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Bevezetés 

 

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendelet

et_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf         

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtrefere

r=A1100204.TV 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=0

0000001.TXT 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikon

yv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf


3. 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikon

yv_0130.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 

lépéshez. negyedik, javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogus

ok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, 

javított kiadás  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI 

ELJÁRÁSHOZ második, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_mas

odik.pdf  

 A Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde  működését szabályozó dokumentumok 

mesevar-ovoda.hu  
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https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_masodik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_masodik.pdf
http://www.hofeherkesovoda.hu/
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„ A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert 

egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. 

A gyermek lelke a lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, 

ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” 

                                                                                 / Maria Montessori/ 

 

 

 

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek!  

 

 

  

Az elmúlt, feladatokkal és eseményekkel dús nevelési évet számos tanulsággal és „útravalóval” zártuk. 

Büszkék vagyunk intézményünkre, óvodapedagógusaink, dajkáink arra törekednek folyamatosan, hogy 

otthonossá, meghitté tegyék környezetünket. 

A közoktatás  újabb kihívásai elé nézünk ebben a nevelési évben is. Bár az elmúlt két év során számos lépést 

tettünk és mérhető eredményeket értünk el, mégis nagy izgalommal várjuk az intézményünk pedagógusait 

érintő és a jogszabályi elvárásoknak megfelelően kötelezően bevezetésre került önértékelést, az erre épülő 

külső szakmai ellenőrzést (tanfelügyeleti ellenőrzés)  minősítést, intézményi tanfelügyeletet. 

Hisszük, hogy mindez a köznevelés színvonalának emelését, így a hozzánk járó gyermekek nevelésének és 

fejlesztésének eredményességét is szolgálja.  

 Minden alkalmat meg kell ragadnunk a vállalt feladatok és a kihívásoknak való megfelelés érdekében, így 

fontos, hogy ismereteinket pedagógus és szülőként is folyamatosan bővítsük nem csak a különböző 

iskolákban, hanem egymástól, és nem utolsó sorban a gyermekektől való tanulás útján is. Aki fejlődni akar, 

az nem sajnálja  az időt a tanulásra.  Építve az elmúlt évek tapasztalataira és eredményeire és kiemelve 

pedagógiai programunk tartalmai közül, a 2017-2018 nevelési év kulcsterületeit a következőkben foglalnám 

össze: ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS  EGYÜTT A CSALÁDOKKAL, A HATÉKONY 

KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEIVEL.  

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint erősítse óvodánk 

eredményeit és hírnevét. 

 

                                                                     Stáhl Györgyné 

                                                              intézményvezető 

 

 

 



5. 

 

A sikeres pedagógusok nyolc jellemzője 

 
 

1. Heti munkatervük van 

2. Készülnek a következő napra, mielőtt elmennének az óvodából 

3. A szülőket bevonják a munkájukba, gyermekeik nevelésébe 

4. Már nem törekszenek mindenben a tökéletességre 

5. Augusztusban megtervezik a nevelési és tanulási tartalmak javarészét 

6. Megtervezik a napi munkaidejüket 

7. Kérnek és elfogadnak segítséget 

8. Kerülik a negatív pedagógusi megnyilvánulásokat 

Forrás: http://moderniskola.hu/2017/06/sikeres-tanarok-nyolc-jellemzoje-az-awsome-teachers-

oldal-szerint-legalabbis/ 

 

 

Éves munkatervünk fókuszában a gyermekek állnak.  

 

Személyiségük  fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének megalapozása és fenntarthatósága azt 

kívánja tőlünk, hogy az eddigieknél még inkább tudatosak, tervszerűek és hatékonyak legyünk. Mind e 

közben, gondolatban is a lehető legtöbb időt töltsük a gyermekeinkkel. Hogy megfeleljünk ennek a saját 

elvárásnak, egyrészt körültekintően kell mérlegelnünk az intézményi és egyéni feladatok felvállalása és 

elosztása során, másrészt a kapott és vállalt feladatokat mindenkinek a tőle telhető legjobb minőségben 

kell megvalósítania. 

A 2017-2018. nevelési évben továbbra is hangsúlyt kívánunk helyezni szakmai szervezetünk további 

fejlesztésére. 

Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében 

aktív, eredményes, és elégedett legyen. 

Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttnevelése érdekében a szülők támogató jelenlétére és 

együttműködésére továbbra is számítunk. 

 Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint erősítse 

óvodánk eredményeit és hírnevét. 

 

 

 

 

 

http://moderniskola.hu/2017/06/sikeres-tanarok-nyolc-jellemzoje-az-awsome-teachers-oldal-szerint-legalabbis/
http://moderniskola.hu/2017/06/sikeres-tanarok-nyolc-jellemzoje-az-awsome-teachers-oldal-szerint-legalabbis/
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AZ ÓVODA FUNKCIÓI 

 

 Óvó-védő funkció: nyugodt, érzelmi biztonság, gondozás, étkezés, pihenés, segítségnyújtás, 

egészségvédelem, mozgásszükséglet, szokások kialakítása. 

 Szociális funkció: kapcsolatrendszer, én-érvényesítő törekvések, a gyermek szocializálódása, 

differenciált fejlesztés, empátia –tolerancia - másság elfogadása, egymás segítése   →

 óvodai, iskolai életmódra való felkészítés! 

 Nevelő- személyiségfejlesztő funkció: a játék, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, 

kézimunka, mozgás, külső világ megismerése, munkajellegű tevékenységek, játékos tanulás, 

speciális fejlesztő tevékenységek.  

 

 

 

A BÖLCSŐDE  FUNKCIÓI 

 

 A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi.  

 Segítse elő az egészséges testi fejlődést   

 Segítse elő az érzelmi fejlődés, szocializáció és a megismerési folyamatok fejlődését 

 

 

 1. HELYZETELEMZÉS 

 

 

Jelenlegi helyzetünk   

 

1.1. Csoportok: 2017/2018. nevelési évben intézményünk 4 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik.  

 

A csoportlétszámok kedvezően alakultak, előreláthatólag a létszám nem növekszik túlzott mértékben.   

 

 Brumi 

csoport 

Süni  

csoport 

Csiga-biga 

csoport 

Katica 

csoport 

Ficánka 

csoport 

összesen 

2017.szept./okt. 19 fő- 1 

  SNI    

15 fő 19 fő-1 SNI 23 fő - 1 

SNI 

12 fő 77+12fő 

 

 A táblázatban szereplő adatok az év folyamán a beíratások alapján az óvodában  és a bölcsődében is  

növekszik, a bölcsődei csoport 120%-os feltöltöttséggel üzemel. Az SNI-is gyermekek 2 főnek 

számítanak. 

 

 

1.2. Alkalmazotti létszámok:  

 

  

  Logopédusunk: Benedek Éva   

 Óvodapedagógusok, gondozónők, dajka nénik:  

 Csiga-biga csoport: Vajda Csilla –Hardi Viktória -  Feketéné S. Zsuzsanna  

 Süni csoport:  Marton Teréz – Iván Szilvia - Mátyásné Regenye Mónika  

 Brumi csoport: Schumacher Józsefné – Kissné Simon Dóra – Dombiné Kugler Enikő 

 Katica csoport: Treier Gabriella- Kardicsné Schmidt Erika-Józsáné Vörös Margaréta-pedagógiai 

asszisztens- Farkasné Körmendi Zsuzsanna 

 Ficánka csoport: Mesterházi Mária- Spacsek Nikolett - Kálmán Józsefné 

 



7. 

 

2. ÓVODAI – BÖLCSŐDEI  ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

Az óvodai nevelés megszervezésekor biztosítani kell: 

 

 A gyermek széleskörű tanulási, tapasztalási lehetőségeit a testi, az érzelmi, értelmi és a  közösségi          

társas  nevelés terén, 

A gyermeknek sokféle választási lehetőséget, hogy kreativitásuk, döntésképességük folyamatosan 

fejlődhessen. 

 A személyi feltételeket: a gyermekek nevelését az óvoda pedagógusai és azok segítői végzik.    

 

A bölcsődei élet megszervezésekor biztosítani kell, a gondozás-nevelés alapelveiből kiindulva:  

 

  Az egyéni bánásmódot, fokozatosságot, rendszerességet  

              Biztonságos és tevékenységre motiváló környezetet, a próbálkozásokhoz elegendő időt. 

 A személyi-tárgyi feltételeket: a gyermek személyi és tárgyi környezetének állandóságát  

(gondozónők, csoport és hely), mely növeli az érzelmi biztonságot. 

 

 

 

 Az óvodapedagógusok- gondozónők kötelességei: 

  

 

 a gyermekekről való napi és folyamatos gondoskodás (testi-lelki értelemben egyaránt) 

 a gyermek elfogadása, azokkal a jó és "rossz" tulajdonságokkal, amit örökölt-szerzett eddigi élete 

folyamán – szeretet – elfogadás - empátia  

 a vállalt feladat elvégzése a legjobb tudása - képessége szerint  

 kapcsolatok ápolása a rábízott gyermekek szüleivel, az együtt dolgozó kollégákkal a kitűzött nevelési cél 

érdekében  

 a másokra való figyelés, a gyermekek szem előtt tartása, mindezzel a felmerülő problémák lehetséges 

prevenciója  

 szükség esetén a környezetben való változtatás, ha a gyermek fejlődését veszélyezteti, vagy előbbre viszi  
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3. AZ ÓVODA – BÖLCSŐDE KULCSFOLYAMATAI  

 

 

 

 

 

 

3.1. A GYERMEK FELVÉTELE –BESZOKTATÁS 

 

Óvoda Bölcsőde 

Óvodában a 3. életévét betöltött gyermekek 

beszoktatása fokozatosan történik, és max. 2 hétig 

tart. Szeptember első hetében az óvónők, dajkák 

együtt fogadják a gyermekeket.  

A bölcsődében a beszoktatás hosszabb folyamat. Az 

első napokon a szülő végzi a gyermekkel kapcsolatos 

gondozási feladatokra. Az első héten mindkét 

gondozónő foglalkozik a gyermekekkel.    

