
 

 

 

 

 

                                                                  MUNKATERV 

 

                               2020-2021 NEVELÉSI ÉV 

 

 

 

 

                                                               Készítette: Keresztes Orsolya 

                                                                                                      intézményvezető 

                                                                                  Érvényes: 2020.09.01.-2022.08.31. 

                                                                                    Ikt.sz.:         /2020 



Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkaterve 2020/2021 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Intézmény OM- azonosítója 

 

                            027697 

 

                  Intézményvezető 

 

           …………………………… 

                   Keresztes Orsolya 

                                                   Legitimációs  eljárás  

             Szülői Szervezet nevében 

           

    ………………………………………… 

                Czagány – Mákos Roberta 

                Nevelőtestület nevében 

 

      ……………………………………… 

                        Bozóki Katalin 

                 Fenntartó nevében 

 

           …………………………… 

                    Huszár Zoltán 

 

            A dokumentum jellege:  

 

                        Nyilvános 

    Érvényessége: 2020.09.01 – 2021.08.31. 

 

           Felülvizsgálat: 2021.08.31. 

  

 

Ph. 

 



Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkaterve 2020/2021 

 

3 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

Az intézmény adatai 

Törvényi háttér 

Nevelési év rendje  

Nevelés nélküli munkanapok 

Szünetek, állami, egyházi ünnepek miatti szünetek 

Óvodai ünnepek 

” Zöld” tudatosság erősítése 

 Értekezletek – Fogadóórák 

 Nyílt napok 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Belső, - Külső kapcsolatok 

 Panaszkezelés 

 Külön foglalkozások az óvodában 

 Munkarend – Humánerőforrás 

Gyermekbalesetek megelőzése 

 Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 Gazdálkodási feladatok 

Pedagógiai munka feltételei 

A 2020/21-es nevelési év pedagógiai folyamatainak tervezése, szervezése 

• Tervezés feladatai 

• Megvalósítás feladatai:  

➢ Munkaközösségek 

➢ Továbbképzések 

➢ Pályázatok 

➢ Gyermekvédelem 

➢ Tehetséggondozás 

➢ SNI, BTMN ellátási feladatai 
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• Ellenőrzés: 

➢ Külső ellenőrzés 

➢ Belső ellenőrzés 

➢ Vezetői ellenőrzési terv 

➢ Hospitálások ütemezése 

➢ Belső ellenőrzés általános rendje 

• Értékelés: 

➢ Gyermekek mérése 

➢ Eredmények        

• Korrekció 

  Személyiség és közösségfejlesztés: 

➢ Csoportok alakítása 

Az ONAP – nak és a Pedagógia Programnak megfogalmazottaknak való megfelelés 

Munkaterv - Bölcsőde intézményegység 2020/21 

 

MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek tervei 

Éves önértékelési terv 

Digitális munkarend 

Jáványügyi intézkedési terv 
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AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

                                               OM azonosítója: 027697 

                                        Az intézmény vezetője: Keresztes Orsolya 

                              Az intézmény vezető helyettese: Bozóki Katalin 

                              Az óvoda neve: Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde  

                                  Az óvoda címe: 6413 Kunfehértó, Ady E.u.4. 

                                

                                                     Elérhetőségek 

                                  honlap címe: www.kunfeherto.hu 

                                  Az óvoda telefonszáma: +36 30 7931621 

                                           e-mail: kfto.ovoda@gmail.com 

 

                         A bölcsőde címe: 6413 Kunfehértó, Deák tér 7. 

                               A bölcsőde telefonszáma: +36 30 793 1617 

                                           e-mail: kfto.bolcsi@gmail.com  

 

   Az intézmény alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

                                  Kunfehértó Község Önkormányzata 

                         Alapító okirat kelte: 2018. 10.11. (módosított)  
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Törvényi háttér 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez  

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 235/2016 (VII.29) módosítás. 

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

szakvizsgáról.  

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

• 48/2012 (XII.12) EMMI rendelet pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, és 

közreműködés feltételeiről.  

• 363/2012.(XII.17.) Korm.rendelet1.számú melléklete módosul a 1. melléklet 

137/2018.(VII.25.) Korm. rendeletben. (Óvodai nevelés országos alapprogramja) 

• Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés  

• Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

• Oktatási Hivatal: Önértékelési Kézikönyv  

• A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde működését szabályozó dokumentumai (SZMSZ, 

Házirend, Pedagógiai Program) 
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Az intézmény nevelési éve 2020.09.01. – 2021.08.31. 

Nyári élet rendje 2021.06.01.- 2021.08.31. 

Foglalkozások ideje szeptember 1-től május 31-ig. 

Az óvoda nyitvatartása 6:00–17:00  

Óvoda nyitvatartása óvodapedagógus 

felügyeletével 

6:30 –17:00 

Óvodai beíratás időpontja a fenntartó által meghatározott időben 

(várhatóan április 20. és május 20. között) 

A nyári zárva tartás tervezett időpontja 

2021.08.02.-20.-ig 

legkésőbb 2018. február 15.- ig ismerteti az 

óvodavezető az érintettekkel.  

Az óvoda férőhelyeinek száma: 75 fő  

Az óvodai csoportok száma: 3 

 

Nevelőtestületi értekezletek 2020.08.29. Nevelési év nyitó értekezlet 

2021.01.29. Félévi értekezlet 

2021.06.04. Nevelési év záró értekezlet 

 

A nyári zárásról az aláírt szülői nyilatkozatok a Felvételi és mulasztási napló mellékletét 

képezik. 

 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhat fel az intézmény, erről a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatjuk. 

Nevelés nélküli munkanapokon, szülői igény esetén gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről. Az évközi megbeszéléseket értekezleteket a nevelési év munkarendjébe 

beillesztve fogjuk megvalósítani. Aláírt szülői nyilatkozatokat a Felvételi és mulasztási napló 

mellékletekén kezeljük. 

