése, értelmezése,  

 

» Fejlesztő-team megbeszélések 

o ideje: minden csütörtökön 12.00 – 13.30 

o résztvevői: ▪ állandó résztvevő: logopédusok, gyógypedagógus 

▪ aktualitásnak megfelelően: óvodavezető, óvodapedagógus(ok), 

esetleg szülő 

o témája: szakmai- és esetmegbeszélés, fejlesztő munka összehangolása, 

brainstorming 

 

» Dajkák és technikai dolgozók megbeszélése 

o ideje: minden hónap első csütörtökje 13.00, illetve szükség szerint  

o résztvevői: ▪ óvodavezető és/vagy helyettes, dajkák 

▪ aktualitásnak megfelelően: konyhások, mosónő, takarító, karbantartó 

o témája: aktuális feladatok megbeszélése, munkarend, feladatelosztás, 

környezettudatos gondolkodás és szemlélet érvényesítése, hospitálások és a 

tisztasági szemle tapasztalatai 
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4. A 2020/2021 nevelési év feladatai 

4.1. Célok 

Az elmúlt két nevelési évben kitűzött céljaink és feladatink nagy részét -a járványhelyzet okozta 

szigorítások és korlátozások miatt- csak részben sikerült megvalósítani.  

Bízunk abban, hogy idén a családok aktív részvételével, támogató, egymást segítő 

együttműködéssel végezhetjük oktató-nevelő-fejlesztő tevékenységünket.  

» Elsődleges cél 

➢ A gyermek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör, illetve optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 

gyermeki személyiség kibontakoztatásához.  

➢ Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása 

» További célok 

➢ Szervezetfejlesztés, csapatépítés 

➢ A szervezet szakmai színvonalának erősítése 

➢ A partneri elégedettség növelése 

 

 

4.2. A célok elérését támogató kiemelt feladatok 

1. A Pedagógiai Programunkban meghatározott célok és feladatok gyakorlati 

megvalósítása:  

A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába 

foglalja: 

✓ A teljes gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztését, az életre való 

felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül: 

 A játék elsődlegessége, 

 Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, 

 Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, 

a tevékenységekre épülő nevelés- tanulás megvalósulása. 

✓ A közösségi életre való felkészítést (befogadás, gondoskodás, tolerancia, 

alkalmazkodás, mások elfogadása); 

✓ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátránykompenzálás, tehetséggondozás, 
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BTMN, SNI, HH) differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését, ellátását; 

✓ A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek ellátását; 

✓ A környezettudatos magatartás formálás alapozását, alakítását (a környezet védelme, 

megóvása, szeretete) 

 

2. Pedagógiai gyakorlati munkánk során az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

alábbi tartalmi elemeire fókuszálunk: 

✓ Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

✓ Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

✓ Anyanyelvi nevelés - a beszélő környezet az óvodai nevelés egészében jelen van 

✓ Egyénre szabott sokoldalú készség- és képességfejlesztés lehetőségei a gyermeki 

személyiség harmonikus - testi, értelmi és szociális - fejlődésének elősegítése 

érdekében 

✓ Kompetenciafejlesztés, támogató, differenciált nevelés 

✓ A tevékenységekben megvalósuló tanulás - utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenységek 

✓ Óvodapedagógus kulcsszerepe 

✓ Egészségnevelési program megvalósítása 

✓ Kooperatív mozgásos játékok alkalmazása 

 

3. A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső képzés keretében 

különös hangsúlyt helyezünk az alábbi területekre: 

➢ Hospitálás keretében testi nevelés, mozgás a napi tevékenységekben, óvoda kerítésén 

belül – értékelés a pedagógus minősítés indikátoraival 

➢ Belső ellenőrzés a pedagógus kompetenciák és indikátorok mentén. 

➢ A gyermeki önállóság alakításának, szokásainak követése, fejlesztése, prevenciós és 

egészségtudatosító céllal – vezetői látogatás, 

➢ Mérések, értékelések pedagógiai tudatosítása, visszajelzés a szülőnek a gyermek 

fejlettségéről, dokumentálás 

➢ Logopédus és gyógypedagógus szakmai tudásának/értékének használata a 

nevelési/fejlesztési/értékelési folyamatokban 

➢ Pedagógiai asszisztensek bevonása a szakmai csoportmunkába 



Budakalászi Telepi Óvoda munkaterve 2021/2022 

  

14  

 
 

4. Megkezdett innováció folytatása 

✓ Információáramlás segítése: elektronikus, papíralapú és szóbeli is 

✓ Honlap és facebook oldal folyamatos frissítése 

✓ Pedagógusi önértékelés feladatainak elvégzése 

✓ Külső szakmai ellenőrzés: pedagógus minősítés, vezetői tanfelügyelet 

 

5. Jogszabályok változásának követése, megismerése, értelmezése, végrehajtása 

✓ Jogszabály-változások nyomon követése, beépítése a különböző dokumentumokba, 

szabályzatokba, nevelő-fejlesztő munkába  

 

4.3. Belső együttműködés segítése 

✓ Minden alkalmazott részére arányos feladatmegosztásra törekvés, az elvárások, feladatok, 

lehetőségek tisztázása – személyre szabott munkaköri leírások 

✓ Új alkalmazottak köszöntése, befogadása, beilleszkedésük nyomon követése 

✓ Szakmai kommunikáció erősítése (továbbképzés-, ismeretek átadása, hospitálások, 

munkaközösség) 

✓ Nevelőközösség erősítése – szakmai kapcsolatok megalapozása és mélyítése, team munka, 

kommunikáció fejlesztése, közös programok lehetősége 

✓ Gyesesek, nyugdíjasok meghívása (karácsony) kapcsolattartás, 

✓ Távozó dolgozók búcsúztatása, 

✓ Közös alkalmazotti programok: névnapozás, kerek évforduló, kirándulás, karácsony 
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5. Továbbképzések 

 
5.1. Külső továbbképzések: 

A vonatkozó jogszabály szerint (a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről 62. § (1) 

bekezdés k) és (2) bekezdés). 80% fenntartói támogatással, illetve az éves 

költségvetésben biztosított összeghatárig. 
 

Név Munkakör Továbbképzés témája 
Teljes 

összeg 

Idő- 

tartam 
2021 

Lovas Katalin  óv.ped. Mentálhigiéné továbbképzési szak  4 félév 

     

     

2022 

Ványik Terézia óv.ped. Gyermekjóga   

     

     

 

Pedagógusaink a kötelező továbbképzéseken túl önerőből is részt vesznek szakmai 

tudásukat megújító, innovatív lehetőségek megismerését célzó fórumokan, képzéseken. 

 
 

5.2. Belső továbbképzés 

5.2.1 Hospitálások 

Téma Testnevelés, mindennapos mozgás az óvoda kerítésén belül 

Cél ✓ egységes szakmai értékek alakítása, 

✓ PP és a gyakorlat összevetése 

✓ a pedagógus-minősítés elemeinek használata 

Feladat Megfigyelt feladatai Megfigyelő(k) feladatai 

A mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, 

eljárások, és az eredményességet fokozó minőségjavító 

technikák bemutatása/megismerése 

• vázlat készítése  

• vázlat átadása a hospitálóknak 

• a napi tevékenység bemutatása 

(830-10), 

• önreflexió, önértékelés 

• megfigyelés a pedagógus 

kompetenciák mentén 

• a tapasztaltak értékelése, 

kiscsoportos beszélgetés  

• 1db. értékelő lap kitöltése 

(6. sz. melléklet) a részt-

vevők aláírásával. 
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Hospitálási terv 
 
 

Ideje  Vezeti Részt vesz Ellenőrzi 

2021. okt. 19. 
 