  A beszoktatás idején a nagyobb gyermekeket is 

bevonjuk az udvari élet során, segítve, bátorítva a 

kicsiket. 

Saját gondozónő elvének való megfelelés 

Kérdőívek beszedése, elemzése – anamnézis   Törzslapok, egyéb dokumentumok kitöltése  

Dokumentum: Gyermektükör,(szem.lap) 

                          Csoport-és mulasztási napló 

Dokumentum: Egyéni fejlődési napló  

                          Beszoktatási ütemterv+napló 

 

 

 

3.2.BESZOKTATÁSI ÜTEMTERV 

 

TEVÉKENYSÉG HOL HATÁRIDŐ / 

METTŐL - MEDDIG  

KI- aláírás  TELJESÜLTSÉG 

Családlátogatás   Szülői igény szerint    

Új gyerekek fogadása  Csoportban  2017.szeptember 01.    

Beszoktatás  Csoportban  Szeptember első két hete    

Kérdőívek elemzése  kiscsoport Október vége    

Gyermektükör – 

anamnézis felvétele  

kiscsoport Szeptember vége    

 

3.3. CSOPORTRA VONATKOZÓ FOLYAMATOK 

 

Óvoda Bölcsőde  

Fejlesztési és nevelési tervkészítés Gondozási terv készítése  

Tanulási folyamat lebontása Szervezési feladatok tervezése  

              Logopédiai szűrés + nevelési Tanácsadó 

mérése nagycsoportban 

Gondozói-nevelőmunka értékelése  

Szervezési feladatok tervezése  

  

 

A gyermek egyéni fejlődését követő feljegyzések, GYERMEKTÜKÖR (anamnézis, egyénről feljegyzések, 

fejlesztési tervek / egy-két szóban / Gyermekek egyéni dossziéja, fejlődési naplója 
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3.4. ALAPSZABÁLYOK 

 

 

* Az óvoda nem oktat, hanem nevel és tanítgat! 

Ebben a korban az érzelmeknek döntő jelentősége van , a kisgyermek mindent az érzelmein keresztül ítél 

meg,   fogad el, ezért  az óvoda elsősorban érzelmi intelligenciára (EQ)  nevel .   A mese és a játék útján 

fejlődő érzelmek biztosítása . 

Érzelmek kinyilvánítása a gyermek felé - a negatív érzelmeknek is szabd utat engedni - csak megfelelő 

megfogalmazásban (…nekem rosszul esik,ha …..,nem szeretem a kiabálást ,….dühös vagyok , mert nem 

sikerült ….. Vigyázat a negatív érzelmek  megfogalmazásánál ne a gyermeket ítéljük el , hanem a tettet !  

 

 

* Az óvoda civilizál és kultúrál. 

Az óvodai tanulgatás útja: - felfedez, próbálkozik, utánoz.  

Az óvodai tanulás színtere: a játék. A  játékba , játékos helyzetben tanul  .   A mi feladatunk - átkódolni a 

feladatokat  , tennivalókat  erre a  nyelvre  , vagyis a játékra .  → a játék útján biztosított nevelésfejlesztés. 

Játszani, kérdezni, figyelni! Erre tanítani! Ráérős, próbálkozásos, utánzásos nevelés! 

Ennek a korosztálynak a játéka a " mintha játék ", a szimbolikus játék. 

Bölcsődés korúak játéka: a gyakorlójáték 

 

 óvodapedagógusok, gondozónők  feladata : hogy  a gyermekek életkoronkénti cselekvéseit, azok 

motivációit értő módon figyeljék, értékeljék, alakítsák, mégpedig oly módon, hogy a gyermekek egyéni 

különbségeit elfogadják, tiszteletben tartsák, a többiek érdekét nem sértve . Egyéni bánásmód . 

 Gyermeki szükségletek kielégítése 

 

A szeretet öt nyelve –alkalmazása a mindennapokban  

1. ♥Elismerő szavak  2. ♥Minőségi idő  3. ♥Ajándékozás 4. ♥Szívességek  5. ♥Testi érintés 

 

Óvodapedagógusi - gondozónői "jogtalanság " 

 A körülötte élők megbántása - gyermek, szülő, munkatárs 

 A család bárminemű kibeszélése, bárhol- bárkinek (erkölcsi kérdés) 

 Féltékenykedés a gyermekre, akár saját kollégájával szemben  

 

 

Mindennap adj egy rózsát a gyermeknek!  A mindennapos együttlét öröm, élmény legyen! Örüljünk 

életünk minden egyes napjának!  

 

  

TÖPRENGŐ (nyugodt, türelmes beszélgető kör) és a MESERAJZ! folytatása. 

 

az „ együtt és külön „ és a „ lehet és a kell „ elvek összhangjának,—  az arany középút --- megteremtése 

 

 

3.5.  JÁTÉK  - ( játékba ágyazottan ) 

 

 

*Mozgás -Egészséges életmód           * Munka-érzelmi nevelés-szocializáció          *Tanulás -értelmi   nevelés 

testi fejlettség  biztosítása         közösségi-szociális képesség fejlesztése               mentális-érzelmi 

képességek fejlesztése          
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4. PEDAGÓGIAI MENEDZSMENT- „TELJES KÖRŰ”- KIEMELT FELADATOK  

 

 

4.1.   Menedzsment: az egész intézményi munkára vonatkozik. 

Cél: elégedettség elérése partnereink körében, továbbá a külvilág felé „menedzselni” intézményünket, 

közszereplések, helyi továbbképzések szervezése, média bevonása (Mesevár hírmondó, Nagyvázsonyi Hírek 

újságcikkek,) 

 Információs lehetőségek 

Szakirodalom, óvodai folyóiratok tanulmányozása, óvodai könyvtár, módszertani filmek, bemutatók 

vállalása, eszközök készítése, továbbképzések, konferenciák előadásaiból beszámolók, munkaközösség, 

team. 

 

4.2.  A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI – ÓVODA  

 

4.2.1.A helyi nevelési programunk hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt helyezünk 

az alábbi területekre: 

        

 Egészséges életmódra nevelés    

 A gyermekek neveltségi szintjének emelése 

 Tudatos környezetbarát magatartás kialakítása   

 Környezeti-környezetvédelmi nevelés játékosan  

 Hagyományaink ápolása, jeles napok   

 Vizuális nevelés   

 

 

Belső továbbképzés keretében kiemelten kezeljük: a népmesék szerepe az óvoda 

anyanyelvi nevelésében.   

 

4.2.2.Az intézményi önértékelési tervben foglalt feladatainak végrehajtása  

 

 Szervezetfejlesztés: csapatépítés: szakmai kapcsolatok mélyítése, feladatelosztás 

 Belső továbbképzések lebonyolítása. 

 Felkészülés a tanfelügyeletre, minősítésre 

 

 

 

 

 

5.A NEVELÉSI ÉV CÉLJAI 

  

 Elsődleges célok:  

  

  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör 

biztosítása → fókuszban a gyermekek  

  

 Törvényes és színvonalas intézményműködés   

  

  

- az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott 
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– a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, 

megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba a csoportok és az egyes gyermekek 

szintjein egyaránt:  

- az értelem fejlesztése; - tanulási motívumok, értelmi képességek fejlesztése - a segítő életmódra 

nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés; szociális képességek fejlesztése 

- az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés   

- az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok kialakítása - 

személyes képességek fejlesztése 

- a speciális kompetenciák fejlesztése - alkotóképesség, tehetség 

- a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése - különös tekintettel a veszélyeztetett, 

valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre.  

 

 

 

 További céljaink:  

 
- a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési / fejlesztési folyamatában; 

kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési lehetőségeinek szélesítése   

 

- a szervezet szakmai színvonalának további erősítése 

- a gyakorlat közeli belső továbbképzések munkaközösség hatékony működtetésével, a lehetőség 

szerinti külső továbbképzéseken történő részvétellel, valamint önképzéssel  

- mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) a jogszabályi elvárások szerinti önértékelés 

lebonyolítása   

 

 

  
 A célok elérését támogató kiemelt feladataink:  

  

 az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját 

képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai színvonal 

mérhető emelése  

  

 az intézményvezetés felelőssége  

- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre, ennek érdekében az 

intézményi önértékelések jogkövető megszervezése 

- a kialakult és elfogadott intézményi gyakorlat további finomítása, szükség szerinti fejlesztése 

- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

 

 a pedagógusok felelőssége abban áll, hogy 

- mint a napi tevékenységeik során is - úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, 

pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott 

kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás  - a dokumentumellenőrzés   - az interjú és a 

portfólióvédés során  

 

- mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon 

és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

- az intézmény saját elvárásainak való megfelelés   

 

- az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés - mesterségbeli tudás a pedagógus 

kompetenciák mentén:  
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- szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

- pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése   

- a tanulás támogatása  

- 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  

  

- menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”  

- a közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

- pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

- kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

- elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért   

 

 

  

  

 minőségelvű működésünk garanciájaként 

- a pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés kijelölt ütemben történő lebonyolítása - részben 

az önértékelési folyamat részeként intézményünk szabályozó dokumentumainak  hatékonyság 

vizsgálata  

 
  
 

 a nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése 

- a mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, eljárások, és az eredményességet 

fokozó minőségjavító technikák tanulása és alkalmazása 

- a különböző továbbképzéseken szerzett kompetenciák, valamint a saját ”jó gyakorlatok” közösség 

előtti megosztása csoport és intézményi szinteken 

- külső előadók meghívásával új ismeretek, tapasztalatok szerzése  

 

 

  

 hatékony együttműködés a családokkal  

- a család elsődleges szerepének hangsúlyozása 

- az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos együttműködés a 

gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától” → a gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő 

nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. 

- a család részvételének minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda folyamataiba, saját 

gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe. 

- érzelmi és erkölcsi nevelés együtt a családokkal, hatékony kommunikáció eszközeivel. 