1. 2020.11.13.           Szakmai nap 

2. 2021.01.29.                     Félévi értekezlet 

3. 2021.05.14.     Szakmai szervezetépítő kirándulás 

4. 2021.06.04.     Tanévzáró értekezlet 

5. 2021.08.30. Felkészülés a 2021/2022-e nevelési évre 
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A SZÜNETEK IDŐTARTAMA 

A 2020/2021 EMMI rendelt szerint 

• Az őszi szünet 2020. október 23. (péntek)- november 1.-ig (a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. november 2. (hétfő)). 

• A téli szünet 2020. december 21. (hétfő) -2021.január 3. -ig (a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)) 

• A tavaszi szünet 2021. április 1.(csütörtök) – 2021. április 6.-ig (a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda))  

 
 ÁLLAMI, EGYHÁZI ÜNNEPEK MIATTI SZÜNETEK 

 

• október 23.péntek – Nemzeti ünnep 

• december 12. – szombat – áthelyezett munkanap 

• december 24. – csütörtök – Szenteste, pihenőnap 

• december 25. – péntek – Karácsony 

• december 26. – szombat – Karácsony 

• január 1. péntek - pihenőnap 

• március 15. hétfő – 1848-as forradalom ünnepe 

• április 2. – Nagypéntek 

• április 5. – Húsvét 

• május 24. – Pünkösd hétfő 

• augusztus 20. – Nemzeti ünnep 

• november 1. – Mindszentek 

 

A fenntartó által rendkívüli szünetek alkalmazhatók az alábbi esetekben, mely a 

nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályok szerint történik. 

• rendkívüli időjárás 

• járvány 

• természeti csapás  

 

Az óvodai élethez kapcsolódó ÜNNEPEK időpontja és tartalma a Pedagógiai Program 

szerint megjelenítve 

Esemény 

 

Tartalom 

 

Időpont 

 

Születésnap - Névnap  

 

Az ünnepelteket verssel, 

dallal köszöntjük 

csoportonként. 

Folyamatos 

Madárbarát ovi Jelentkezés a pályázatra. 

Madárvédelem 

megszervezése 

Szeptember 
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Szüreti forgatag Óvodai és Falunapi szürettel 

kapcsolatos tevékenységek 

Szeptember 19. és utolsó 

hete 

Őszi - Egészséghét egészséges táplálkozás, 

mozgás a csoportokban, 

szülőkkel közös mozgás 

hulladék gyűjtés az 

óvodában 

Október második hete 

Népmese napja (szeptember 

30) 

„nagymama a vendégünk 

egy mesélésre” 

Október 1. 

Őszi - Mesetúra Egy mese feldolgozása Október harmadik hete 

Márton nap Népi szokások 

megismertetése játékokkal, 

dalokkal, történetekkel. 

November 11. 

Mikulás A gyermekek verssel, dallal 

köszöntik a Mikulást. 

December 6.  

 

Karácsony Adventi 

készülődés 

Adventi munkadélután 

szülőkkel. 

Meghitt, varázslatos 

gyertyafényben, közös 

énekléssel, sok szeretettel 

kívánunk egymásnak békés 

ünnepeket. Családi ünnep, 

az óvodában csak 

előkészülünk, 

ráhangolódunk az ünnepre. 

Advent időszakában  

 

Karácsony ünnep Közösen a gyerekekkel 

díszítjük a fenyőt, így 

hangolódunk az ünnepre. 

Minden csoport 

meglátogatja a többiek 

karácsonyfáját, ott egy közös 

énekkel, verssel ünnepelünk, 

December 18. 
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miközben a meglepetés 

ajándékok a fa alá kerülnek. 

Farsang   Közös zenés, táncos 

jelmezbált bölcsődével 

közösen rendezünk 

Február 5. 

Nemzeti ünnep:  

Március 15. 

Nagy csoportosok 

kirándulása a Petőfi házhoz 

Kiskörösre, valamint a 

sajátkezűleg elkészített 

nemzeti jelképek elhelyezése 

a szobornál csoportonként.  

Március 15. 

Tavaszi Egészséghét egészséges táplálkozás, 

mozgás a csoportokban, 

szülőkkel közös mozgás, 

hulladékgyűjtés az óvodában 

Március második hete 

Tavaszi óvodabál SZMK szervezésében 

megtartott bál, melynek 

bevételéből az óvodai élet 

megsegítése a cél  

Március 

Tavaszi Mesetúra Egy mese feldolgozása Március negyedik hete 

Húsvét Az ünnep hangulatának 

megteremtése versekkel, 

dalokkal, mesékkel, az 

ünnephez kapcsolódó 

népszokások, hagyományok 

felelevenítésével.  

Április 1. 

Anyák napja Az anyák napi köszöntőkre a 

gyermekek versekkel, 

énekekkel, ajándékkal 

készülnek. 

Május első vasárnapjához 

igazodva.  

 

Gyermeknap Gyermeknap alkalmából 

élménydús, változatos 

programokkal lepjük meg a 

Június 4. 
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gyermekeket. Bölcsődével 

közösen. 

Mosoly-nap  Kerti parti, főzés szülőkkel 

közösen. 

Június 18. 

Évzáró, ballagás Az év lezárását és a 

nagycsoportosok 

búcsúztatását a helyi 

sajátosságok 

figyelembevételével 

valósítjuk meg. 

Június 15 – ig. 

 

„ZÖLD” - TUDATOSSÁG MEGERŐSÍTÉSE 

Intézményi szintű zöld jeles ünnepek 

• Autómentes nap-szeptember 22.  

• Állatok világnapja-október 04.  

• Víz világnapja-március 22. 

• Föld napja-április 22.  

• Madarak és fák napja-május  

Csoport specifikus néhány zöld jeles ünnep 

• Takarítási világnap-szeptember 16.  

• Komposztálás ünnepnapja-október 10. 

• Kézmosás világnapja-október 15.   

• Újra papír világnapja-március 01.  