Varga Babetta RD, SKi, VTÁ  VT 

2021. nov. 03.  
 

Vadászyné Trepák Ágnes SKo, LK, SPZs  MM 

2021. nov. 04.  Ványik Terézia LK, SPZs, VB MM 

2021. nov. 11.  Lovas Katalin  FGSz, VTÁ, VT MM 

2021. nov. 18.  Bakos Gergely  VT, FGSz MM 

2021. nov. 24.  
 

Bodolainé Sipos Éva KSM, VTÁ MM 

2021. dec. 09. 
 

Füzikné Gerle Szilvia BSÉ, SKo, BG MM 

2022. márc. 01. 
 

Ficz Dóra RD, BG MM 

2022. márc. 07. 

 

Somossy Kinga RD, VB MM 

2022. márc. 10. 
 

Somos-Pávai Zsuzsanna FD, KSM, VTÁ MM 

2022. márc. 21. 
 

Kissné Somogyi Márta SKo, FD MM 

2022. márc. 22. 
 

Ruzsák Dóra BSÉ, SKi, LK MM 

2022. márc. 28. 
 

Soóky Kornélia FGSz, KSM MM 
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5.2.2 Munkaközösségek 

 Cél a szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása, új ismeretek átadása, ismeretek 

beépítése a nevelő fejlesztő munkába. 

▪ „Tündérműhely” kézműves munkaközösség - vezeti: Lovas Katalin 

▪ „Zöld tündérek” környezet- és természetvédelmi munkaközösség- vezeti: Ficz Dóra 

▪ „Mesezseb” drámapedagógiai műhely munkaközösség - vezeti: Bakos Gergely 

 

 

5.2.3 Dajka -hospitálás 

Óvodásaink mindennapjainak a pedagógusok és pedagógiai asszisztensek  mellett aktív 

résztvevői a csoportokban dolgozó dajkák is. Az intézményes nevelés iránti megnövekedett 

igényekből (valamint a járványhelyzet okozta többletmunkából) adódóan feladatkörük 

kibővült, átalakult. 

 A hospitálások célja olyan mindennapi gyakorlati módszerek, technikák, ötletek bemutatása 

-illetve megismerése- mely továbbra is biztosítja az egy csoportban dolgozó felnőttek 

összehangolt, magas színvonalú munkáját.  

 

Feladat Megfigyelt feladatai Megfigyelő(k) feladatai 

A mindennapi gyakorlat során alkalmazható, eljárások, és az 

eredményességet fokozó minőségjavító technikák, idő- és 

feladatbeosztás bemutatása/megismerése 

• a napi tevékenység bemutatása 

(9-1030), 

• önreflexió, önértékelés 

• megfigyelés  

• a tapasztaltak értékelése, 

kiscsoportos beszélgetés  

• 1db. értékelő lap kitöltése 

(7. sz. melléklet) a részt-

vevők aláírásával. 
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Hospitálási terv 
 
 

Ideje  Vezeti Részt vesz Ellenőrzi 

2021. okt. 13.  Ganda Erzsébet TMH, KM MM 

2021. okt. 27.  
 

Dombai Istvánné BMK, GE MM 

2021. nov. 17. 

 

Kotlárik Ildikó GE, DI MM 

2021. dec. 01.  
 

Bédegné Major Krisztina CsVGy, TMH MM 

2022. jan. 19.   Kerti Melinda  HK,KI MM 

2022. jan. 26.  
 

Halász Katalin KM, CsVGy MM 

2022. márc. 30.  
 

Csizmárné Vincze Gyöngyi KI, BMK MM 

2022. ápr. 06.  Tótok-Molnár Hajnalka DI, HK MM 
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6. Programok 

6.1. A nevelési év tervezett programjai 

»  (jelzés nélkül) óvodai ünnepek, hagyományok, rendezvények 

» dőlt betű: válaszható program 

» sárga háttér: alapítványi rendezvények 

» narancsszínű háttér: kapcsolattartás a szülőkkel 

» lila háttér: beiskolázás feladatai 

» kék héttér: rendezvény az óvoda dolgozói részére 

» zöld háttér: városi rendezvények 

 

Tervezett 

időpont 
Rendezvény Tevékenység Felelős 

2021. szept. 14-

16 

Évnyitó  

szülői  

értekezletek 

• Házirend ismertetése  

• Tájékoztató az alapítvány 

működéséről  

• Csoportprofil bemutatása, 

szokásrend ismertetése 

• A csoport éves nevelési és 

tanulási tervének 

ismertetése 

• Az együttműködés kiala-

kítása és gyakorlata  

• Szülői közösség tagjainak 

megválasztása 

• Aláírató ívek begyűjtése 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

2021. szept. 18. Családi sportnap 
Közös mozgás és játék a 

családokkal az óvoda udvarán 

Óvodavezető,  

alapítvány elnöke 

2021. szept. 19. XVIII. Tour de Kalász Családi kerékpárverseny 
Óvodavezető 

részt vesz:  

2021.szept. 

22. 
Autómentes nap 

Középső- és nagycsoportok a 

Mályva utcában 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok,  

2021. okt.1. Zene világnapja Érzékenyítés, megemlékezés 
Délelőttös 

óvodapedagógus 

2021. okt. 1. 
Társadalmi 

munkadélután 

Az óvodaudvar takarítása, 

szépítése, renoválása 
Ruzsák Dóra 

2021. okt. 4.  Állatok világnapja Érzékenyítés, lebonyolítás 
Délelőttös 

óvodapedagógus 

2021. okt. 09 Őszi tófutás Futóverseny 
Óvodavezető 

rész vesz:  

2021. okt. 
Látogatás az 1. 

osztályban 
Volt óvodásaink meglátogatása Soóky Kornélia 

2021. okt.11-15 Egészséghét Egészségmagatartás alakítása Vadászyné Trepák Ágnes 

2021. okt.15. Kézmosás világnapja Érzékenyítés, lebonyolítás 
Délelőttös 

óvodapedagógus 

2021. okt. 15-ig 
Nagycsoportos/problé-

más gyerek szűrése 

Felmérés és visszajelzés  

a szülők felé 

Fejlesztő team, 

óvodapedagógusok 
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2021. okt.16. 
Alapítványi kézműves 