 
  

 a szakmai munkaközösségek tagjainak éves értékelései és tapasztalatai alapján különös gondot 

fordítunk a munkaközösség tervei és azok megvalósításai során az alábbiakra: 

- pedagógiai program intézményi, a zöld óvoda és hagyományőrző szakmai munkaközösségek, 

valamint a gyakornok – mentor szakmai munkacsoport céljainak újbóli átgondolása, „élesre 

fogalmazása”  

- az adminisztrációs feladatok minőségi és mennyiségi elvárásainak felülvizsgálata → adminisztrációs 

kötelezettségek áttekintése, a törvényi elvárásokkal is kompatibilis szükség szerinti korrekciók 

végrehajtása a kollégák bevonásával  
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- szakmai információ áramlás biztosítása → munkaközösségi tartalmak megosztása a kollégákkal  

 
- a kollégák informatikai kompetenciáinak mérhető fejlődése, fejlesztése – belső segítségnyújtás 

 

 

  különös figyelem a gyakornok szakmai támogatására 

- gyakornok – mentor rendszer működtetése  

- hospitálási alkalmak biztosítása az önértékelési programban szabályozott módon  

  

 

  

 fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyi  ellátottságra, és az 

irányításra.  

  

  

 pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az óvodai nevelés országos 

alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:  

  

- az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés  

- anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van  

- hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet  

- játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe  

- kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés  

- érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  

- a tevékenységekben megvalósuló tanulás: az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, 

spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. projekt módszer 

alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek,  

 

 
 
 

6. A BELSŐ SZAKMAI TAPASZTALATCSERÉK ÉS A VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK KIEMELT SZEMPONTJAI 

 

 A nevelési év kiemelt nevelési feladatai terén  

o Játékok ötletessége, komplexitása, irányítása, óvónői kreativitás, rugalmasság, gyermekek 

részvétele  

o Viselkedési normák területén: gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt, felnőtt- felnőtt 

üdvözlése, megszólítása, kapcsolatok, konfliktusok kezelése. Ünnepelni tudás! Méltó 

viselkedés! A ráhangolódás, készülődés nagyon fontos!  

      Jól működő, csoportra jellemző tulajdonságok kialakítása: szociális segítőkészség és 

empátia (nem a durvaság, tombolás). Különös tekintettel a nagyok – kicsik kapcsolatára, 

segítő, oltalmazó, védelmező magatartás kialakítása!  A közösségi nevelés tulajdonképpen 

társas nevelés - mindig vegyük figyelembe az egyént!  Szeretetteljes pedagógia! 

o Vegyenek részt a gyerekek az óvónőkkel, dajka nénikkel az udvar rendben tartásában-/ pl. 

levélsöprés, diószedés, hólapátolás, stb. /- munkajellegű tevékenységnél hagyjuk őket 

próbálkozni. Szelektív hulladékgyűjtés (Csoporton belül)!    Komposztáló használata! 

Óvodai szintű papírgyűjtés, Alu dobozok gyűjtése, Elhasználódott elektromos 

eszközök elszállíttatása 
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                              6.1..KÜLSŐ ÉS BELSŐ KÉPZÉS / TOVÁBBKÉPZÉS/ SZAKMAI PROGRAMOK 

 

 

Az egyéni igényeknek megfelelően az óvodai, ill. bölcsődei munkát segítő továbbképzések, előadások 

szerint, a Pedagógiai program cél és feladatrendszerének megfelelve állítjuk össze továbbképzési 

tervünket.  

 

 

 

POK által szervezett ingyenes szakmai programok és rendezvények 

 

 Érdeklődés szerint a POK és más intézmény által szervezett szakmai rendezvényeken történő 

folyamatos részvétel  

 POK által szervezett képzések, konferenciák 

 Bölcsődei témájú rendezvények  

 Egyéb rendezvények  

 Óvodánkban szakmai nap szervezése óvodapedagógusainknak és a környező települések 

intézményvezetőinek, óvodapedagógusaink 

 

 

 

Egyéb szakmai képzések és 

programok 

 

Előadó/felelős  

 

Helye 

 

Mikor  

 

Dokumentum  

Bemutató foglalkozások minden 

csoportban  - a népmesék szerepe az 

óvoda anyanyelvi kommunikációs 

nevelésében 

 Helyben 2017.tavasz tematikus terv 

alapján 

Belső továbbképzés  

Hogyan készüljünk a 

tanfelügyeletre? 

Önértékelés 

Minősítés 

Módosított útmutató megismerése 

 

Óvónők Helyben Január  

február   

munkaterv 

     

 

Bölcsőde vezető értekezletei 

Barbainé 

Bérczi Klára 

Módszertani 

Bölcsőde 

Veszprém 

negyedévente  

 

 Munkaközösségünk megbeszélései 

Marton Teréz  

Kissné Simon 

Dóra 

Helyben Havonta 1 

alkalommal 

 

 

 

 

Szakmai nyitott napok (belső) 

 

Előadó 

 

Helye 

 

Mikor 

 

Dokumentum  

Nyitott Nap az óvodaválasztó szülők és 

gyermekeik részéren óvodai beíratás/ új 

gyerekek fogadása  

Óvónők  Csoportban  Április 

/szeptember 

 

Nyitott Nap a bölcsődét választó szülők és Gondozónők  Csoportban  Április  
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gyermekeik részére bölcsődei beíratás / új 

gyerekek fogadása 

  

/szeptember 

     

 

Egyéb képzés(belső) Előadó Felelős  Helye Mikor Dokumentum  

Munkavédelmi oktatás -  

Tűzvédelmi oktatás minden 

dolgozó részére 

Külső 

szakember  

Stáhl Györgyné Óvoda  szeptember Jelenléti ív  

 Szakmai nap a környező 

települések 

óvodapedagógusaival: 

Érzelmi és erkölcsi nevelés 

együtt a családokkal 

 

 

Lendvai 

Lászlóné 

óvodai 

szakértő 

Stáhl 

Györgyné 

óvoda március munkaterv 

 

6.2.BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK - szakmai bemutatók célja – ütemterv szerint 

             

  

Célunk: 

1. Népmesék szerepe az óvoda anyanyelvi kommunikációs nevelésében.  

2. A tevékenységekhez kapcsolódó attitűd pozitív alakítása, szociális segítőkészség –empátia alakulása  

3. Bemutató foglalkozások során az elméleti ismeretek kipróbálása, egymás munkájának megismerése 

A foglalkozások ideje: januártól - heti 1x (szükség szerint külön időpont egyeztetéssel) –ütemterv szerint  

Folyamatos feladatok: 

 Faliújságokon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a rájuk is vonatkozó eseményekről. 

 Valamennyi foglalkozás - az óvónő társakat is bevonva - önálló felkészülést igényel.  

 Bemutató foglalkozások  

 

 

6.3. CSALÁD ÉS ÓVODA KAPCSOLATA 

 

Cél: korrekt, partneri, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítására való törekvés. Az együttműködés a 

család és az óvoda között elengedhetetlen a gyermek harmonikus fejlődése érdekében. 

 

EGYÜTTNEVELÉS! 

ÉRZELMI ÉR ERKÖLCS NEVELÉS EGYÜTT A CSALÁDOKKAL? HATÉKONY 

KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEIVEL! 

 A gyermekek érdekében célunk a nyitott óvodai szellem megteremtése.  

Az érdeklődő, segítőkész szülőket partnerként, szeretettel fogadjuk.  

Az óvodapedagógusnak a kapcsolatok kialakításában toleránsnak, tapintatosnak, elfogadónak kell lennie, 

egyenrangú félnek kell tekintenie, tisztelnie kell a szülőket. Törekedni kell sok közös program szervezésére.  

A közös programokról fényképek és videó felvételek készítése.  

 

Konzultációs, információs, közös program lehetőségek Mikor 

Családlátogatások  Szülői igény szerint 

Programokon, közös csoport programokon való részvétel  Folyamatos  

szülői értekezletek Évente 3x 
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faliújság hirdetményei Folyamatos 

Diótörés, 

Márton – napi lámpás felvonulás 

 

 november 

november 09. esőnap 10. 

 

Nagyvázsonyi Hírek  Folyamatos 

Társadalmi munka / udvarrendezés / szeptember-október 

Munkadélutánok / játék-, ajándékkészítés / Márton napi,Adventi –húsvéti  

Időpont egyeztetés utáni egyéni beszélgetés,vidéki 

gyermekeknek üzenő füzet  

Folyamatosan 

Bölcsődében – üzenő füzet  Folyamatosan 

 

 

6.4.Szülői Szervezet - óvodai szintű elnök  

SZSZ - tagok 

CSOPORT NÉV  TELEFON NÉV  TELEFON NÉV  TELEFON 

BRUMI  Szigeti 

Krisztina 

70/6106972   

 

  

SÜNI  Polgár 

NikolettI 

30/9030770 Treier 

Zsuzsanna 

30/6116121 Borbély Bianka 30/7400780 

CSIGA- BIGA  Bertalan 

Cintia 

20/4556457 Vass- Csányi 

Katalin 

20/9956822 Ebeléné Polgár 

Nikoletta 

20/2994333 

KATICA Mátyás 

Viktória 

30/2399177   Mátyás 

Henriett 

30/3486072 

FICÁNKA Mátyás 

Henriett 

30/3486072 Sándor 

Zsuzsanna 

   

 

 

6.5.CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG (óvónők, gondozónők)  

 

Folyamatos tevékenységek: 

 Folyamatos tájékozódás a családok helyzetéről 

 A szülők bátorítása az óvoda, bölcsőde életébe történő bekapcsolódásra  

 Szülői / rétegszülői programok szervezése és lebonyolítása 

 Hirdetőkön a szülők időbeni és pontos tájékoztatása 

 Új családtámogatási lehetőségek felkutatása, valamint egyéb módon  

 A még hatékonyabb családsegítő tevékenység érdekében az információ áramlás további javítása a 

családok és a Gyermekvédelmi felelős között, ezáltal családsegítő és a családok között 

Alkalomszerű tevékenységek: 

 Családok igényeinek felmérése, családlátogatások, egyéni és csoportos beszélgetések 

 Szükség szerint feljegyzések készítése esetekről 
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7. 2017-2018. ÉV MUNKARENDJE 

 

 

7.1.Szünetek rendje 

 

Megnevezés Mettől –meddig Óvodai nevelést érintő napok 

utolsó első 

Iskolai őszi szünet – 

csökkenő óvodai létszám  

2017.10.30.-11.03.-ig 2017.10.27. 2017.11.06. 