Feladat:  

• Minden alkalmat és lehetőséget felhasználunk a fenntartható fejlődés érdekében a 

környezettudatos magatartás formálására, alapozására. (szelektív gyűjtés, növény-

állatgondozás, komposztálás)  

• Hangsúlyt helyezünk a természet közeli életszemlélettel a környezet megismerésére, 

tiszteletére, megóvására. 

• A természetsarkot a gyermekek bevonásával folyamatosan gondozzuk, alakítjuk, 

közvetítjük és értéknek tekintjük a zöld óvoda szellemiségét  
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• A szülők természetvédő magatartását formáljuk (pl. szelektív papírgyűjtésben, 

valamint a használt elemgyűjtésben)  

Felelős: „Zöld” munkaközösség vezető 

Határidő: folyamatos 

Résztvevők: óvodapedagógusok, gyermekek 

 

AZ ÉRTEKEZLETEK, MEGBESZÉLÉSEK IDŐPONTJA ÉS TARTALMA, 

FOGADÓÓRÁK 

Információátadás az intézményben 

• Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

• Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

• Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában 

érdekeltek. 

• A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

 

Vezetői látogatások értékelő megbeszélése 

Feladat: A kiemelt feladatok megvalósulása 

Önreflexió végzése, tapasztalatok elemzése, segítségnyújtás, fejlesztő értékelés útján. 

Felelős: Intézményvezető  

Időpont: Ellenőrzési, látogatási tervben leírtak szerint.  

Résztvevők: Intézményvezető, Óvodapedagógusok, Munkaközösségi vezetők 

 

Munka és tűzvédelmi oktatás 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: szeptember 08.16:30 óra 

Résztvevők: Alkalmazotti közösség 

 

Munkatársi értekezletek  

Az intézményben szükség szerint heti vagy havi rendszerességgel megbeszélést vagy 

értekezletet szervezünk a munkatársak mindegyikét érintő kérdések megvitatásának céljából. 

A nevelési év indítását megelőzően, célok, feladatok egyeztetése, döntések előkészítése.  

Felelős: Intézményvezető  

Határidő: Folyamatos  

Résztvevők: Alkalmazotti közösség  
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Tanévnyitó értekezlet  

Feladat: Az új nevelési év pedagógiai feladatainak működési, és fejlesztési tervének 

megismertetése, elfogadtatása.  

Felelős: Intézményvezető  

Időpont: 2020.08.29.  

Résztvevők: Nevelőtestület tagjai 

 

Tanévzáró értekezlet 

Feladat: Év végi összegzés.  

Téma: A nevelési év pedagógiai feladatainak, működési és fejlesztési tervének elemzése, az 

elért eredmények értékelése. 

Felelős: intézményvezető, vezetőhelyettes, nevelőtestület.  

Időpont: június 04. 

Résztvevők: nevelőtestület  

 

Fogadóórák 

Korcsoport 

 

      Őszi fogadóóra                                                                                  Tavasz fogadóóra 

3 év alattiak és 3-4 évesek A befogadás vége Április 01.-30. 

4-5 évesek November 01.-30. Április 01.-30. 

5-6-7 évesek November 01.-30. Április 01.-30. 

 

A vezető fogadó órája: minden hónap első hétfője 9-10-ig. 

Gyermekvédelmi felelős: minden hónap első szerdáján 9-10-ig előre egyeztetve. 

Jogszabályi előírás: a szülő joga, hogy rendszeres, folyamatos és érdemi tájékoztatást kapjon 

gyermeke fejlődéséről és magaviseletéről. A beszélgetés rögzítése a fejlődési naplóban 

történik. 

A NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok.  

➢Katica csoport március 22. délelőtt 9,00-10,30  

➢Tigris csoport: március 23. délelőtt 9,00-10,30  

➢ Csiga csoport: március 24. délelőtt 9,00-10,30 között.  

A nyílt napokon:  

➢ bepillantást nyerhetnek az óvodánk életébe 

➢ megfigyelhetik a gyermek szervezett és kötetlen tevékenységeit  
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➢ feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 

Játszó délelőtt a leendő óvodásoknak és szüleinek  

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleit a Játszó Napon. 

Időpontja: 2021. június 07. de. 10,00-11,30 és 15,30-17,00. között. 

Nyílt órák a leendő iskolások szüleinek  

Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az intézményhez érkező iskolai nyílt órák, 

foglalkozások időpontjairól. 

 

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

  

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, 

illetve rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein - lehetőség 

szerint - mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő munkatárs (dajka) 

is részt vesz.  

 

Szülői szervezet értekezlete 

Dátum Téma Résztvevők 

2020.szeptember Éves teendők megbeszélése, új szülők 

bevonása 

intézményvez., helyettes, 

pedagógusok, szülői 

munkaközösségi tagok 

2021.február Aktualitások megbeszélése intézményvez., helyettes, 

pedagógusok, szülői 

munkaközösségi tagok 

 

A Szülői Munkaközösség tagjainak újraválasztása a nevelési év első szülői értekezletén 

történik. 

Intézményi szintű - szülői értekezletek - fórumok  

A szülői értekezletek és fórumok pontos kezdési időpontjáról 10 nappal hamarabb értesítjük a 

kedves szülőket. 

 

Csoportos szülői értekezlet 

 

1.Óvodás lesz a 

gyermekem  

Tájékoztató szülői 

értekezlet a 2020. 

2020. augusztus 24. 

hétfő 16:30 óra 

óvodavezető, 

óvodavezető-
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szeptember 1-től 

óvodai felvételt nyert 

gyermekek szülei 

számára (Ped.Prog., 

Házirend, 

Beszoktatás) 

helyettes, 

óvodapedagógus 

2. Év eleji nyitó 

szülői értekezlet 

 

Tájékoztatás a 

nevelési évről.   

2020. 09. 

22.Katica cs. 

23.Tigris cs., 

24.Csiga cs. 