délelőtt 

Hagyományőrző, mozgásos, 

kézműves tevékenység 

Somossy Kinga 

részt vesz: FD,SBM, SNM 

2021. okt - nov. 
Játszó/barkács-

délután csoportonként 

Közös játék/barkácsolás a 

családokkal 
Óvodapedagógusok 

2021. nov.27. 
Alapítványi kézműves 

délelőtt 

Hagyományőrző, mozgásos, 

kézműves tevékenység 

Somossy Kinga 

részt vesz: BSÉ, BG, 

SBM,SNM  

2021. dec.3-12. 
Kézműves karácsonyi 

vásár 

Hagyományteremtő kézműves 

vásár, ünnepélyes megnyitóval 
Ványik Terézia 

2021. dec.06. Mikulás 
Hangulati előkészítés, csomag, 

lebonyolítás 
Óvodapedagógusok, SZMK 

2021. dec. 17.  Luca nap Dolgozói karácsonyi ünnep Lovas Katalin 

2021. dec. 19. 
Adventi 

gyertyagyújtás 

Nagycsoportosok műsora 

megbeszélés szerint 

Kissné Somogyi Márta 

Varga Babetta 

2021. dec 20.  Karácsonyi mese Ünnepváráshoz érzékenyítés Bakos Gergely 

2021. dec. 21  Karácsony 
Hangulati előkészítés, ajándék 

családnak, gyermeknek 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok, 

2022. jan. 17-

20. 
Szülői értekezletek 

• Csoport fejlettsége 

• További tervek, 

elképzelések a nevelési év 

során 

• Szülői tapasztalatok, 

kérések megbeszélése 

• Óvoda nyári zárva 

tartásának időpontja 

• Egyebek megbeszélése  

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

2022. febr.5.  
Alapítványi kézműves 

délelőtt 

Hagyományőrző, mozgásos, 

kézműves tevékenység 

Somossy Kinga 

részt vesz: FD, VTÁ, NHE 

2022. febr.11. Farsang 
Hangulati előkészítés, 

lebonyolítás 
Óvodapedagógusok 

2022. márc. 3-4 Alapítványi mese Előadás a Faluházban 
Ványik Terézia 

Bakos Gergely 

2021. márc. 11. Március 15. Hangulati előkészítés, ünneplés Délelőttös óvodapedagógus 

2022. márc. Nyílt napok 
Betekintés az óvodai életbe 

szülők részére 

Nagy- és középső 

csoportos óv. ped. 

2021. márc. Tófutás Városi futóverseny 
Óvodavezető 

rész vesz:  

2022.márc.22. Víz Világnapja Érzékenyítés, lebonyolítás 
Délelőttös 

óvodapedagógus 

2022. ápr.5-7. Szülői értekezletek 

• Elért eredmények, 

feladatok, 

• Szülői tapasztalatok, 

kérések megbeszélése 
• Programok, évzáró, egyebek 

Óvodapedagógusok 

2022.ápr.09. 
Alapítványi kézműves 

délelőtt 

• Hagyományőrző, 

mozgásos, kézműves 

tevékenység 

Somossy Kinga 

részt vesz:  

SKo, LK,VT,GE,MH 

2022. ápr. 12. 
Tájékoztató az óvoda 

iránt érdeklődőknek 

Az óvoda programjának és 

tevékenységeinek ismertetése  
Óvodavezető 
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2022. ápr.14 

Húsvét 

Hangulati előkészítés 

ajándékozás 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

2022. ápr. 19 Locsolkodás 
Délelőttös 

óvodapedagógus 

2022. ápr.20-

22. 

(Zöld hét) Föld napja 

Egy gyerek-egy palánta 

Környezettudatos magatartás 

alakítása 

Virágültetés az udvaron 

Bodolainé Sipos Éva 

2022.ápr.21-22.  Iskolai beiratkozás 
Jelentkezés az általános 

iskolákba 
Szülők 

2022.ápr. 22. Játszódélután 
Leendő kiscsoportos 

gyermekek és szüleik fogadása 
Somos-Pávai Zsuzsanna 

2022.ápr 25-26. Beiratkozás 
Az óvodába jelentkezők 

fogadása, adminisztráció 
Óvodavezető, óvodatitkár 

2022. ápr.- máj. Kirándulások Kirándulási terv/esőterv Óvodapedagógusok 

2022. ápr. 29. Anyák napja 
Köszöntés, virág, ajándék az 

anyukáknak, nagymamáknak 
Óvodapedagógusok 

2022. máj. 01 Kevély futás Futóverseny  
Óvodavezető 

részt vesz:  

2022. máj. Apák napja 
Vetélkedők/kirándulás/közös 

játék az édesapákkal 
Óvodapedagógusok 

2022.máj.19-28 Évzárók Nyitott rendezvény, műsor Óvodapedagógusok 

2021. máj. Városi Pedagógus nap 
Alapítványi díjak és jubileumi 

jutalmak átadása 
Óvodavezető 

Alapítványi tagok 

2022. jún. 03 
Alapítványi 

gyermeknap 
Nyitott családi játszódélután Ványik Terézia 

2022. jún. 15. 

Szülői értekezlet a 

felvételt nyert 

gyerekek szüleinek  

Az óvodakezdéssel kapcsolatos 

tudnivalók és teendők 

ismertetése 

Óvodavezető, 

leendő kiscsop. óv.ped. 

Aktuálisan Születésnapok Köszöntés, megvendégelés Szülő, de. óvodapedagógus 

Szervezés alatt Szülői fórumok Kötetlen beszélgetés Lázár Tímea 

Félévente, 

illetve igény 

szerint 

Fogadóóra 
Tájékoztatás a gyermek 

aktuális fejlettségi állapotáról 

Óvodapedagógusok, 

fejlesztő team tagjai 
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6.2. Egészségügyi vizsgálatok lebonyolítása 

 Óvoda-orvosi vizsgálatok a vonatkozó jogszabályok alapján, szükség szerint.  

 Védőnői (Poleneczky Henriett) látogatások rendje: 

✓ szeptember, december, március, május – tisztasági vizsgálat, 

✓ szükség szerint, egyeztetve 

 Fogorvosi ellenőrzés ideje: egyeztetés alatt 

 Üzemorvosi vizsgálat – 2021. szeptember 03. -, hiányzók, későbbi új dolgozók 

folyamatosan 

 

6.3. Sajátos tevékenységeink 

➢ Logopédiai ellátás  

• óvodásaink szűrése, beszédfejlesztési terápia órarend szerint, 

• Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján beszédfogyatékos gyermekek 

ellátása, 

• esetmegbeszélés biztosítása szülőknek, kollégáknak 

• kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat pomázi telephelyével, 

➢ Gyógypedagógus fejlesztő tevékenysége  

• a különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátása, egyéni és kiscsoportos 

fejlesztése a Szakszolgálat véleménye alapján 

• esetmegbeszélés biztosítása szülőknek, kollégáknak 

• kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat pomázi telephelyével, 

➢ Pedagógiai szakszolgálat igénybevételének lehetősége 

➢ Budakalászi Hírmondó – rendszeres tájékoztatás 

➢ Honlap, facebook oldal üzemeltetése – kolléga közreműködésével, 

➢ Az egyház kezdeményezésére és a szülők igényei alapján hit és vallásoktatás (katolikus, 

református). Jelentkezést az egyház szervezi. 