Téli szünet – amennyiben 

a szülői igény 10 fő alatti 

az intézmény zárva tart az 

SZMSZ alapján 

 

 

 

2017.12.27.-2018.01.02. 

 

2017.12.22. 2018.01.02. 

Megnevezés Mettől –meddig Óvodai nap 

iskolai tavaszi szünet- 

csökkenő óvodai létszám  

 

2018.03.29.-04.03.-ig  2018.03.29. 2018.04.03. 

Iskolai nyári szünet – 

június 15.-tól csökkenő 

óvodai létszám  

2018.június 15.   

Óvodai nyári zárás  

Nagytakarítás, felújítás 

(3 hét) 

 

2018.július 23. - augusztus 10.-ig 

 

 

2018.07.20. 

 

 

2018.08.13. 

  óvodában összevont 

csoportokban 

 

2018.június 16. – augusztus 31.-ig  

 

 

 

 

 

7.2.SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK TERVEZETT IDŐPONTJAI, EGYÉB PROGRAMJAI 

 

Tervezett időpont Hely/ 

kinek  

Téma Felelős Telj.  

 

 

1. 

 

2017.08.30. : du.16 óra  

 

 

Óvodai 

csoport

szoba  

Fogadjuk a szülőket.      szülőket 

Célunk: - barátkozás az új környezettel, óvó 

nénikkel, a csoportszobával- / könnyebb 

beszoktatás/, ismerkedés a szülőkkel. 

Óvodai – bölcsődei életünk, nevelési elveink rövid 

ismertetése. Házirend 

Int.vez   

  

Óvodaped. 

Gond.nők 

 

 

 

2. 

 

2017.09. 11.-14. : 

 du . 16
,30

  

 

 

 

Csoport

szoba 

  

Óvodai életünk, nevelési elveink rövid ismertetése- 

iskolaérettség - éretlenség kérdése – nevelési 

tanácsadó felmérése.  terápia •Szervezési feladatok, csoportszokások, házirend , hetirend , napirend , óvodai szolgáltatások  ismertetése.   •  Eseménynaptár   

Szervezési feladatok, csoportszokások, 

 házirend, hetirend, napirend óvodai szolgáltatások 

 

Intézm.vez

. 

 

Óvodaped. 

 

   

  

 

Elsősök beilleszkedése - látogatás tapasztalatai  

Intézmény 

vez. 
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3.  

2018.01.18: du.  16
30

  Nagycs

Szülők  

Iskolai alkalmasság, iskolára való felkészítés- 

milyen az első osztály? Elsős tanítónők 

*Fejlesztések eredményei / fejlesztőped. beszám. / 

Óvodaped. 

4.  2018.06.18.   

  

beszámolás az év tapasztalatairól, eredményeiről, 

eseményekről 

Intézém. 

vez. 

Óvodaped 

 

5.  Egyéb  

 

csoport szülői értekezletek, egyéni igény szerint 

előre egyeztetett időpontban, fogadó óra  

 

Óvodaped. 

Gond. nők 

Int.vez. 

 

6. 

  

Egyéb közös programok a 

szülőkkel 

  

Szüreti felvonulás, Márton napi műsor, közös 

munkadélutánok, csoportkirándulások, ovi -bál 

Farsang, udvarszépítő nap, anyák napja, 

gyermeknap és sportnap,óvodai kirándulás,  

 

 

 

Óvodaped. 

 

 

 

 

 

 

7.3.  NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK TERVE 

 

 

 Időpont Nev.nélk

m.nap 

Megnevezés Téma felelős Teljesült  

1. 2017.09.04. 

 

 

2017.09.25. 

 

 

 

 

1 

Nevelési 

értekezlet  

 

 

 

Nevelési 

értekezlet 

 2016/2017-es év teendőinek 

megbeszélése, munkaidő-nyilvántartás, 

feladatok meghatározása. A házirend, 

SZMSZ, Pedagógiai Program ismertetése 

az új dolgozóval..  

Munkaterv ismertetése, aktuális teendők 

megbeszélése 

 

Stáhlné 

 

2. 2017. 10.  

 

Szakmai 

továbbkép-

zés  

 

POK szervezésében- Média értés a 

drámajáték eszközeivel 

Boldogságórák – a gyermek 

személyiségének fejlesztése 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

befogadása , óvodai nevelése 

Láb-és tartásjavító mozgásos 

játékok gyakorlati bemutatása 

Stáhlné  

3. 2018.01..  Nevelési 

értekezlet  

 Aktuális témák megbeszélése, félévi 

értékelés  

Schumacher 

Józsefné 

 

 

4. 2018.06. 2 Szakmai 

kirándulás  

Tapasztalatok gyűjtése más 

intézményektől 

 

Stáhl 

Györgyné 

 

5. 2018.06.18.  

 

Tanévzáró 

értekezlet  

Év-végi összegzés az eredményesség 

szempontjából  

Nyári óvodai –bölcsődei élet megszerv.  

2017/2018.nevelés év munkaterve - 

ötletbörze  

 

Stáhlné 

Óvodaped 

 

6. 2018.08.27.  

 

Tanévnyitó 

értekezlet/  

Munkaterv tervezet elfogadása 

Beszoktatással kapcsolatos feladatok, 

 új gyerekek fogadása 

Stáhlné 

Óvónők, 

gondozónők  
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7. Szükség 

szerint  

 Egyéb 

nevelési 

értekezletek 

Önértékelési rendszer működtetése.  

Balesetvédelmi, elsősegélynyújtó képzés 

Aktuális programok, évszakok, felelősök  

Schumacher 

Józsefné 

Stáhlné 

 

 

7.4. ÓVÓNŐI  ÉRTEKEZLETEK 

 

Óvónői értekezleteinket minden hónap első hétfőjén délután 4 órától tartjuk.  

Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is a jelenlévők gondoskodnak, illetve útjára indítunk 

egy „add tovább” füzetet, melyet, ha elolvastak a kollégák aláírásukkal jeleznek. A külső képzéseken és 

programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják a szakmai információkat!  

Az értekezleteken megbeszéljük a következő 1 hónap aktuális feladatait, felelősök, határidő megjelölésével   

 

 

 

 

7.5. SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEINEK RENDJE 

 

Célja: Az óvoda – bölcsőde aktuális feladatainak ütemezése és előkészítése, amely 2 havi rendszerességgel 

ülésezik. 

Az értekezletek szervezésének és lebonyolításának felelőse: Rózsás Diána – elnök és Stáhl Györgyné 

intézményvezető  

 

 

Téma Időpont Teljesítve  

 A munkaterv  megvitatása október   

Karácsonyi készülődés, játékvásár megszervezése  december   

Óvoda-bál szervezése február  

Óvodai kirándulás, gyermeknap előkészítő munkálatai április  

 

 

 

 

7.6. MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLETEK - ÖSSZEJÖVETELEK 

 Időpont Nev. nélk. 

m.nap 

Téma Felelős Teljesült 

1.  

2017.08.30. 

 Ált. tájékoztató a tanévkezdésről  

 

Stáhlné  

2. 2017.12.  Aktualitások Stáhlné  

3.  

2017.12. 

  

Karácsonyi készülődés, nyugdíjas 

dolgozók megajándékozása   

Schumacherné   

4. 2018.03.  Változások ismertetése  

2018 –as év költségvetési tájékoztató 

 

Stáhlné 

 

5. 2018.06.  

 

 Pedagógusnap Stáhlné   

6. 2018.06.   

Nevelési év értékelése, nyári teendők 

megvitatása 

 

Stáhlné, 

Schumacherné 
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7.7.ÜNNEPEK RENDJE 

  

Ünnepek felelősei a csoportokban: minden óvónő, kisgyermek nevelők 

 

Évszakokért felelős csoportok: Közös ünneplés szervezése--folyosói dekoráció,- az aktuális népszokásőrző 

és természetóvó napok szervezése - szereplés  

 

A RENDEZVÉNYEKRŐL FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓ FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE A SZÜLŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

7.7.1.NÉPSZOKÁSŐRZŐ JELES NAPOK 

 

 

Évszakok Tervezett 

időpont  

Tevékenységek  Felelős Teljesítve 

Az ősz 

jeles 

napjai 

 

 

 

 

 

2017.09.23. 

 

 

 

 

 

Szüreti mulatság az ovisokkal   

 

 

  

 

 

 

 

 

Kissné Simon 

Dóra 

Schumacher 

Józsefné 

 

 

 

 

 

 

Vajda Csilla 

Hardi 

Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.11.09.  

esőnap: 

11.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton napi lámpás felvonulás gyermekek és szüleik 

részvételével 

 

 

Tél  jeles 

napjai 

 

 

 

 

 

 

Adventi   

ünnepkör  

 

készülődés 

ajánlás 

 

 

1.hét 

 

Kellékek beszerzése, adventi naptár és koszorú 

elkészítése, levél a Mikulásnak - gyertyagyújtás 1  

 

 

 

 

 

 

Mindegyik 

csoportban a 

a mese-vers 

területet 

feldolgozó 

óvó néni 

 

 

2.hét 

 

Borbála napon (dec.4.) hajtatás, madárkalács készítése, 

cipő, csizma kifényesítése, Mikulás válaszának 

felolvasása Mikulás várás (12.06.), gyertyagyújtás 2. 
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2017.11.-

től 

2017.12.22.

-ig  

 

 

 

 

 

 

 

3.hét 

 

Luca-búza ültetése, alma fényesítés, diótörés, eszegetés 

mézes sütemény sütése, ajándékkészítés a családnak,  

gyertyagyújtás 3. 