16:30 óra 

 

óvodavezető, 

óvodavezető-

helyettes, 

óvodapedagógus 

3. Félévi tájékoztató 

értekezlet 

Aktualitások 

Beiskolázás, 

Programok, 

Gyermekek felmérési 

eredményei 

 

2021.01. 

25. Katica 

26.Tigris 

27.Csiga 

16:30 óra 

 

óvodavezető, 

óvodavezető-

helyettes, 

óvodapedagógus 

 

   

Az értekezleteken a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban történik: 

• Csoportprofil bemutatása 

• Házirend ismertetése  

• Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

Korcsoporttól függetlenül: 

• A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a 

gyermekeket)  

• Éves nevelési terv ismertetése/értékelése 

• Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai  

• Ebédrendelés eljárásrendje 

A jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a csoportnapló részei. 

BELSŐ KAPCSOLATOK, együttműködés, kommunikáció 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. Intézményen belüli továbbképzések, szakmai napok, bemutató 

foglalkozások, hospitálási lehetőségek, jó gyakorlatok megosztása a nevelőtestület 

természetes gyakorlata. A szakmai munkaközösségek hatékony működtetése az intézményi 

célok, önértékelési eredmények figyelembevételével zajlik a jövőben is. A közösség 

fejlesztését a szülők bevonásával tervezzük, növeljük a programok számát 
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KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

• Óvoda – Fenntartó 

 Napi szintű egyeztetések, adatszolgáltatások, további jó munkakapcsolat fenntartása. Óvodai 

kerületi rendezvényeken való részvétel. Éves beszámoló készítése óvodánk munkájáról.  

• Óvoda - Család  

A szülők reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Igyekszünk családias, 

közvetlen, kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani. A szülőkkel 

több közös alkalmat szervezünk a nevelési év során: anyás-apás beszoktatás, nyílt napok, 

anyák napja, évzáró és ballagás, gyereknap, szülői értekezlet, fogadóóra. A szülői igényeket, 

kéréseket igyekszünk figyelembe venni.  

• Óvoda - Bölcsőde  

Kapcsolattartás folyamatossága, óvodáztatási tájékoztatás, közös programok szervezése 

továbbra is feladat. 

 • Óvoda - Iskola  

Folyamatos kapcsolattartás az iskola és egyéb oktatási intézmények vezetőivel. 

Szeptemberben az óvodás gyermekek átkísérése az iskolába, iskolalátogatásokon részvétel a 

gyermekekkel, ismerkedés az elsős tanító nénikkel. Az Ált. Iskola első osztályos tanulóinak 

meglátogatása, illetve az iskolás gyermekek vendégszereplése a 2020. decemberében, 

Mikulás várás kapcsán.  

Óvoda – Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye  

Fejlesztő pedagógussal, logopédussal folyamatos kapcsolattartás, esetmegbeszélés, fejlesztő 

foglalkozások tartása. Iskolaérettségi vizsgálatok kérése, Szakmai előadás felkérés 

nagycsoportos gyermekek szülei számára. Az SNI logopédussal, utazó gyógypedagógussal 

továbbra is közvetlen munkakapcsolatot szeretnénk ápolni, esetmegbeszélésekre, szülői 

értekezletekre, előadás tartására szükség szerint felkérjük őket. 

 Óvoda - Kormányhivatal Gyámhivatala, Gyermekjóléti Szolgálat  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez pedagógiai javaslatot készítünk, 

gyermekvédelmi feladatokban együttműködünk. Az adódó problémás esetekben egyeztetünk.  

Óvoda – POK 

Szaktanácsok, információk kérése. Szakértők meghívása. 

Óvoda – Védőnő  

Az intézménybe kijáró védőnő nevét és az intézményben való tartózkodás időpontját a 

védőnői munkaterv tartalmazza. A szűrővizsgálat időpontját a védőnő határozza meg, melyről 

az óvodapedagógusok előre értesítik a gyermekek szüleit. A gyermekek aktuális 

státuszvizsgálata nem az intézményben, hanem a gyermek körzeti orvosánál történik 
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Az intézményünkhöz tartozó védőnőt tájékoztatjuk fertőző betegségek észlelése esetén, illetve 

szükség esetén fejtetű szűrővizsgálatot kérünk. A szülők figyelmét felhívjuk a kötelező éves 

szűrővizsgálatokon való megjelenésre és ebben kérjük a védőnő támogatását. 

IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 

• szülők 

• fenntartó 

• partnerek 

Formája: kérdőívek 

Tájékoztatás formája: szóban, írásban, digitális eszközökkel 

PANASZKEZELÉS (SZMSZ) 

A panaszkezelés rendje  

• Az óvoda munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozó panaszok bejelentése 

történhet írásban, illetve lehetséges szóban elmondva. Ez utóbbi esetben jegyzőkönyvet 

kell az óvoda vezetőjének, vagy helyettesének felvennie, melyet a panasszal élő 

nagykorú felnőttnek kell ellenjegyeznie abban az esetben is, ha kiskorú gyermeke él a 

panasz lehetőségével.  

• A panasz kivizsgálását az óvoda vezetője, vagy az általa felkért személy, 7 munkanapon 

belül megkezdi, és 30 napon belül lezárja vizsgálatát, jelentését átadva a megbízójának.   

• Név nélküli bejelentéseket, névtelen levelek által felvett panaszokat az intézmény nem 

vizsgál ki. 

KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK AZ ÓVODÁNKBAN 

• Úszásoktatás a nagycsoportban (EFOP pályázat) 

• Angol nyelvoktatásának felajánlása a szülők felé. 

• Az igények felmérését követően a foglalkozások betervezése a délutáni nevelési időn 

kívüli időszakban.  

• Hitoktatás a szülői igények alapján, (katolikus és református hitoktatások).  