➢ Kirándulások, színházi programok 
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7. Megbízatások, felelősök 

» Általános óvodavezető-helyettes: Ványik Terézia 

» Óvodavezető-helyettes 2.: Somossy Kinga 

» Munkaközösség vezetők:  

o Tündér- műhely: Lovas Katalin 

o Zöld Tündérek: Ficz Dóra 

o „Mesezseb”: Bakos Gergely  

» Közalkalmazotti Tanács: 

• elnök: Soóky Kornélia 

• tagok: Varga Babetta, Bédegné Major Krisztina 

» Dajka vezető: Ganda Erzsébet 

» Gyermekvédelmi felelős: Lovas Katalin 

» Baleset- és munkavédelmi felelős: Kissné Somogyi Márta 

» Munkavédelmi képviselő: Kissné Somogyi Márta 

» Adatvédelmi képviselő: Bakos Gergely 

» Jegyzőkönyvvezető: Varga Babetta 

 

» Honlap felelős: Márkus Mónika 

» Média (tévék, Budakalászi Hírmondó): Ványik Terézia 

» SZMK kapcsolattartó: Lovas Katalin 

» Szülői fórum: Lázár Tímea 

» Iskolai kapcsolattartó: Soóky Kornélia 

» Újságterjesztés: Somos – Pávai Zsuzsanna 

» Bejárati faliújság: Pásztorné Rakics Brigitta 

» Szertár felelős: fejlesztő team 

» Tornaszoba felelős: Szabóné Ágoston Kitti 

» Udvar felelős: Faggyas Bálint 

» Névnap felelősök: Soóky Kornélia, Kissné Somogyi Márta 
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▪ Programok koordinátorai: 

» Egészséghét – ősz: Vadászyné Trepák Ágnes, Springer Katalin 

» Társadalmi munka szervezése: Ruzsák Dóra 

» Kézműves foglalkozások: Somossy Kinga 

» Színházi programok kiválasztása: Ványik Terézia, Bakos Gergely 

» Luca nap: Lovas Katalin 

» Karácsonyi mese: Bakos Gergely 

» Városi gyertyagyújtás adventi műsora: Kissné Somogyi Márta, Varga Babetta 

» Alapítványi mese: Ványik Terézia, Bakos Gergely 

» Zöld hét – tavasz: Bodolainé Sipos Éva 

» Játszódélután az új gyerekeknek: Somos-Pávai Zsuzsanna 

 

▪ Telepi Óvodásokért Alapítvány 

• kuratórium elnöke: Ványik Terézia 

• kuratóriumi tagok: Somos-Pávai Zsuzsanna, Lovas Katalin 

• alapítványi faliújság: Lovas Katalin 
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8. Az óvoda kapcsolatrendszere 

 
8.1. Külső kapcsolatok 

Bölcsőde: kapcsolattartó: óvodavezető 

✓ Az intézményvezetővel napi/szükség szerinti kapcsolattartás 

✓ Bölcsődés gyermekek látogatásának megszervezése, biztosítása az 

óvodában augusztus végén 

✓ Gondozónők részvétele a gyermek első óvodás napján 

✓ Egymás továbbképzéseire, programjára kölcsönös meghívás, részvétel 

✓ Munkatervi feladatok egyeztetése, koordinálása 

Nyitnikék Óvoda: kapcsolattartó: óvodavezető 

✓ Óvodavezetők napi/szükség szerinti kapcsolattartása 

✓ Munkatervi feladatok egyeztetése, koordinálása 

✓ Közös települési, alapítványi rendezvényeken való együttes részvétel. 

✓ Óvodák – közti munkakapcsolat lehetőségének biztosítása, szakmai 

napokra, előadásra nevelőtestületi tagok meghívása, részvétel biztosítása 

Általános iskolák: kapcsolattartó: Soóky Kornélia 

✓ Volt óvodások meglátogatása 1. osztályban 

✓ Nagycsoportosok látogatása a leendő tanítóknál 

✓ Beiskolázás 

Fenntartó: kapcsolattartó: óvodavezető, szükség szerint -óvodatitkár 

Pedagógiai Szakszolgálat: kapcsolattartó: Lázár Tímea 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős 

Egészségügyi intézmények: kapcsolattartó: óvodavezető 

Faluház: kapcsolattartó: Ványik Terézia 

Helyi média: kapcsolattartó: Ványik Terézia 

Egyéb szolgáltatók 

 

 

 

 



Budakalászi Telepi Óvoda munkaterve 2021/2022 

26  

8.2. Az óvoda és a család kapcsolata 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda 

kiegészítő szerepet vállal. Célunk olyan -kölcsönös bizalmon alapuló-partneri kapcsolat 

kialakítása, ahol pozitív, egymást erősítő, együttes nevelői hatások segítik a gyermek 

fejlődését. 

A járványhelyzet okozta szigorítások hatása mély nyomot hagyott e kapcsolat 

(ki)alakításán. A kölcsönös bizalomra, egymás (véleményének, hozzáállásának) elfogadására 

minden eddiginél nagyobb szükség van. Intézményünkben továbbra is mindent megteszünk 

azért, hogy valamennyi szülő nyugodt szívvel bízza ránk kisgyermekét. 

Feladataink:  

➢ A család elsődleges szerepének hangsúlyozása. 

➢ A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés 

családjaik széleskörű bevonásával. 

➢ Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos 

együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától” 

➢ Rendszeres tájékoztatás biztosítása a csoport és az egyes gyermek 

fejlődéséről, aktuális állapotáról. A tájékoztatás lehetőségei  

▪ Összevont és csoportos szülői értekezletek 

▪ Fogadó órák 

▪ Nyílt napok 

▪ Faliújság, levelezőlista 

➢ Aktív szülői szervezet támogatása 

➢ Együttműködési lehetőségek, közös programok biztosítása: 

▪ Családlátogatás 

▪ Beszoktatás 

▪ Játszó/barkácsdélután 

▪ Kirándulások 

▪ Nyílt rendezvények 

▪ Szülői fórum 
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8.3. A „Telepi Óvodásokért Alapítvány” 

2008-ban az alapítványt alapítói azzal a céllal hívták életre, hogy a gyerekek óvodai 

körülményeit jobbá tegyék. 2021. augusztusában megújult az alapítvány kuratóriuma, ennek 

ellenére a célhoz rendelt feladatok nem változtak:  

o Az alapítvány folyamatos propagálása, éves adó 1 %-nak átutalására 

o Alapítványi faliújság frissítése kéthavonta mely tartalmazza céljainkat, 

rendelkezésre álló anyagi eszközeinket, kiadásainkat, szülői ötleteket, 

javaslatokat, szülői befizetésekre ösztönzést 

o Alapítványi rendezvények szervezése és lebonyolítása: 

✓ Családi sportnap 

✓ Kézműves délelőttök 

✓ Kézműves karácsonyi vásár 

✓ Alapítványi meseelőadás 

✓ Gyermeknap 

o Alapítványi díjak adományozása pedagógus napon:  

✓ Telepi Óvoda - Hűség díj 

✓ Alapítványi díj 

o Alapítványi forrás felhasználása: játékok, bútorok, textíliák, polcok; 

buszköltség, óvodai programok támogatása 
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9. Ellenőrzés, értékelés 

 
9.1. Külső ellenőrzés  

• 2021 évi tanfelügyeleti ellenőrzésben az óvodavezető érintett. A látogatás időpontja: 2021. 

október 21. 

• 2022. évi minősítési eljárásra 1 óvodapedagógus érintett (Somos-Pávai Zsuzsanna); elérni 

kívánt célfokozat: Pedagógus II.  

 

9.2. Belső ellenőrzés 

9.2.1. A pedagógus-önértékelés célja a tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészülés 

segítése, a sikeres minősítő eljárásban való részvétel. Az önértékelés járuljon hozzá, hogy 

a pedagógusok támogatottak, eredményesek legyenek nevelő oktató munkájuk során. 

A belső, önértékelés során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek 

meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

➢ az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, 

➢ az óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés 

➢ az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. 
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9.2.2. Ellenőrzési terv 

A belső ellenőrzés feladatai megoszlanak az óvodavezető, a vezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők, valamint az arra kijelölt személyek között. 