 

 

4.hét 

 

a hét elején a csoportszoba takarítása, ünnepi díszbe 

öltöztetése (halk karácsonyi zene mellett, fenyőágak, 

szegfűszeges narancs, Luca-búza az asztalokon, stb.) 

az ajándékok becsomagolása, karácsonyi dalok éneklése 

gyertyagyújtás 4. 

12.21.-én betlehemi műsor, közös éneklés.  

 

  

 

2018. 01.hó 

/ 02. hó 

 

Új év- Farsangi mulatság, farsangoló népszokások 

felelevenítése, maskarák, maszkok  készítése , mulatság 

 

 Kiszebáb égetés 

  

 

 

 

A tavasz 

jeles 

napjai  

 

2018.03.19. 

 

 2018.05. 

 

Húsvét :  különböző tojásfestő és - díszítő  technikák 

megismertetése , versikék tanulása , tojások kiállítása 

nyuszi - várás, Májusfa állítás 

Pünkösdi népszokások felelevenítése 

 

 

 

 

 

A nyár 

jeles 

napjai 

Medárd nap 

- jún.08. 

Megfigyelések  

 

 

 

 

Péter, Pál 

nap - jún.29. 

Megfigyelések 

 

 

 

 

7.7.2.TERMÉSZETÓVÓ JELES NAPOK 

 

Megnevezés Időpont Tevékenység Felelős Teljesültség 

Takarítási világnap szept.23. Közös takarítás –kint és bent  

Papírgyűjtés- aludobozok gyűjtése 

elszállíttatása 

(bevétel az alapítvány számláját gyarapítja) 

 

 

 

A 

csoportok-

ban a 

környezet 

megisme-

résére, 

nevelés 

területet 

feldolgozó 

óvó néni 

 

Állatok világnapja   okt.04. Állatkert, házi állatok megtekintése, 

játékállatok gyűjtése  

 

 

 

Víz világnapja  márc. 22. Vízzel kapcsolatos feladatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föld napja  ápr.   22. Feladatok, földmunkák 
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Madarak és fák napja  május 13. Akadályverseny – vetélkedő ovisoknak   

 

 

Kardicsné 

Schmidt 

Erika 

Treier 

Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.3.Gyermeki- óvodai élet ünnepei 

 

Megnevezés Tervezett 

időpont 

Tevékenység  Felelős  Teljesítve  

Születésnapok  Csoportokban  

 

Bölcsődében   

 

Óvónők 

Gondozónők  

 

Mikulás várása dec.06. Csoportonként – meglepetés 

műsor az óvó nénik, gondozó 

nénik előadásában 

 

Bölcsödében 

 

Óvónők 

Gondozónők 

 

 

Nemzeti Ünnep  Március 14. Csoportonként - mesével, 

verssel, dalokkal emlékezünk, 

közös zászlókitűzés, óvodás 

műsor az emlékműnél 

 

 

 

Óvónők 

Treier 

Gabriella  

Kardicsné 

Schmidt 

Erika 

 

Édesanyák- napja  Május 07. Csoportonként –ajándékkészítés-

műsor  

Bölcsődében  

 

Óvónők 

Gondozónők 

 

Gyermeknap Május 26. Óvoda udvarán játékos 

versengés, családi vetélkedő, 

egészségnap, meglepetések   

 

 

Bölcsődében  

 

Óvónők 

Gondozónők 

 

Évzáró  

 

Óvodai kirándulás  

Június 10. 

 

Június első 

hete 

Csoportonként 

 

 

 

Óvónők 
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8. AZ ÓVODA SZERVEZÉSI TERVE 

 

8.1.Beosztások, felelősök – kötelező órák és órakedvezmények 

Az óvodapedagógusok heti kötelező óraszáma: 32 óra + 8 óra felkészülés 

Gondozónők heti kötelező óraszáma: 35 óra + 5 óra felkészülés  

Heti órakedvezmény: jogcím szerinti feladatok ellátására kell fordítani  

Kötelező óraszám: a csoportban töltendő 

 

 

Név-beosztás 

Megbízások- felelősségek  Beszámolási kötelezettség 
Köt. óra 

Csoportban 

Órakedv

. 

Stáhl Györgyné 

Intézményvezető  

Felel az óvoda-bölcsőde szakszerű 

működéséért, Jogszerűségéért, 

ellenőrzések, értékelések stb. 

 

Az óvodában folyó 

munkáról, az int. 

helyzetéről  

Évente 1x 

Heti 10 óra a 

Csiga-biga 

csoportban 
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Schumacher Józsefné 

Int.vez.helyettes 

 Felel a munkaidő, szabadságok 

nyilv.tart.-ért 

Dajkák munkájának ellenőrzése. A 

vezető munkájának segítése, 

távolléte esetén teljes körű 

helyettesítése. 

 

Ellenőrzések 

eredményeiről  

Évente 2x 
24 8 

Marton Teréz  

Munkaközösség vezető 

Felel a munkaközösség 

munkatervében meghatározott 

feladatok teljesítéséért. 

Gyermekvédelmi feladatok 

ellátása 

A munkaközösség 

munkájának 

eredményességéről, 

további teendőkről.  

Évente 2x 

32  

Név-beosztás Megbízások- felelősségek  Beszámolási kötelezettség 
Köt. óra 

Csoportban 

Órakedv 

Schumacher Józsefné – 

int.vez.helyettes. 

Óvodánk jó gyakorlatainak 

népszerűsítése+ Gyakornoki 

mentor 

Évente 3x 24 

8 

 

Kissné Simon Dóra 

Munkaközösség vezető 

Felel a környezeti és 

környezetvédelmi nevelés 

színvonalas munkájáért óvodai 

szinten koordinálja a teendőket 

 

Negyedévente nevelési 

értekezletek keretében 

 

 

32 

 

 

 

Vajda Csilla 

óvodapedagógus 
Húsvéti játszóház 

 
         32  

Treier Gabriella  

óvodapedagógus 

 

Udvar rendjéért, udvari játékokért 

felelős 

Nagytorna, tornaszer felelős  

Udvari ütemterv szerinti 

munkák, tevékenységek 

megvalósulásról   

évente 2x 

 

32 

 

Iván Szilvia, Hardi 

Viktória, Kissné Simon 

Dóra, 

óvodapedagógus 

A szülőkkel közös munkadélután 

előkészítése. 

Munkadélután előtti héten 

Márton nap 

32  
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Kissné Simon Dóra-

Schumacher Józsefné 

óvodapedagógus 

 

 Egészség hét programjának 

összeállítása, koordinálása 

Nevelőtestületi 

megbeszéléseken 

 

32 

 

 

Spacsek Nikoletta 

kisgyermeknevelő 

 

  

 

Az óvoda honlapjának folyamatos  

karbantartása 

 

Nevelőtestületi 

megbeszéléseken 

 

           

 

Mesterházi Mária 

kisgyermeknevelő 

Bölcsőde szakmai 

vezetője  

Bölcsőde-óvoda kapcsolata  

Bölcsőde-gy.orvos  kapcsolata 

Szakmai munka irányítása  

Beszámolás a bölcsőde 

helyzetéről, szakmai 

munkáról  

Évente 2x 

32 

 

3 

Vajda Csilla 

óvodapedagógus 
 Szertár- raktár és könyvtárfelelős  32 

 

 

 

 

Benedek Éva Logopédiai fejlesztés  

Fejlődési napló, fejlesztési 

terv  

Évente 2x 

3 

 

 

 

 

8.2. VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE: az SZMSZ szerint 

 

 

8.3. ÓVÓNŐI ÉS GONDOZÓNŐI PÁROK ÉS DAJKÁIK 

 

CSOPORT ÓVÓNŐI PÁROK Beosztás DAJKA 

Csiga-biga csoport  

Vajda Csilla 

Hardi Viktória 

Stáhl Györgyné 

Heti váltás 

Vezetői 

kötelező heti 

10 óra 

Feketéné Scheller 

Zsuzsanna 

Süni csoport  

Marton Teréz 

Iván Szilvia 

 

Heti váltás  Mátyásné Regenye 

Mónika 

Brumi csoport Schumacher Józsefné 

Kissné Simon Dóra 

Heti váltás  Dombiné Kugler 

Enikő 

Katica csoport Kardicsné Schmidt Erika 

Treier Gabriella 

Józsáné Vörös Margaréta-

pedagógiai asszisztens 

Heti váltás Farkasné Körmendi 

Zsuzsanna 

Ficánka csoport Mesterházi Mária 

Spacsek Nikolett 

Heti váltás  Kálmán Józsefné 
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8.4. DAJKÁK  FELADATTERVE – BELSŐ KÉPZÉSE 

 

Időpont Téma, feladat Felelős 

Október A 2017/2018.  Nevelési év munkatervének, kiemelt 

feladataink, rendezvényeink ismertetése 

Stáhlné 

Csoportok óvónői 

Október  Állatok világnapjára készülődés  Csoportok óvónői 

Időpont Téma, feladat Felelős 

December  Mikulás 

 

Csoportok óvónői 

December  A karácsonyi ünnepkör feladatai 

 

 

Csiga - és Katica csoport  

 

Január  Aktuális kérdések és feladatok  

 

Stáhlné 

Február  Farsangi előkészületek Csoportok óvónői 

Március  A tavaszi rendezvények előkészítése 

A tisztasági szemlék tapasztalatai 

 

 Brumi csoport 

Stáhlné, Schumacherné,  

Április  Áprilisra eső feladatok megbeszélése  

 

 

Stáhlné 

 

Május  Májusi programok előkészületei  

A nevelési év értékelése 

Nyári óvodai élet előkészítése, szabadságolási terv 

 

Stáhlné, Schumacherné, 

Stáhlné, Schumacherné 

Június  Nyári nagytakarítási munkálatok előkészítése, egyéb 

aktuális feladatok 

 

Stáhlné, Schumacherné 

 

 

8.5. PARTNEREINK, KAPCSOLATTARTÁS 

 

Intézmény megnevezése Felelősök Kivel Hozzáférés  

Nevelőmunkát segítők  

Nevelési Tanácsadó 

8200 Veszprém 

Stáhl Györgyné 

 

Tóth Judit – Igazgató 

Asszony 

Tel.: 30/8116954 

Tanulási Kép.Vizsg. 