• Népi gyermekjátékok, néptánc alapjainak megismertetése a középső és nagycsoportos 

gyermekek számára. (EFOP pályázat) 

• Gyógytestnevelés foglalkozások 

 

MUNKAREND - HUMÁNERŐFORRÁS 

Óvodapedagógusok 

kötelező 

munkabeosztása  

Heti 100% 40 óra/hét 

Heti 80% 32 óra/hét 

kötött munkaidő 

csoportban 

10% 4 óra/hét kötött 

munkaidő feletti 

munkaidő 

10% 4 óra/hét kötött 

munkaidő feletti 

munkaidő 
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Teljes munkaidő A gyermekekkel való 

közvetlen, a teljes 

óvodai életet magában 

foglaló foglalkozásra 

kell fordítani. 

(SZMSZ) 

(hétfőtől csütörtökig 

6,5 óra, pénteken 6 

óra) 

A nevelést előkészítő, 

azzal összefüggő 

egyéb pedagógiai 

feladatok, a 

nevelőtestület 

munkájában való 

részvétel, a gyakornok 

szakmai segítése, 

továbbá eseti 

helyettesítés. (lásd 

Pedagógiai 

programban) 

Kötetlen. (Egyéb 

szakmai feladat) 

 

• Gyakornok óvodapedagógus esetében heti 26 óra munkaidő, 14 óra a nevelést 

előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában 

való részvétel, továbbá eseti helyettesítés, felkészülés a minősítő vizsgára.  
 

I. Intézményvezető kötelező 

munkabeosztása  

  

Heti 100% 40 óra/hét 

Teljes munkaidő 

 

Heti 20% 10 óra/hét  

 

Nevelési-gondozási feladatok 

ellátása a Katica és Tigris 

csoportban. Esetenként hiányzó 

óvodapedagógus helyettesítése. 

Gyógytestnevelés 

foglalkozások. 

Heti 80% 32 óra/hét (kötetlen 

munkarendben ellátott 

feladatok) 

Vezetői feladatok, intézményi 

munkaszervezés, továbbképzés, 

fenntartói adatszolgáltatás, 

gyermekvédelmi feladatok, 

munkáltatói és gazdasági 

feladatok, KIR 

adatszolgáltatás, orvosi ellátás 

szervezése, ellenőrzési és 

értékelési feladatok, vezetői 

értekezletek stb. 
II. Intézményvezető-helyettes 

kötelező munkaidőbeosztása 
  

Heti 100% 40 óra/hét 

Teljes munkaidő 

 

24 óra/hét  

neveléssel lekötött munkaidő 

16 óra/hét 

ellátja a vezetőhelyettesi 

megbízással kapcsolatos 

feladatokat 
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Bölcsődei dolgozók 

NÉV, BEOSZTÁS kötött munkaidő csoportban 

  

kötött munkaidő feletti idő 

 

K.A. szakmai vezető-

kisgyermek nevelő 

7 óra/nap csoportban 1 óra/nap adminisztrációs és 

egyéb teendők 

K.A. bölcsődei dajka 8 óra  

R.ZS. bölcsődei dajka 4 óra  

 

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak kötelező munkabeosztása 

• Pedagógiai asszisztens heti 40 óra.  8:00-16:00 (+20p) 

• Dajkák: heti 40 óra váltó műszakos forgó rendszerben 6:00-14:00, 6:30-15:00, 9:00-

17:00 (+20p) 

• Konyhai dolgozók: heti 40 óra.  6:00-14:00, 7:00-15:00, (+20p) 

• 1 fő dajka, megosztva 4-4 órában az óvodában és a bölcsődében.  

• Nevelőtestületünk 2 fő óvodapedagógussal teljes létszámú lett az idei évben. 

• A vezetőhelyettesi feladatokat 2020.09.01.-től B.K. látja el. 

• A nyitvatartási időben 6:30-17:00-ig biztosított az óvodapedagógus jelenléte. 

• A munkaidő beosztás megtalálható a mellékletekben. 

• 1fő konyhai kisegítővel bővült intézményünk a 2020/21 -es nevelési évre 
 

A nevelő munkát segítők ellenőrzése a munkaköri leírásuk alapján történik. 

Intézményi létszámadatok 2020.09.01. 

Engedélyezett álláshely óvoda 11,5  

Betöltött álláshely 11,5 

Óvodapedagógusok létszáma (mely 

tartalmazza az intézményvezetőt is) 

7 

Pedagógiai asszisztens  1 

Dajkák létszáma 3,5 

Engedélyezett álláshely konyha 6 

Élelmezésvezető 1 

Szakács 2 

Konyhai kisegítő 3 

Engedélyezett álláshely bölcsőde 2,5 

Szakmai vezető-kisgyermeknevelő 1 

Bölcsődei dajka 1,5 
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Intézményszervezet  

        NÉV, 

CSOPORT 

      BEOSZTÁS      MEGBIZATÁS 

1. Keresztes 

Orsolya 

 intézményvezető gyermekvédelmi f. 

BECS mk. 

2. Bozóki Katalin 

(Tigris) 

intézményvezető h. „Zöld” mk. vez., 

BECS mk.  

3. Márkiné G. Erika 

(Tigris)  

óvodapedagógus BECS mk. 

4. Némethné R. 

Csilla (Csiga) 

óvodapedagógus  

5. Kókai-

V.Henrietta 

(Csiga) 

óvodapedagógus  

6. Horváth Istvánné 

(Katica) 

óvodapedagógus Mérés-Értékelés mk. 