 

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

Tanügyi dokumentumok naprakészsége, 

megfelelősége 

Dokumentum 

vizsgálat 
MM  MM  MM  MM   MM   

Munkaközösségek működésének 

ellenőrzése 
Látogatás   MM   VT       

Leltárok pontosítása Egyeztetés  MM  PRB        MM 

Használt nyomtatványok frissítése, 

régiek selejtezése 

Megfelelő 

nyomtatványok 
PRB         PRB   

Statisztika /Törzskönyv 
Kész 

dokumentumok 
 MM       MM    

Egészségügyi könyvek 
Alkalmassági 

vizsgálat 
SKi            

Munkaköri leírások minden alkalmazott 

részére (Új belépőknek is!) 

Aláírt munkaköri 

leírások 
MM    PRB        

Teljesítményértékelés záró 

dokumentuma 

Értékelt 

munkatársak 
 SKi  MM  SKi   MM    

Tervezési és értékelési dokumentumok 
Napló szakmai-

sága 
 MM      SKI    MM 

Továbbképzési terv Dokumentum       MM      

Felvételi és mulasztási napló naprakész 

vezetése 

Dokumentum 

elemzés 
 MM   VT    MM   VT 

Személyiséglapok vezetése 
Dokumentum 

elemzés 
 SKi   SKi   SKi     

Ünnepek, hagyományok Csoportlátogatás    MM  MM  MM MM    

Kirándulások Csoport kísérés  MM      MM     
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Hospitálási rendszer működése Megfigyelés  MM VT    SKi      

Esztétikus, balesetmentes környezet 

alakítása, munkavédelmi szemle 
Bejárás MM  KSM  KSM  KSM  MM   KSM 

Szülői értekezletek: óvodapedagógus – 

szülő kapcsolata 

Értekezlet 

látogatása 
MM    

VT, 

SKi 
  MM      

Gyermekvédelmi munka 

Egyéni besz. 

Dokumentum 

elemzés 

 MM MM  MM    MM    

Étkezés befizetések dokumentumai 
Havonta 

befizetéskor 
PRB  PRB  PRB  PRB   PRB  PRB 

Étkezési térítési díjkedvezmények Iratok ellenőrzése PRB    PRB       Óv 

Munkafegyelem megtartása Bejárás MM VT MM SKi MM MM VT SKi MM SKi  VT 

Szabadságok kiírásának 

naprakészsége és összevetése 

Iratok 

ellenőrzése 
PRB    

MM 

PRB 
   PRB    

Higiéniai megfelelőség (Tisztasági 

szemle) 
Bejárás VT GE SKi MM VT SKi VT MM VT   MM 

Felelősök, megbízottak munkája 
Foly. tap. szerz. 

beszámolók 
 VT  MM MM   VT  MM   

Az udvar tisztasága Bejárás FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB 

Személyi anyagok állapota (Adatlap, 

szakmai önéletrajz, bizonyítványok, 

kinevezések és átsorolások) 

iratok ellenőrzése MM     MM      MM 

Szúrópróbaszerűen helyiségleltárak 

ellenőrzése: 
Helyiségleltárak  VT   MM    SKi   

 

Év végi beszámoló készítése az ellenőr-

zések alatt tapasztalt szabálytalan-

ságokról, ill. szabályosságokról. 

Dokumentum         
MM 

VT 
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9.2.3. Vezetői csoport/pedagógus látogatás 

Megfigyelési szempontok: 

➢ A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). 

➢ A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel tartatja be 

az óvodapedagógus és a dajka, pedagógiai asszisztens (következetesség, rugalmasság). 

➢ Kapcsolat, összehang a csoportban dolgozók közt 

➢ A csoportban dolgozóknak milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportba járó 

gyermekekkel, hogyan segítik át az egyes gyermeket a nehézségeken. 

➢ Gyermekközpontúság, rugalmas, folyamatos napirend betartása délelőtt, délután 

kiemelt figyelemmel a pihenő időn belüli szokásokat illetően. 

➢ Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. 

➢ Figyelembe veszi-e az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). 

➢ Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta. 

➢ A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. 

 

 Időpontok Téma 

  Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

Katica okt., ápr. 
• A beszoktatás, 

befogadás 

megvalósítása, 

eredményei 

• Szabad játék 

elsődlegessége,  

• Szabályrendszer 

alakítása, 

konfliktus-

kezelés 

• Önkiszolgálás 

• Szabad játék 

elsődlegessége  

• Szabályrendszer 

alakítása, 

konfliktus-

kezelés  

• Egyéni 

képességek 

fejlesztése; 

differenciálás 

 

• Szabályrendszer 

alakítása, konfliktus-

kezelés  

• Differenciált 

bánásmód, egyénre 

szabott fejlesztés;  

• SNI gyermek a 

csoportban  

• Önállóság a napirend 

folyamán,  

• Iskolakészültség 

Vidra nov., ápr. 

Zsiráf jan. 

Nyuszi nov., márc 

Mókus okt., márc. 

Manó jan. 

Pillangó nov., márc. 

Breki okt., márc. 
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10. Zárógondolat 
 

A nevelési év elején megdöbbenéssel szembesültünk azzal, hogy a májusban búcsúzó 

nagyok voltak az utolsók, akik még ismerhették intézményünk igazi arcát… a jelenleg 

óvodába járó gyerekeknek egyetlen éve sem telt még el „rendesen”. Előfordult, hogy a 

nagycsoportos szülők bemutatkoztak egymásnak, hiszen alig volt lehetőségük ismerkedni, 

közös óvodai programokon részt venni.  

Ez a tény ad idén a szokásosnál is nagyobb motivációt és szabadít fel soha nem látott 

energiákat ahhoz hogy megmutassuk gyerekeknek, szülőknek, egymásnak és valamennyi 

külső partnerünknek egyaránt, hogy miért különleges hely a Telepi Óvoda és miért olyan jó 

ide járni…  

Minden eddiginél jobban bízunk tehát abban, hogy terveinket sikerül maradéktalanul 

megvalósítani és újra korlátozások/félelem/bizonytalanság nélküli, boldog óvodai évet 

zárunk majd. 

 

 

Budakalász. 2021. szeptember 13. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Márkus Mónika - óvodavezető  
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11. Mellékletek 

 
11.1.  Munkarend 

Óvodavezető: heti munkaideje: 40 óra, ebből kötött munkaidő 8 óra (neveléssel- oktatással 

lekötött 8 óra.). Kötelező óráját alkalmanként a hiányzós csoportban teljesíti 

Óvodavezető helyettesek heti munkaideje 40 óra; ebből kötött munkaidő 36 óra (neveléssel-

oktatással lekötött 22 óra, neveléssel-oktatással le nem kötött 14 óra) 

Óvodapedagógusok heti munkaideje: 40 óra, ebből kötött munkaidő 36 óra (neveléssel-

oktatással lekötött 32 óra, neveléssel-oktatással le nem kötött 4 óra) 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben - heti 4 óra 

- az alábbi intézményi feladatokat látják el: 

➢ gyermekvédelem, prevenció, 

➢ az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező, szervező, 

adminisztrációs tevékenység, 

➢ saját tevékenységük értékelése, 

➢ eseti helyettesítés 

➢ intézményi dokumentumok készítése, véleményezése, elfogadása, 

➢ értekezletek, rétegmegbeszélések, csoportmunka, munkaközösségi munka  

➢ beszámolók készítése, 

➢ a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra, 

➢ eszközök, dekorációk készítése, 

➢ feladatvállalás. 