Szakértői Bizottság 

8200 Veszprém  

Kossuth u.10. 

Stáhl Györgyné 

 

  

Tel/fax: 406-698 

e-mail: bizottsag@invitel.hu 

Gyermekjóléti Szolgálat 

8291 Nagyvázsony 

Petőfi u. 

Marton Teréz 

Stáhl Györgyné 

 

Ivánné Kántor Natália 

 

Gyermekorvos  

 

Stáhlné  Dr.Sebestyén Gyula 

  

88/ 264-205 
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Védőnő  

 

    

POK Székesfehérvár 
Stáhl Györgyné 

 
 

 

Kinizsi Pál. Ált.Isk. Stáhl Györgyné 
 

Szautner Antalné 

88/264-041 

 

 

 

8.6. EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK RENDJE 

  

Óvodánk orvosa: Dr. Sebestyén Gyula 

Óvodavizit időpontja: szeptember második hete, majd havonta illetve szükség szerint 

Védőnő:  

Óvodában tartózkodás időpontja: délelőtt 

Egészségügyi vizsgálatokra az SZMSZ szabályozása szerint évente legalább egy alkalommal kerül sor. 

 

Vizsgálat Csiga- 

biga 

csoport 

Süni 

csoport 

Brumi 

csoport 

Katica 

csoport 

Bölcsis 

csoport 

 

Fogászat       

Szemészet       

Hallás        

Látás       

Belgyógyászat       

 

Egészségvédelemmel kapcsolatos felvilágosító előadások: Egészség hét keretén belül 

 

1. Címe: Kézmosás, fogmosás Időpont: szeptember 

    Előadó:  - védőnő 

 

 2. Címe: Egészséges táplálkozás Időpont: március 

Előadó:  védőnő 

 

 

 

 

 

 

8.7. 2017-2018.: ESEMÉNYEK, EGYÉB FELADATOK FELADATTERVE 

  

A felelősöket, határidőt 2 hónapra jelöljük, mindig az aktuális óvónői értekezleten megbeszélve.  

 

Augusztus - Szeptember 

 Felelősök Határidő 

Óvodai munkaterv előkészítése    

Csoportok újjászervezése  

Előkészület a gyermekek fogadására  

Stáhl Györgyné 

 

Csoport óvodapedagógusai  

 

Augusztus 

30. 
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Új gyermekek fogadása 

Augusztus - Szeptember Felelősök Határidő 

Kérdőívek összeszedése, feldolgozása  

 

 

Csoport óvodapedagógusai  

november 30.  

Gyermektükör aktualizálása 

 

 

Csoport óvodapedagógusai 

Szeptember 

végéig 

Házirend aktualizálása és kifüggesztése 

 

Stáhl Györgyné Szeptember 

vége  

Logopédiai igényfelmérés   

Nev.Tan. vizsg.  fejlesztőmunka elindítása   

 

 Benedek Éva 

Csoport óvodapedagógusai 

Nev.Tanácsadó  

Szeptember 

végéig  

Szülői értekezletre való felkészülés – értekezletek megtartása  

  

 

Csoport óvodapedagógusai 

Szeptember 

közepéig  

Készülődés a szüreti felvonulásra  

 

 

Süni csoport  

csop.óvónői  

Szeptember  

23.  

Csoporttervek elkészítése  

 

Csoport óvodapedagógusai Szeptember  

Vége  

 

 

  

Nevelési értekezlet –munkaterv elfogadása  Stál Györgyné  

Statisztikához adatgyűjtés – elkészítése  Schumacher Józsefné 

Stáhl Györgyné 

Szeptember 

vége  

Takarítási világnap (09.23.) Csoport óvónői  

    

SzSz –tel való együttműködés  munkaterv  Stáhl Györgyné Október vége 

 

Október Felelősök Határidő 

Állatok világnapja  

 

Csoport óvónői   Október 4.  

Értekezletek megszervezése  munkatársi – nevelési  Stáhl Györgyné Október vége  

   

 

November Felelősök Határidő 

 

karácsonyi dióvásárra való készülődés  

 

Csoport óvónői November 

15. 

Karácsonyi dió vásár  

 

Csoport óvónői, 

gondozónői 

 

 

Márton - nap  

 

 

Kissné Simon Dóra 

Schumacher Józsefné 

November 09 

esőnap 11.. 

 

December  Felelősök Határidő 

Mikulás várás – szerv.  

 

Csoport óvónői, 

kisgyermeknevelői, 

Stáhlné 

December 

06. 

Karácsonyi vásár szerv. 

 

Stáhlné  

 

Színházlátogatás 

Schumacher Józsefné évente 3 

alkalom 
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Ovikarácsony- műsor szervezése – készülődés a ráhangolódás 

jegyében  

 

Nagycsoport, óvoda-

bölcsőde óvónői, 

kisgyermeknevelői 

 

 Fenyőfa díszítés szervezése 

 

Stáhlné  

Január  Felelősök Határidő 

Újév - téli örömök - ha az idő engedi szánkózás, hóember 

családépítés, hó festés, jégcsapolvasztás, jégkocka készítés, 

jégvár- építés stb. megszervezése   

 csoportonként  

Farsang szervezésének megkezdése 

 

Csoport óvónői 

 

 

Óvodai szakvélemények előkészületei – iskolaérettség 

 

Marton Teréz Stáhl 

Györgyné 

 

Bemutatók szervezése –lebonyolítása  

 

Schumacher Józsefné  

 

    

Február Felelősök Határidő 

Ovifarsang  

 

Stáhlné  

Óvodai szakvélemények elkészítése  

 

Stáhlné  

Nevelési értekezlet 

 

Stáhlné  

Szülői értekezlet (nagycsoportos) 

 

Kardicsné Schmidt Erika 

Treier Gabriella 

 

Kiszebáb égetés Kardicsné Schmidt Erika  

 

Március  Felelősök Határidő 

Készülődés márc.15.-re 

Ünnepi megemlékezés az Emlékműnél 

Treier Gabriella Kardicsné 

Schmidt Erika Csoport 

óvónői 

 

Víz világnapja (03.22. ) 

 

Csoport óvónői  

Tavaszi zöldfal   

 

  

 

       Tanítónők az óvodában 

 

 Stáhl Györgyné  

 

 

Április Felelősök Határidő 

Föld napja (04.22.) 

 

Csoport óvónői  

Nyuszi az óvodában 

 

Csoport óvónői  

Ovisok az iskolában 

 

Stáhl Györgyné  

Készülődés anyák napjára - Édesanyák napja 

 

Csoport óvónői  
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Május Felelősök Határidő 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

Családi gyermeknap szervezése  

 Stáhlné  

Készülődés az évzáróra  

 

Csoport óvónői  

Szülői értekezlet  

 

Csoport óvónői  

Óvodai kirándulás 

 

 Stáhlné  

Pünkösdölés 

 

Csoport óvónői  

 

Június Felelősök Határidő 

Évzárók 

 

Csoport óvónői  

 

      Nyári élet megszervezése 

 

Kissné Simon Dóra  

Pedagógusnap  

 

Stáhlné  

Nevelési értekezlet  

 

Stáhlné  

 

 

 

Július Felelősök Határidő 

Csökkentett létszám, csoportösszevonások  

 

Stáhlné  

        Ügyelet szervezése 

 

Stáhlné  

 

Augusztus Felelősök Határidő 

Festés, takarítás szervezése 

 

Stáhlné  

Új óvodások fogadása - családlátogatások - nevelési 

értekezlet - felkészülés az újévre  

 

Csoport óvónői  
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9.TISZTASÁGI SZEMLÉK 

 

 

Tisztasági szemlékre havi rendszerességgel kerül sor. A tapasztalatok rögzítésére és a fejlesztési javaslatok 

megfogalmazására a szemle során, illetve dajkai értekezleteken folyamatosan kerül sor.  

A tisztasági szemlék vezetője Schumacher Józsefné, akit minden alkalommal felváltva egy fő dajka és egy fő 

óvónő kísér el.  

 

 

 

 

       A szemle kiemelt területe Időpont teljesült Szemlézők aláírása 

(óvónő, dajka) 

A konyha és helyiségei +étterem  

 

Október    

Főbejárat és folyosók  

 

November    

A csoportszobák, mosdók  

 

December    

Játéktárolók, szertárak 

 

Január    

Mosdó és egyéb kiszolgáló helyiségek 

 

Február    

Textíliák 

 

Március    

Teraszok, játéktárolók és udvar 

 

Április    

Iroda helyiségek, só-szoba  

 

Május    

Mosdóhelyiségek 

 

Június    

Udvar és kazánház 

 

Augusztus    

Intézményi bejárás 

 

Augusztus    
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10. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE  

 

10.1.Ellenőrzési Terv Óvodapedagógusoknál 

 

 A kiemelt feladatok beépítése a nevelőmunkába, annak megjelenése a csoportnaplókba, a szülői 

értekezlet anyagába a csoportokban. 

  A szülővel való kapcsolattartás: (szülői értekezletek, fogadóórák)  

  A szakmai munkaközösségek munkatervi feladatainak megvalósítása a mindennapi 

tevékenységekben való megjelenése.  

  Az óvodapedagógusok kulturáltsága, beszédstílusa, érzelmi kapcsolata, együttműködése 

gyermekkel, egymással, dajkákkal, szülővel, vezetővel.  

  A pedagógiai dokumentációk (csoportnaplók, felvételi mulasztási naplók, fejlődési naplók, étkezési 

ívek, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, szakvélemények pontos, szakmailag hiteles esztétikus vezetése.  

 Az udvari élet tartalmassá tétele-a baleset megelőzés.  

  Egyéni bánásmód (felzárkóztatás, tehetséggyanús gyermek, esélyegyenlőség megvalósítása)  

 Gyermekvédelem időben jelezni a szakemberek felé.  