7. Nagy Katalin 

(Katica) 

óvodapedagógus  

8. Sztrinkóné N. 

Klára 

pedagógiai 

asszisztens 

 

9. Kiss Anita 

(bölcsőde) 

szakmaivezető- 

kisgyermeknevelő 

bölcsődei szakmai 

terv készítése 

10. Szeri Anett 

(bölcsőde) 

bölcsődei dajka  

11. Ragadics 

Zsuzsanna 

bölcsődei, óvodai 

dajka 

 

12. Magyar Mariann óvodai dajka  

13. Darányiné P. 

Gabriella 

óvodai dajka  

14. Vassné Horváth 

Anikó 

óvodai dajka  

15. Rózsáné Zsikó 

Krisztina 

élelmezésvezető  
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16. Horváth Zoltán szakács  

17. Fekete Ferencné szakács  

18. Balázsevics 

Péterné 

konyhalány  

19. Papp Zoltánné konyhalány  

20. Tusori Györgyné konyhai kisegítő  

 

Közoktatásvezetői 

szakvizsga 

Pedagógus 

szakvizsga 

Pedagógus I.  Pedagógus II. 

               1               3              4               3 

HELYETTESÍTÉS RENDJE 

A vezetők akadályoztatása vagy intézményen kívüli feladatellátása esetén a helyettesítés 

rendje: 

• Vezető helyettes 

• Munkaközösség-vezető 

• Az intézményvezető által megbízott óvodapedagógus 

 

Az intézményvezető helyettesítését az intézményvezető helyettes látja el teljes felelősséggel. 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, helyettesítését az intézményvezető vagy az 

intézmény vezető helyettes állapítja meg.  

A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE, TEENDŐ BALESET ESETÉN 

Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, 

hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a gyermek balesetet szenvedett, a szükséges 

intézkedéseket megtegye.  

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az óvoda munka és tűzvédelmi 

szabályzatát, valamint a tűzriadó tervet.  

Az óvónők és dajkák az óvodai élet egésze alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani és a baleset-megelőzési 

szabályokat a gyermekekkel betartatni. Az óvónők kötelesek a gyermekekkel az egészségük 

testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat ismertetni. Az óvodán kívüli és belüli 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra felhívni figyelmüket, és elmondani a tilos és 

elvárható magatartásformákat. 
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A nevelési év megkezdésekor ismertetni kell a közlekedési szabályokat, balesetvédelmi 

előírásokat, és gondoskodni kell az ismeretek elsajátításáról.  Az óvodavezetője az egészséges 

és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemlék keretében rendszeresen 

ellenőrzi. 

Az óvodavezető feladatai  

A gyermekbalesetek megelőzéséért elsődlegesen az óvoda vezetője és a vezető-helyettes 

felelősek. Feladataik a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtése, valamint a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek 

irányítása, különösen:  

• Az óvoda épületének (csoportszobák, tornaszoba, aula) és udvarának, Az udvaron 

felszerelt játékainak, sporteszközeinek vonatkozásában a veszélyforrások feltárása, a 

munkavédelmi szakember bevonásával.  

• Feltárt, balesetet okozható helyzet, vagy hiba esetén jegyzőkönyv felvétele, és azonnali 

intézkedés kérése a fenntartó illetékes képviselőjétől. A veszélyforrást jelentő 

felszerelés, eszköz eltávolítása, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor biztonságos 

elkerítése, továbbá egyéb, a gyermekek biztonságát szolgáló, az adott helyzethez 

igazodó célszerű intézkedés megtétele. Az óvoda területén karbantartási, felújítási, 

építési munkák engedélyezése, és a munkálatok ideje alatt a gyermekek biztonságos 

óvodai életének megszervezése, valamint ezzel kapcsolatosan a szülők tájékoztatása. 

• Az alkalmazottak tevékenységének ellenőrzése a gyermekek között használt veszélyes 

felszerelések és eszközök tekintetében. 

• A balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása, dokumentálása és 

nyilvántartása a Munkavédelmi megbízott feladata.  

A pedagógus feladata és kötelessége: 

• Saját gyermekcsoportjában a felszerelések és eszközök épségének folyamatos 

ellenőrzése, az észlelt veszélyforrás jelzése az óvoda vezetőjének, tagóvoda vezetőknek, 

valamint segítség kérése a veszély elhárítása érdekében.  

• Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata során tapasztalt veszélyhelyzetekről az 

óvodavezető, tagóvoda vezetők tájékoztatása további intézkedés végett.  

• Az óvodai nevelési év elején, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás előtt a 

védő-óvó előírások ismertetése a gyermekekkel: az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírások, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. A védő-óvó 

előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. 

A dajkák feladata és kötelessége:  

• A veszélyforrást jelentő konyha zárása amennyiben nem tartózkodnak ott.  

• Elektromos munkaeszközök, tisztítószerek elzárása a gyermekek elől. 

• A bejárati ajtók zárása.  

• A konyhából kivitt eszközök biztonságos szállítása (forró étel, kések…)  

• A konyhában a mindenkor hatályos HACCP rendszer alkalmazása kötelező 
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Az óvodai csoportszobák, öltözők, mosdók áttekintése balesetmegelőzési szempontból 

• A bútoroknak a gyermek életkorának megfelelő méretűnek, lekerekített végűeknek, 

élvédő fóliával ellátottaknak kell lenniük. 

• A benti cipő kényelmes gumitalpú, jól záródó kell, hogy legyen, az elcsúszások 

elkerülése végett. 

• A csoportszobában futni, fogócskázni csak megfelelő időben lehet (pl. testnevelés – 

ének foglalkozás). 

• A csoportszobai játékokat a kijelölt helyen (szőnyeg, asztal, babaszoba-konyha) a 

játéktartalomnak megfelelően használják. 

• A gyerekeket rá kell szoktatni arra, hogy a szekrény-ajtókat mindig csukják be 

maguk után. 

• Az asztalra nem ülhetnek, nem mászhatnak fel, csak különleges esetekben (torna, 

bábszínház stb.). 

• A szobában lévő tornaeszközök (mászófal, kötél, gyűrű stb.) helyes használatának 

megtanítása rendkívül fontos. Egy egyszerű „madárfogás” játékos megtanításával, – 

hüvelykujj szembenéz a többivel – a hanyatt esés elkerülése kiküszöbölhető. 

Tornaszőnyeg mindig kell a tornaeszközök alá, a leesés okozta sérülések elkerülése 

miatt. 