Logopédusok heti munkaideje: 40 óra, ebből kötött munkaidő 26 óra (neveléssel-oktatással 

lekötött 22 óra, neveléssel-oktatással le nem kötött 4 óra).  

Gyógypedagógus heti munkaideje: 40 óra, ebből kötött munkaidő 26 óra (neveléssel-

oktatással lekötött 22 óra, neveléssel-oktatással le nem kötött 4 óra).  
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Munkaidő beosztás – heti váltással Délelőttös  Délutános  

Óvodapedagógus zárós csoportban 

7.00-13.00 

hosszú nappal 

(7.00-15.00) 

11.00-17.30 

Szeptember: Zsiráf 

Október: Katica 

November: Pillangó 

December: Nyuszi/Manó 

Január: Vidra 

Február: Breki 

Március: Mókus 

Április: heti váltás 

Május: heti váltás 

Óvodapedagógus minden más csoportban 7.00-13.00 

hosszú nappal 

(7.00-15.00) 

10.30-16.30 

hosszú nappal 

(8.30-16.30) 

Hétfő: Pillangó 

Kedd: Breki 

Szerda: Zsiráf 

Csütörtök: Katica, Mókus 

Péntek: (saját váltótárs) 

Pedagógiai asszisztens 8.00-16.00 (rugalmasan) 

Dajka  5.30-13.30 9.30-17.30 

Óvodatitkár 7.00-15.00 (rugalmasan) 

Konyhai dolgozó (állandó műszak) 7.00-15.00 8.00-16.00 

Mosónő  9.00-15.00 

Takarító (állandó műszak) 10.30-14.30 14.00-18.00 

Karbantartó 7.00-15.00 (rugalmasan) 

 

Az aktuális heti munkarend az irodában kerül kifüggesztésre.  

Reggel nyitástól 7 óráig nevelő-oktató munkát segítő kolléga (pedagógiai asszisztens vagy 

dajka) az ügyeletes csoportban gyűjti a gyermekeket (Szülők tájékoztatása hirdető 

táblán). 7 órától már minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik.  

Délután 16.30-kor minden csoportból a „zárós” csoportba (Jó idő esetén az udvaron – ezt a 

zárós határozza meg) viszik a gyerekeket, ahol a zárós óvodapedagógus/pedagógiai 

asszisztens veszi át őket. 

Az iroda kulcsáért a zárós óvodapedagógus/pedagógiai asszisztens felel. 

 
 

. 
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11.2.  Napirend 

A csoportok általános napirendje: 

6 00- 700 közös gyülekezés, gyermekek fogadása, játék 

700 – 1130 gyermekek fogadása, játék, gondozási teendők ellátása, tízórai, 

mindennapi mese, mindennapi testnevelés, játékba integrált, 

szervezett tevékenység, fejlesztés, levegőzés, játék a 

szabadban 

1130 - 1230 készülődés az ebédhez, ebéd, gondozási teendők, testápolási teendők, 

készülődés a pihenéshez, (fogmosás) 

1230 - 1515 pihenés, alvás, csoportszoba rendjének helyreállítása, gondozási 

teendők, testápolási teendők, uzsonnázás 

1515 - 1630 játék, játékba integrált fejlesztés az udvaron vagy a csoportszobában, 

szabadon választott tevékenységek, a gyermekek hazaadása 

1630- 18 összevont csoport, szabadon választott tevékenységek, hazamenetel, 

 

 
 

Folya-

matos 

TÍZÓRAI 

EBÉD 

kezdete 

FÖLDSZINT 
 „Eszmei” 

ÉBRESZTŐ 

UZSONNA 

vége 
1 turnus 2 turnus 

Katica 8-9 12.00  11.55 14.40 15.20 

Vidra 8-9 12.00  11.55 14.35 15.15 

Zsiráf 8-9 11.50 11.45  14.45 15.30 

   SZÁLLÍTVA LIFTBEN   

Nyuszi 8-9 11.45 11.40  14.45 15.25 

Mókus 8-9 11.55  11.50 14.35 15.15 

Manó 8-9 11.55  11.50 14.35. 15.20 

Pillangó 8-9 11.45 11.40  14.45 15.25 

Breki 8-9 11.45 11.40  14.45 15.25 
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11.3.  A nevelőmunka során alkalmazott vizsgálatok rendje (PP) 

Korcsoport Célja Módszer Határidő/ időpont Felelős Dokumentum 

Kiscsoportok és az 

újonnan óvodába 

lépők 

Óvodakezdéskor a képességek 

feltérképezése, honnan indul 
Megfigyelés, rögzítés 

Óvodakezdés után, 

két hónapon belül 

Csoportos 

óvodapedagógusok 

Anamnézis 

Bemeneti lap 

Minden korcsoport 

Képességek fejlődésének nyomon 

követése, fejlettségi állapot 

rögzítése – egyéni fejlesztési 

tervek 

Megfigyelés, rögzítés 
okt. 30  

márc. 30 

Csoportos 

óvodapedagógusok 
Személyiség lap 

Minden korcsoport 
Finommotorika, rajzkészség 

fejlődésének nyomon követése 
Gyermekmunkák elemzése 

okt. 30  

márc. 30 

Csoportos 

óvodapedagógusok 
Emberrajzok 

Minden korcsoport Testi fejlődés nyomon követése Súly és magasságmérés 
okt. 30  

márc. 30 

Csoportos 

óvodapedagógusok 
Személyiség lap 

5. év Fejlettség nyomon követése DIFER szűrés Gyermek 5. életéve 
Csoportos 

óvodapedagógusok 
DIFER lapok 

Nagycsoport 6.+ év 

Finommotorika, monotóniatűrés és 

téri tájékozódás vizsgálata 

csoportos helyzetben 

Irányított feladatadás, 

megfigyelés, munkák elemzése 
nov. 30. 

Csoportos 

óvodapedagógusok 
Gyermekmunka 

Nagycsoport 6.+ év 

Iskolakezdési alkalmasság 

megállapítása- szülői kérvények 

benyújtása 

Rögzítés jan. 15. 
Csoportos 

óvodapedagógusok 
Kimenet lap 

3-4-5-6-+ év 
Beszédbeindítás, beszédjavítás, 

diszlexia prevenció 

Logopédiai szűrés, Logopédiai 

fejlesztés 

Folyamatos 

(nagycsoportosok 

elsőbbsége) 

Logopédusok 
Logopédiai 

napló 

Minden korcsoport 

Részképességek, fejlődési fokok 

teljesülése a gyermek fejlettsé-

gében 

 

Megfigyelés, pipalistán jelölés 

 

máj. 30. Csoportos 

óvodapedagógusok 
Pipalista 
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11.4.  Hospitálási értékelő lap / óvodapedagógus 
 

Látogatott óvodapedagógus:  

Csoport/korosztály:  

A látogatás témája:  

Látogatás ideje:  

A látogatást ellenőrzi:  

Hospitáló óvodapedagógusok: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

SZEMPONT ÉRTÉKELÉS INDOKLÁS 

Tevékenységi terve nyomtatott 

formátumú, áttekinthető, lefedi a 

hospitálás témáját. 

++ + - -- 

 

Tevékenységi terve logikus, konkrét 

feladatot meghatározó, szakmai- mód-

szertani elméleti tudást tükröz, az OH 

ajánlása alapján készült. 

++ + - -- 

 

A tevékenységekhez alakította a 

csoportszobát, biztosította az eszkö-

zöket, épített a gyermekek érdeklő-

désére, a motivációt fenntartotta. 