  Zöld Óvoda Kritérium rendszer megvalósítása a mindennapok során. (munkaközösség vezető) 

Ellenőrzés: a Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre Nevelés Munkaközösség 

Munkatervében.  

  Csoportok ellenőrzései: Csoportlátogatások  

 A vezetői tervezett csoportlátogatások az év folyamán lebontva a vezetői ütemterv alapján történnek 

folyamatosan. Minden látogatáson a közvetlen kollegának részt kell vennie, és megfigyelési lapot 

kitölteni. Hospitálás lehetőség adott minden kollegának. A konzultáción, elemzőmunkában, 

önértékelő és értékelő munkában a résztvevők aktívan jelen vannak.  

  Minden csoportba tervezek látogatást, szakmai elemzőmunkát. 

 

10.2.Az ellenőrzés, elemzés fő szempontjai: 

  

 Pedagógiai módszertani felkészültség  

  Milyen a módszertani felkészültsége?  

  Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? 

Alkalmazza- e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos 

módszereket?  

  Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását?  

 Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában? 

  Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez, illetve a 

képességfejlesztési területekhez?  

 A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

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

gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség  

  Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony 

gyermeki megismerési technikákat alkalmaz?  

  Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai 

munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)?  

 Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát?  

  Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen belül a 

sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten 

tehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel? 

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  
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  Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a diagnosztikus, 

fejlesztő és szummatív értékelési formákat?  

  Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz?  

  Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése?  

  Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyermekek 

önértékelésének fejlődését? Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

  Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő szókészlet, 

artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

  Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése?  

  Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más 

felnőttekkel a pedagógiai folyamatban?  

  Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival?  

  Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó gyakorlat stb.)?  

  Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre?  

  Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai 

hitvallásával? Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

  Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét?  

  Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában megjelenő 

változásokat?  

  Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a munkájában? Munkájában 

mennyire pontos, megbízható?  Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumellenőrzése 

 

 

10.3 Dokumentumelemzés: 

 

  

 Az OAP és pedagógiai program összefüggése a tervezéssel és gyakorlattal (munkaközösség-vezetők, 

team vezetők, vezetői ellenőrzések, konzultációk, vezető helyettesi ellenőrzése, gyermekvédelmi 

felelős ellenőrzése)  

  Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéshez?  

  Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a 

nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek előzetes ismereteire?  

  A pedagógiai program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, nevelési 

tervekben, foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek fejlesztési tervében?  

  Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek a 

céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket  

  Az óvodai fejlesztő programban milyen tervezési elemek szerepelnek, amelyek konkrétan az adott 

intézményre szabottak?  

  Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A gyermekek 

fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.)  

  Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok hogyan 

kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz?  

  Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek 

egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. korrekciója? Egyéb foglalkozások tervezése:  

  Milyen csoporton, óvodán kívüli foglalkozásokat tart, ezekhez hogyan építi fel a tervet?  

 (Felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, élménygyűjtő séta stb.)  

 A csoporton, óvodán kívüli tevékenység és foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény 

éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, 

tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.)  

 A csoporton, óvodán kívüli tervezés tartalma hogyan kerül összhangba az adott gyermekcsoport 

életkori sajátosságaival?  

  A csoporton, óvodán kívüli tevékenységek, foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a cél– 

ismeretanyag–eszköz koherenciája? 
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10.4.Csoportnapló: 

 

 

  Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves tervezést, vezetői 

utasítást?  

  Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések.) Tematikus terv (kidolgozása, szakmaisága, PP. és korcsoportos megfeleltetés   

  Milyen módszert használ a tevékenység/projekt tervezéséhez? Milyen elemeket tartalmaz az 

tevékenység-, projekttervezet, vázlat?  

  A tevékenység/projekt feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett 

módszerek, tanulásszervezési eljárások?  

  A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az tevékenység tervezett felépítése?  Megtalálható-e a 

tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség fejlesztésének lehetősége?  

  Milyen értékelési formák jelennek meg a tevékenység tervezésében?  

  A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 
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Óvodai 

szakvélemény 

 

Február 15. 
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Stáhl 

Györgyné 

 

Stáhl 

Györgyné 

Schumacher 

Józsefné 

 

Tankötelesek 

beiskolázása 

Továbbképzési 

terv 

Felvételi és 

mulasztási napló 

Belső ell. Terv 

szerint 

Statiszt. 

Adatszolg 

Szükség sz.. 

Létszám-jelentés  
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10.5.A működés feltételei 
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Igénylista, 
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10.6.A nevelés folyamata 
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1.sz.melléklet 

 

Óvoda-iskola együttműködési terve 

 

 

- A volt nagycsoportos óvónő látogatása az első osztályban - a látogatás célja: hogyan 

illeszkedtek be a gyermekek az iskolai életbe. 

ideje: 2017. október vége 

felelős: a volt nagycsoportos óvó nénik 

 

 

- Igazgató Asszony és az első osztályos tanító néni részt vesz a nagycsoport januári szülői 

értekezletén. 

ideje: január 3.hete 

felelős: Treier Gabriella – Kardicsné Schmidt Erika 

 

- A jövendő első osztályos tanító nénik meghívása a nagycsoportba, célja az óvodában folyó 

nevelés, játékosság bemutatása. 

ideje: 2018. április utolsó hete 

felelős: Stáhl Györgyné 

 

- Nagycsoportos óvodások látogatása az iskola első osztályába 

ideje: 2017. április utolsó hete 

felelős: Stáhl Györgyné 

 

 

- Óvodai élettől való búcsúzás után a gyermekeket az óvó nénik és tanító nénik közösen 

átkísérik az iskolai évnyitó ünnepélyre. 

ideje:2018. augusztus 31. 

felelős: Kandicsné Schmidt Erika 
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2.sz melléklet 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv 

 

Szeptember- október 

 

- az általános iskola ifjúságvédelmi felelősének tájékoztatása az óvoda gondozásából átkerült 

hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről 

- az újonnan érkezett gyermekek közül a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek kiszűrése a 

védőnő és csoportvezető óvónőkkel közösen 

- családlátogatást követően környezettanulmány készítése az újonnan nyilvántartásba vett 

gyermekeknél 

- a gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása a gyermekek helyzetéről- javaslat a gyermekek 

hatékonyabb támogatása érdekében 

- részvétel az esetmegbeszéléseken a gyermekjóléti szolgálatnál 

 

November 

 

-  a gyermekjóléti szolgálat munkatársának tájékoztatása a nyilvántartásban szereplő 

gyermekekről 

- az elkészített környezettanulmány ismertetése 

- a nyilvántartásban szereplő gyermekek rendszeres figyelemmel kísérése 

- probléma esetén családlátogatás 

Az alábbi feladatok az év folyamán folyamatosak: 

- a csoportvezető óvónők kötelesek jelezni a gyermekvédelmi felelősnek, ha a gyermek 

elbeszélései, viselkedése olyanra enged következtetni, ami fokozottabb figyelmet igényel 

- családlátogatás alkalmával a helyzet feltérképezése 

- az óvónő munkája során fokozott figyelmet fordít a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekre- 

differenciálással törődéssel, nagyobb odafigyeléssel segíti ezeket a gyermekeket beilleszkedni a 

csoportba, a lemaradást behozni, de legalább csökkenteni. 

A gyermekekről készült feljegyzésében feltünteti az óvónő, hogy milyen konkrét intézkedést tett a 

gyermek fejlődése érdekében. 

A gyermekekkel kapcsolatos információk a gyermekvédelmi felelőst és a csoportban dolgozókat 

titoktartásra kötelezik. 
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3. sz. melléklet 

 

 Szakmai Munkaközösség munkaterve 

A szakmai munkaközösség célja és feladata:  

  Az óvoda befogadó jellegének erősítése, integráló szemléletének elmélyítése.  

  A különleges szükségletű gyermekek/családok fogadására-ellátására való még tudatosabb 

felkészülés támogatása.  

  A pedagógusok elméleti ismereteinek és módszertani eszköztárának gazdagítása, az eredményes 

integrációhoz szükséges segítő eljárások bővítése, a pedagógusok szülőket támogató szerepének, 

kompetenciájának erősítése.  

  A gyermekek ellátásában közreműködő társintézményekkel és szakemberekkel való szorosabb 

együttműködés serkentése  

  Az eddigi nevelési eredmények  fokozása a pedagógiai munkában.  

  Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának javítása, 

szakmai tudásuk bővítése (lehetőség szerint előadó meghívásával is)  

  Az oktatásirányítás mindenkori feladatainak megfelelő aktualizálásával az érintett településeken élő 

óvodáskorúak magas színvonalon való ellátása.  

  Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében.  

  Segítő szakmai anyagok, gyűjtemények készítése egymás- és munkatársaink részére.  

  Folyamatos önképzés, hasznos anyagok letöltése, azok megosztása a többi pedagógussal.  

  Kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése.   

Munkaközösségünk feladata: 

 A munkaközösség konkrét tevékenységei két nagy csoportba sorolhatók:  „ad hoc jellegű” 

feladatok  tervezett feladatok /Tervezett feladatainkat az éves munkatervben rögzítettük havi 

lebontásban, mely részletezi a feladatokat, határidőket és a felelősöket is./  

  Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése 

belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel. 

  Jó gyakorlataink, innovációink és elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati nevelőmunkánkba. 

megbeszélése és megoldása kapcsán. számos olyan érdekes és életkori sajátosságaikhoz igazodó 

program, témahét, projekt előkészítése és megvalósítása a feladatunk, melyekben tevékenyen vehet 

részt egyéni és életkori sajátosságaihoz,  

 

 .Az egészséges életmódra nevelés, mozgás, mint kiemelt feladat. 

 
  Az érzelmi nevelés fontossága  - egy nevelési értekezlet során tárgyaljuk. 
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 Egyéni bánásmód  szerepe a mindennapjainkban. 