• A gyerekek számára az ismeretlen eszközök használatát be kell mutatni. 

• Lehetőség szerint ékszereket ne viseljenek a gyerekek, hiszen komoly balesethelyzet 

alakulhat ki egy gyűrű, nyaklánc elakadása során. 

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK RENDJE 

Vizsgálat 

megnevezése 

Időpontja Helyszín Végzi 

Általános és 

tetvesség szűrő 

védőnői vizsgálat 

Éves ütemterv 

alapján 

(negyedévente, ill. 

szükség szerint) 

óvodai csoportszoba védőnő 

Logopédiai 

szűrővizsgálat 

Évente egyszer 

(szeptember) 

óvodai foglalkoztató logopédus 

 

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK - Tárgyi feltételek fejlesztése - A pedagógiai munka 

feltételei 

Ebben a nevelési évben az alábbi beszerzéseket, felújításokat kívánjuk megvalósítani 

Terület Tervezett fejlesztés 

KONYHA Edények cseréje, pótlása, tányérok, poharak 

pótlása, tisztasági festés, szellőztető cseréje 

CSOPORTSZOBÁK szőnyegek, székek cseréje, fektetők pótlása, 

padló, világítás felújítás, bútor bővítés, 

Tigris csoport festés  

MOSDÓK érintésvédelemi szerelés, lámpatestek 

cseréje(anyagköltség + vállalási díj 

+villamos berendezések ellenőrzése és a 
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kivitelezői nyilatkozat) víztisztítók 

beszerzése 

JÁTÉKOK, GYERMEKEK ESZKÖZEI futóbiciklik, motorok, homokozó játékok 

TORNATEREM padló felújítás, tornaeszközök pótlása 

IRODÁK bútor csere, falburkolat cseréje, festése, IKT 

eszközök folyamatos bővítése, újítása, 

cseréje 

UDVAR, UTCA FRONT óvoda bejárat, parkolás kialakítása, 

vízelvezetés 

A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

A gondozási-nevelési-oktatási folyamatok tárgyi környezetét pedagógiai céljainknak 

megfelelően alakítjuk. Az óvodában biztosítottak a nevelőmunkához szükséges tárgyi 

feltételek, melyet egyrészt a költségvetés, másrészt az óvónői kreativitás tesz esztétikusabbá. 

Emberibb kapcsolatokra, egyenletesebb terhelésre törekszünk a feladatok arányos 

elosztásával. Mindenkitől maximális munkát várunk el. A nevelőmunka személyi és tárgyi 

feltételei adottak ahhoz, hogy az intézménybe járó valamennyi gyermek megkapja a számára 

legmegfelelőbb fejlesztést, nevelést, szükség esetén külső szakemberek támogatását. is 

pályázunk a Zöld Óvoda címre, mely a tudatos egészségnevelés megvalósítását segíti a 

tervezett tevékenységek által. 

A 2020/2021-es NEVELÉSI ÉV PEDAGÓGIAI FOLYAMATAI 

/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció/ 

1.TERVEZÉS 

Elsődleges kiemelt feladatok 

• Iskolára való felkészítés hangsúlyozása, tudatos, tervezett, differenciált fejlesztések 

megvalósítása mentén.  

• Kiemelten, nagy hangsúlyt helyezünk a nagycsoportok látogatására, ellenőrzésére.  

• Az ellenőrzés során az iskolára való felkészültség menetét, eredményeit tekintjük meg.  

• Mérések nyomonkövetése 

• Befogadás menete 

További célok 

• Az óvodai dokumentumok szerinti működés (NEÓ-PP, SZMSZ és mellékletei, 

Házirend). 

• A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.  

• A csoportok nevelő, tervező, gyakorlati munkájának folyamatos nyomon követése, 

értékelés, elemzés. 
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 Folyamatosan kiemelt feladatok 

  Cél Feladat Felelősök 

Egészséges életmód 

kialakítása 

A stratégiai 

dokumentumoknak 

megfelelő tudatosan 

tervezés, szervezés 

Óvodapedagógusok 

Levegőzés, mozgás 

biztosítása napi 

rendszerességgel 

Napi rendszerességgel a téli 

időszakban is szabadlevegőn 

tartózkodás, mozgásos 

tevékenységek biztosításával 

Óvodavezető-helyettes 

Óvodapedagógusok 

A szabad játék 

megvalósítása  

Minden csoportban Óvodapedagógusok 

Az egyéni bánásmód, az 

egyéni differenciálás  

Folyamatos tudatos 

figyelembevétele a tervező 

munkában  

Óvodapedagógusok 

„Zöld Óvoda” 

Környezettudatos szemlélet 

kialakítása 

A heti tevékenységekben 

kiemelten jelenik meg a 

Zöld Óvoda 

tevékenységeinek 

megvalósítása 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai munkát segítők 

„Madáróvoda” cím 

elnyerése  

Pályázat benyújtása Óvodapedagógusok 

Egyéni fejlesztés, 

felzárkóztatás 

megfigyelések, mérések 

alapján 

Megfigyelések, mérések 

rögzítése, pontos 

dokumentáció vezetése, 

tudatos tervezőmunka 

megjelenítése 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens 

Szülőkkel közös óvodai 

programok, 

közösségfejlesztés 

Kézműves tevékenységek, 

szüret, farsang, gyermekheti 

rendezvények, kirándulások 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens, 

dajkák 

Nagymozgások fejlesztése: 

tánc, úszás, 

gyógytestnevelés heti 

rendszerességgel a P.P.-nak 

megfelelően 

A gyermekek részvételének 

biztosításával 

Óvodapedagógusok 

2.MEGVALÓSÍTÁS 

 Munkaközösségek 

Párhuzamosan és együttműködve 3 munkaközösség működik. 

A szakmai munkaközösségek a 2020 / 2021-as nevelési évben újabb feladatokkal színesítik, 

teszik tartalmassá az óvodapedagógusok szakmai fejlődését. 