++ + - -- 

 

A célok eléréséhez változatos módsze-

reket alkalmazott ++ + - -- 

 

A meglátogatott foglalkozás pozitív 

visszajelzésekre épülő, bizalommal teli 

légkörben zajlott. 

++ + - -- 

 

A tevékenységi tervben megfogalmazott 

célok és feladatok megvalósultak. 
++ + - -- 

 

A pedagógus felkészült az önreflexióra, 

önértékelése reális. ++ + - -- 
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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

3. kompetencia: A tanulás támogatása 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

A hospitálók megfogalmazása alapján a látogatott pedagógus 

ERŐSSÉGEI FEJLESZTHETŐ TERÜLETEI 

 

1. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

1. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

A látogatott óvodapedagógus észrevételei 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aláírások: 

………………………………………………………… 

Látogatott óvodapedagógus: 

 

………………………………………………………… 

A látogatás ellenőrzője 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Hospitáló 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

óvodapedagógusok 
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11.5. Csoportlátogatási napló 

Látogatott csoport  

Korosztály:  

Látogatás ideje:  

 

Az ellenőrzés szempontjai:  …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Megfigyelések, észrevételek …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

Csoport óvodapedagógusa 

………………………………………………………… 

Óvodavezető 
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11.6. Hospitálási értékelő lap / dajka 
 

Látogatott dajka:  

Csoport/korosztály:  

Látogatás ideje:  

A látogatást ellenőrzi: Márkus Mónika - óvodavezető 

Hospitáló dajkák: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

A hospitálók megfogalmazása alapján 

ERŐSSÉGEK FEJLESZTHETŐ TERÜLETEK 

 

4. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

A hospitálók egyéb észrevételei 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A látogatott dajka észrevételei 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aláírások: 

………………………………………………………… 

Látogatott dajka 

 

………………………………………………………… 

A látogatás ellenőrzője 

 

………………………………………………………… 

Hospitáló 

………………………………………………………… 

dajkák 
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11.7. Gyermekvédelmi munkaterv 

 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, 

illetve enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek az óvodáskorú 

gyermek személyiségfejlődését megzavarják, valamint gátolják. Ezért 

intézményünkben biztosítjuk  

 a testi-lelki szükségletek kielégítését,  

o az egészséges életmódot, egészség védelmét, és fejlesztését,  

o egészséggondozást, egészséges táplálkozást,  

o az érzelmi - értelmi nevelést,  

 az integrált nevelést a sajátos nevelési igényű gyermekek részére,  

 esélyegyenlőséget a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek.  

 

Az egészségvédelem, mint általános nevelési elv, átfogja az óvodai nevelés minden 

mozzanatát. Az óvodai élet minden pillanatában kötelező érvényű az élet, a testi épség 

és az egészség megvédése az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek és az 

óvoda dolgozói számára. A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi 

személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes 

képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Tehát, mindenkié, 

azaz óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, minden óvodai dolgozó a gyermekek 

érdekeit védi, képviseli, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelést igénylő és a beilleszkedési, tanulási magatartási 

problémákkal küzdő gyerekekre. 

 

 - A tehetséggondozásban, felzárkóztatásban kiemelt szerepet kapnak az 

óvodapedagógusaink által vezetett tevékenységek - Továbbra is kiemelt fontosságú az 

óvodai és családi nevelés összhangjának erősítése (közös  családi programok 

szervezése, nyílt napok, fogadóórák) 

- Az óvodapedagógusok, asszisztensek, dajkák kiemelt figyelmet fordítanak, 

megfelelő pedagógiai módszerekkel oldják meg és kezelik a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek mindennapjaival kapcsolatos teendőket, problémákat.  
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- Óvoda-iskola közötti átmenet folyamatának irányítása és a kölcsönös kommunikáció 

megteremtése.  

- A „Zöld Óvoda" cím elnyeréséhez kapcsolódó, további tevékenységek szervezése, 

megvalósítása, a fenntartható jövő szemlélet elmélyítése gyermekekben, családokban, 

itt dolgozó felnőttekben egyaránt. 

-  Ellátandó feladataihoz tartozik különösen olyan pályázati lehetőségek, fórumok 

figyelése, és minden olyan lehetőség kiaknázása, amivel segíthetjük a hozzánk járó 

különböző okból hátrányos helyzetű gyerekeket.  

 

Ellátandó alapfeladatok: 

- a megismerés során a kulturált, biztonságos életviteli szokások, a helyes viselkedési 

formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok kialakítása  

- a családok bevonása a környezet alakításába, védelmébe - olyan tanulási környezet 

kialakítása, ami fejleszti a gyermek önbizalmát, az öntudatos és környezetért felelős 

magatartást, a világgal szembeni pozitív beállítódást  

- gyermeki igények figyelembevételével a differenciált, személyes bánásmód 

biztosítása, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési- 

magatartási- tanulási nehézséggel küzdő gyermekekre  

- a nyugodt légkör létrehozása a látható- hallható-tapintható világ érzékelésére  

- a megismerést, tapasztalatszerzést segítő kirándulások szervezése  

 

  A balesetek megelőzése kiemelt feladat, hiszen minden kisgyereket szebben, 

okosabban, egészségesebben kell nap, mint nap a családba visszabocsátani. Az 

egészség megőrzéséhez elmaradhatatlan a megfelelő öltözködés, a higiénián kívül a 

megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozás, alvás és mozgás. Nevelési év elején 

felmérjük az óvodába járó gyermekek körében a hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekeket, valamint az étkezési támogatásban részesülőket, a speciális étrendet 

igénylők körét. 

 

 Folyamatos a kapcsolattartás a védőnőkkel, a gyermekorvossal, a Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőjével, valamint a felzárkóztatást végző logopédus és fejlesztő 
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pedagógus szakemberekkel. Tájékozódunk a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába 

érkezéséről, jelenlegi körülményeiről, gondozottságáról, felmérjük szükségük van-e 

segítségre az óvodába járáshoz (póló, nadrág, pulóver, cipő...). Figyelemmel kísérjük az 

otthoni életkörülmények esetleges változásait. Felajánljuk a segítségünket 

nyomtatványkitöltés, egyéb ügyintézés során. Egészséges életmódra igyekszünk 

felhívni a családok figyelmét, szélesíteni látókörüket a témában. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a másság elfogadására. 

 

  Speciális gyermekvédelmi feladatok: 

▪ Az újonnan érkező gyermekek adatainak dokumentálása és a hátrányos és 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele 

▪ Tájékozódás a családok helyzetéről, családlátogatások megszervezése, 

megvalósítása.  

▪ Adatgyűjtés, adatrögzítés, megbeszélés, elemzés. 

▪ Statisztika készítése 

▪ Lehetőleg maximális bizalom kiépítése, valós helyzetek feltárása, 

esetmegbeszélés, beszélgetés. 

▪ Vizsgálatok, fejlesztésre szoruló gyermekek kiszűrése.  

▪ Az érintett szülők tájékoztatása, folyamatos információáramlás 

biztosítása, lehetőségteremtés.  

▪ Fejlesztő foglalkozások vezetése. 

▪ Rendszeres egészségügyi vizsgálat biztosítása.  

▪ Családtagok közötti kapcsolatok figyelemmel kísérése. 

▪ Nevelő, fejlesztő, korrigáló munka.  