 

 A munkaközösség vezetője részt vesz az egyes csoportlátogatásokon és a fiatalabb 

kollégákat segíti szakmai fejlődésükben. Ha szükségét látja a vezetővel egyeztetve 

visszatérő látogatásokat ütemez be az adott csoportba. 

 

 Az új kollégák beilleszkedésének segítése, a régi dolgozók átadják tapasztalataikat, segítik 

őket az évek során kialakult hagyományaink, szokásaink átvételében. 

 

 

 

 

 

2017.szeptember 19. 

                                                                                                      

 

                                                                                                          Marton Teréz 

                                                                                                         óvodapedagógus 
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4.sz melléklet 

 

Zöld óvoda munkaterv 2017/2018. nevelési évre 

- A zöld óvodához kapcsolódó jeles napok, rendszeresen megünneplésre kerülnek, komoly szervezést 

igényelnek és kellő színvonalat biztosítanak szülőknek és gyermekeknek egyaránt. -- A munkaközösség  

célja az óvodában a környezeti kultúra fejlesztése, az itt dolgozók közös gondolkodásmódjának formálása, a 

környezeti elemek bővítése. 

 - Az óvoda csoportjaiban az egységes természetsarok kialakítása, felszereltségének bővítése. - - A 

munkaközösség feladatai: A pedagógusok tájékoztatása az esetleges pályázati lehetőségekről, felhívások 

továbbképzések lehetőségeiről a Zöld óvoda témakörében. 

 - A zöld plakát bevezetése ,melyen a szülők is informálódhatnak a Zöld hírekről. 

 - A Zöld óvodához tartozó jeles napok koordinálása, megszervezése - Továbbra is az a célunk, hogy 

megfeleljünk a Zöld óvoda pedagógia programjában leírtaknak és szellemiségének és ezért mindent meg is 

teszünk! 

 - Zöld Óvoda kritériumrendszerének ismertetése csoportonként  

- Zöldtábla folyamatos bővítése általános infók, felhívások elhelyezése  

 - Komposztáló rendeltetésszerű használatának ismertetése, folyamatos használata, karbantartása  

 - Zöld növények számának növelése a csoportok részére 

-  Fűszernövények ültetése 

 - Természetsarkok egységessé formálása csoportonként, ahol javasolt és kötelező elemek is lennének. Ehhez 

kapcsolódóan egy motivációs program elindítása óvodapedagógusok és gyermekek részére egyaránt.  

- Kirándulási tervek készítése csoportonként egy nevelési évben, ennek számszerű meghatározása 

korcsoportonként 

 - A kiskertgondozás fontossága egész évben, ehhez biztosítani a megfelelő tárgyi anyagi feltételeket 

vezetőséggel kooperálva. Csoportonkénti eszközigény felmérése, anyagiaktól való függvénye: lombseprű, 

talicska, szerszámok 

- A zöld hét mint kiemelt éves programunk változatossá tétele 

- Zöld Mappa kialakítása , melybe elhelyezhető a Zöld Óvodával kapcsolatos összes eddigi írásos anyagunk 

-Nagycsoportos óvodapedagógusaink Erdei Óvodára való buzdítása 

 - Őszi takarítás világnapjára az udvarunk széppé varázsolása a szülők segítségével, kertek,virágládáink  

frissítése,homokozók felásása  

- Madáritatók elhelyezése az udvaron, gondoskodás a madarak friss ívóvíz ellátásáról 

 - Továbbra is az a célunk, hogy 2017-ben  elnyerjük az „Örökös  Zöld Óvoda” címet, és ezért mindent meg 

is teszünk, ahogyan eddig is megtettünk 

 - Zöld munkaközösség folytatása, minden csoportra kibővítve  

-  A környezettudatos életmód magalapozása, valamint a nagyobb csoportokban továbbfejlesztése  



43. 

 

 - Kiscsoportos szülőin a kritériumrendszer ismertetése, hogy az újszülők is megismerjék     törekvéseinket a 

fenntarthatóság érdekben 

 - Továbbképzéseken való részvétel a környezeti neveléssel kapcsolatosan, ha lesz rá keret 

- Madárbarát óvodakert cím megszerzése  

- Komposztálók folyamatos karbantartása 

 - Dekorációk a folyosókon és a csoportszobákban természetes anyagokból készüljenek mindegyik 

csoportban, az esztétikus virágtartókban a növények gondozása, ápolása   

- Lim-lom vásár a szülőkkel a tavasz folyamán (a bevétel az óvoda alapítványát gyarapítja) 

 - Környezeti játékok gyűjteményének bővítése , csoportokban alkalmazásuk 

 -   Zöld növények számának növelése a kertben, udvaron  

-  Terrárium gondozása csigákkal a Csiga csoportban 

- Az akvárium újbóli betelepítése, gondozása 

 - Óvoda bejáratához természetes anyagból szemetes beszerzése, felállítása  

- Erdei óvodában részvétel a nagycsoportos gyermekekkel 

 

 2017. szeptember 18. 

 

 

                                                                                                    Kissné Simon Dóra 

                                                                                                     óvodapedagógus                                                                                                 
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5.sz. melléklet 

 

 

Szülői Munkaközösség Munkaterv  

2017/2018. nevelési évre 

 

 

 

" A szülők jogaikat nemcsak egyénileg, hanem a szülői munkaközösség keretein belül kollektívan is 

gyakorolhatják. „ 

 

 

I. Az SZM 

 

Az SZM 10 tagú (csoportonként 2 fő), az év eleji szülői értekezleteken választják meg a tagokat a csoportok. 

A választott tagok maguk közül elnököt választanak. 

Minden félév elején tartunk SZM gyűlést, illetve -ha bármilyen okból kifolyólag erre szükség van - 

ezenkívül is. Év közben folyamatos a kapcsolattartás a tagok között, a feladatokat év elején kiosztjuk 

egymás között. Munkaközösségünk éves munkarend szerint tervezi feladatait. 

SZM véleményezési jogot gyakorol az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzat) leírtak alapján pl.: 

- a házirend megállapításában, 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

 

Az SZM elnökének feladatai: 

- aktív részvétellel támogatni az óvodai rendezvényeket, ahol a szülők jelenléte megkívánt 

- együttműködni az intézményvezetővel, segíteni munkáját, közvetíteni az Szm-s szülők felé 

- szervezni az SZM  munkáját, szétosztani a feladatokat és nyomon követni a későbbiekben 

Feladataink 

- Az SZM tagok a szülők körében felmerült nevelési, szervezési problémákat az 

intézmény  vezetése felé továbbítják.  

Közösen orvosolják a gondokat, meghallgatva a szülők, nevelők véleményét, javaslatait. 

- A szülők körében népszerűsítik a nyílt napokat, szülői értekezleteket, közös programokat. 

 

Óvodánk és bölcsődénk  nagyon fontosnak tartja, hogy kapcsolata a szülőkkel minél szorosabb és 

bizalmasabb legyen, hiszen gyermekeinknek ez a második otthona, itt értük dolgoznak a pedagógusok és 

segítőik, a kisgyermeknevelők ez pedig csak úgy működhet, ha az óvoda és a szülők között szoros az 

együttműködés, kölcsönös a bizalom.  
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CÉL: 

 

A Szülői Munkaközösség alapvető céljai a 2013-14-as nevelési évben: 

 

- a nevelőtestületi munka segítése, 

- az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok 

gyakorlása érdekében, 

- az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése, 

- a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése 

- az óvodai foglalkozások, programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek 

megteremtésében való segítség, 

- a nevelők kéréseinek közvetítése a szülők felé, 

- a szülők bevonása az óvoda környezettudatos, környezetbarát nevelési elveinek 

segítésébe, 

- az óvodai hagyományok ápolásában, az óvoda aktuális ünnepeinek, programjainak 

megszervezésében való segítségnyújtás. 

 

 

II. Megbeszélések időpontjai: 

 

2017. szeptember  SZM tagok megválasztása,óvoda Munkatervének ismertetése. 

Tájékoztatás a nevelés nélküli munkanapokról. 

Tájékoztatás az óvoda alapítványának helyzetéről. 

  

 

2018. január közepe Első félév elemzése. 

 Második félévi feladatok megbeszélése 

  

 

Természetesen minden alkalommal, az aktuális feladatokkal, kérdésekkel kibővül a napirend. Ha év közben 

valami miatt szükséges, rendkívüli SZM gyűlést hívunk össze. 

 

 

III. Kapcsolattartás a Fenntartóval 

 

Panasz esetén az SZM - n keresztül az Óvoda vezetésén át levélben. 

 

IV. SZM feladatai: 

 

A 2017-2018-as nevelési év  feladatai az intézményvezetővel való folyamatos kapcsolattartás 

révén az óvoda, abölcsőde és a családok aktuális igényei szerint év közben alakulnak ki. 

 

 

V. A Szülői Szervezet létrejötte és működése a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv. előírásain 

alapul. 

 

 

 

 

 

………………….. 

 

    SZM elnök 



 

Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel 

együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség 

többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

 

Mesevár, 2017. 08.25. (Egyeztetés az óvodavezetés tagjaival) 

Mesevár, 2017. 09.25. (Munkaterv elfogadása: Jegyzőkönyv mellékelve) 

 

 

 

 

 

                                                                   Ph.             …………………………………. 

                                                                                                    intézményvezető 
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SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  

A 2017-2018. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 

 

 

     Nagyvázsonyi  Mesevár Óvoda és Bölcsőde 

     Nagyvázsony Petőfi u. 13-15. 

       intézmény neve, címe 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült 

 

Időpontja:   

 

Esemény:  

 

Téma:   1.  

              2.  

               stb. 

  

              

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (Jelenléti ívhez csatolva) 

 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………. 

 

Hitelesítő:                 ………………………………….      

(Lentebb aláírás szükséges) 

 

 

 

Határozat: 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás módjáról történt megállapodást! 

 

 

……/2017. (10.15..) sz. határozatával a Mesevár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete nyílt szavazással, 

2017-2018. nevelési év Munkatervét elfogadta. 

 

 

 

 

  

 

 