▪ Problémák észlelése, okok feltárása, problémakezelés.  

▪ Szülőkkel való célzott beszélgetés.  

▪ Adományok gyűjtése, érintettekhez juttatása 

 

Budakalász, 2021. szeptember 1.  

 

.............................................................................. 

Lovas Katalin – gyermekvédelmi felelős  
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11.8. Munkaközösségek munkatervei 

11.8.1. Tündérműhely munkaközösség munkaterve 

 

A műhelyt vezeti: Lovas Katalin 

A műhely tagjai: Az óvoda összes dolgozója 

 

A munkaközösség célja: A dolgozók kreativitására alapozva óvodánk ünnepkörökhöz 

igazodva szépüljön.  

A munkaközösség feladatai:  

▪ új technikák megismerése által gazdagodjanak ismereteink és ezzel együtt a 

csoportban végzett munkánk.  

▪ sok kiemelten tehetséges kollégánk van, akiknek teret, eszközöket és 

lehetőséget biztosít az óvoda, hogy tehetségüket kibontakoztassák ezen a 

területen is. 

 

Tervezett alkalmak: 4 tervezett alkalom van ebben az évben, amelyek az 

ünnepkörökhöz igyekeznek megteremteni a hangulati hátteret és ezzel szebbé 

varázsolni óvodánk mindennapjait.  

 2021. augusztus 27.: Őszi szüret - Családi sportnaphoz készítettünk 

dekorációkat, melyek emelik a rendezvényünk színvonalát és színesebbé teszik 

programunkat. 

 2021. november 2.: Téli álomvilág évszakhoz és ünnepkörhöz készített 

dekoráció.  

 2022.március. 10.: Rügymozdító március - a teljes óvoda virágba borul.  

 2022.június.2.: Gyereknapi dekoráció 

 

Budakalász, 2021. szeptember 13.  

 

.............................................................................. 

Lovas Katalin – munkaközösség vezető 
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11.8.2. „Zöld Tündérek” környezetvédelmi munkaközösség munkaterve 

 

A munkaközöséget vezeti: Ficz Dóra 

A munkaközösség tagjai: BG, BSÉ, FB, FGSz, HGK, KSM, LK, MM, RD, SKi, SPZs, SKo, 

VTÁ, VT, VB 

A munkaközösség célja: a környezettudatos magatartás és szemléletmód erősítése, 

gyakorlati ötletek átadása, alkalmazása a mindennapi óvodai életben. 

A munkaközösség feladatai: 

▪ a természet szeretetére nevelés, 

▪ a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás beépítése az 

óvodapedagógusok módszer-, eszköz-, játéktárába, 

▪ a természettudományos ismeretek bővítése, 

▪ terepgyakorlati tapasztalatok szerzése a szabad környezetben. 

 

Zöld Óvoda törekvéseink 

• ősszel a betonos udvarrészeken a festések felújítása; fajátékok javítása, 

festése; teraszon rendrakás 

• tavasszal simogató-tapogató-lepkekert kialakítása gyermek-magasságú 

madáretetővel 

• mezítlábas ösvényünk felújítása, felületcsere a Zöld Tündérek munkaközösség 

és a szülők részvételével) 

o segítséget kérünk a szülőktől a különböző anyagok gyűjtésében: moha, 

kukorica, macskakő, gyöngykavics, homok, napraforgómag, szalma, 

fatörzs szeletek, parafa, fenyőmulcs, cseresznye/meggymag, 

fűnyíradék, lomb stb.) 

o egynyári-, évelő növények, terméskövek beszerzésében 

• kerti munka a magaságyásokban 

• komposztálás 

• természetsarok, növénygondozás 

• egészséghét 

• zöldhét 



Budakalászi Telepi Óvoda munkaterve 2021/2022 

  

46  

• „egy gyerek – egy palánta” program 

• mindennapi zöldség és gyümölcsfogyasztás 

• vitamin-, gyümölcssaláta készítés 

• aszalás 

• zöldségleves készítés 

• vízzel való takarékoskodás 

• etetik a halakat, békákat, csigákat, segítenek az akvárium, terrárium 

takarításában 

• szelektíven gyűjtjük a szemetet (papír és műanyag), elemgyűjtő  

• évszakra jellemző termések, virágok megfigyelése 

• csíráztatás, hajtatás, kísérletek 

 

Tervezett alkalmak: 

1. foglalkozás: akvárium berendezése az emeleten 

2021. október  

2. foglalkozás: „ZÖLD – Óvoda” pályázati anyag összeállítása 

2022. március 

3. foglalkozás: simogató-tapogató-lepkekert kialakítása 

2022. április eleje 

4. foglalkozás: mezítlábas ösvény felújítása 

2022. április vége 

 

Budakalász, 2021. szeptember 1.  

 

.............................................................................. 

Ficz Dóra – munkaközösség vezető 

  



Budakalászi Telepi Óvoda munkaterve 2021/2022 

  

47  

 

11.8.3. „Mesezseb” munkaközösség 

 

A munkaközösséget vezeti: Bakos Gergely 

A munkaközösség tagjai:  

 

A munkaközösség célja: Mesék dramatikus feldolgozása; bábos, élő szereplős, illetve 

drámajátékos formák használata; ismert és kitalált mesék feldolgozása, 

feszültségtartás  

A munkaközösség feladatai:  

• Meseelőadás szintjeit és részleteit gyakoroljuk, hogy mik azok a főbb pontok, 

amelyek befolyásolják a nézőkre gyakorolt hatást, mik azok a pontok, amelyek 

belső motivációként szolgálva fenntartják a figyelmet. Főként az előadás 

szerkesztésére koncentrálunk, de egyben a színházi eszközök használatát is 

alkalmazzuk. 

• A résztvevők megnéznek egy előadást, melyben nézők vagy aktív résztvevők is 

lehetnek. Az előadás részleteit kibontva fókuszálunk rá a feldolgozás főbb 

pontjaira. 

• Egy mese-előadás és utána beszélgetés a feldolgozás részleteiről, 

feszültségpontokról… 

 

Tervezett alkalmak:  

 október – a történet mozgató elemei 

 november – belső motiváció, mint történetmozgató 

 március – játék a mesében, interaktivitás 

 április – „csak a feszültség meglegyen” - meseváltozatok (becsapós, hazudós) 

 

Budakalász, 2021. szeptember 13.  

 

.............................................................................. 

Bakos Gergely – munkaközösség vezető 

 



2011 Budakalász, Mályva utca 1 

Tel: 26/340-556  

E-mail:tovi01@t-online.hu 
 
 

Budakalász Város Képviselő Testülete 

Polgármesteri Hivatal 

Budakalász 

 

Tárgy: Budakalászi Telepi Óvoda 

2021/2022 nevelési év 

munkatervének jóváhagyása 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

 

A Budakalászi Telei Óvoda 2021/2022-es nevelési évre szóló munkaterve a vonatkozó 

jogszabályok és a kollégák javaslatainak figyelembevételével elkészült. 

A munkatervet az alkalmazotti közösség megismerte, a nevelőtestület a 10/2021(IX. 13) számú 

2021. szeptember 13-án kelt határozatával elfogadta. 

A szülői szervezet véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Kérem a Budakalászi Telepi Óvoda munkatervének jóváhagyást, elfogadását. 

 

Budakalász, 2021. szeptember 20.  

 

Köszönettel: 

 

 

…………………………………………………… 

Márkus Mónika 
 