2020/2021 nevelési évben működő Szakmai munkaközösségek 

1.Mérés-értékelés, intézményi önértékelést támogató munkaközösség 

             Vezető: Horváth Istvánné 
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             Tagok: Nevelőtestület 

2. Zöld Óvoda munkaközösség 

            Vezető: Bozóki Katalin 

            Tagok: Nevelőtestület 

3. Dokumentumokat felülvizsgáló és előkészítő munkaközösség (BECS) 

           Vezető: Keresztes Orsolya 

          Tagok: Bozóki Katalin, Márkiné Gál Erika 

A munkaközösségek munkaterveiket a nevelőtestületi értekezletet követően állítják össze, 

egyeztetik az időpontokat. A tartalmas szakmai munka feladataikat, céljaikat a Pedagógiai 

Programból, az éves beszámolóban megjelöltek szerint végzik.  

Továbbképzések 

Pedagógus továbbképzés  

Jogszabályi háttér:  

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

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről. 

 A továbbképzések közül előnyben részesítjük azokat a szakmai képzéseket, amelyek az 

óvoda pedagógiai programjának megvalósításához szükségesek, módszertani megújulást 

segítik. A nevelési évben a később induló képzéseknek megfelelően a pedagógiai program 

szempontjainak megfelelően jelentkezhetnek a pedagógusok.  

Jelenleg a „Zöld” óvoda szelleméhez kapcsolódó 30 órás továbbképzést végez egy 

óvodapedagógus, illetve „Játékvezetés” című, 30 órás továbbképzést végzett egy másik 

óvodapedagógus.  

A továbbképzési terv évközben módosulhat annak megfelelően, hogy milyen képzéseket 

indítanak 2021. januárjától. Leginkább az államilag támogatott képzések megjelenését várják 

a pedagógusok, ez fogja meghatározni a konkrét szakmai fejlődés irányát. Szakvizsga 

megszerzését, illetve támogatási igényét írásban nem jelezte egyetlen óvodapedagógus sem a 

következő nevelési évre. Minden óvodapedagógus megkapja e-mail- ben is az aktuális 

továbbképzési lehetőségeket. 

Pályázatok 

1.” Zöld óvoda” cím megszerzése 

Pályázat Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából jelenleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hirdeti meg évente a Zöld Óvoda 
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pályázatot. Óvodánk célul tűzte ki a cím elnyerését. Mindennapi gyakorlatukban az elmúlt 

évben folyamatosan megtörténtek az eszközbeszerzések, pl. komposztáló, kerti szerszámok, 

locsolószett, nagyítók stb. Pedagógiai Programunk által kitűzött céljaink és feladataink 

megvalósítják a pályázati célokat. 

2.Madárbarát cím megszerzése  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján regisztrációval csatlakozunk 

a madarak védelméhez. A Madárbarát cím megszerzésének feltétele, hogy odúkat, etetőket, 

itatókat folyamatosan működtessük és munkákat dokumentáljuk és eljuttassuk a MME 

központi irodájába. 

Gyermekvédelem  

Gyermekvédelmi felelős: intézményvezető 

Az óvodai gyermekvédelem célja: 

• Prevenció, együttműködés a szülőkkel a gyermek érdekében. 

• Szülők tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról.  

• A gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, esélyteremtés, veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése.  

• Segítségnyújtás-együttműködés a szociális segítő szolgálattal, egyéb szakemberekkel, 

kapcsolattartás.  

• A hátrányos helyzetű gyermekeink rendszeresen járjanak óvodába.  

• Igazolatlan hiányzások elkerülése.  

Az óvoda gyermekbántalmazás esetén kezdeményezi szakemberek bevonásával az 

esetmegbeszélést, szükség esetén az óvodavezető pszichológus bevonását kezdeményezi, ha 

viselkedésproblémákat észlel. 

Feladatok: 

• Rendszeres kapcsolattartás a családokkal.  

• Ingyenes étkezéssel kapcsolatos nyilatkozat kitöltésének elősegítése.  

• Gyermekvédelmi határozatok bekérése.  

• Családokat, gyermekeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás segítése.  

• Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel.  

• A veszélyeztetettség, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet felmérése, 

nyomon követése.  

• Gyermek helyzetének lehetőség szerinti javítása.  

• Az induló hátrányok felismerése, lehetőség szerint csökkentése.  

• Szülők segítése az eredményesebb szülői szerep betöltésének érdekében.  

• Szükség szerint részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein.  

• Aktív részvétel a városban évente többször megszervezésre kerülő gyermekvédelmi 

értekezleteken. - Gyermekvédelmi éves terv, valamint év végi beszámoló készítése.  

• Rendszeres tájékozódás az aktualitásokról, törvényi változásokról. 
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Gyermekvédelmi támogatott 9 gyermek 

Hátrányos helyzetű (HH) 1 gyermek 

Családba fogadott 1 gyermek 

 

Tehetséggondozás 

• A kiemelkedően tehetséges gyermekek felismerése. Egyéni foglalkozások során 

képességeiknek megfelelő szinten tehetséggondozásuk, valamint felzárkóztatás és az 

egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése. 

• A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése mellett a tehetséggondozás kiemelt 

jelentőséggel bír. Műhelymunka alakítása és a hozzátartozó fejlesztési terv 

kidolgozásával biztosítjuk a készségek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését. 

Tehetségműhelyek: mozgás, gyermektánc, kézművesség. 

SNI-s és BTMN-es gyermekek ellátási feladatai 

A sajátos nevelési igényű (SNI), a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő 

(BTMN) gyermekek beilleszkedésének segítése 

Feladatok az SNI-s gyermekkel 

• differenciált fejlesztés biztosítása 

• másságot elfogadó környezet 

• hátrányok csökkentése 

• terhelhetőség figyelembevétele 

• személyi, tárgyi feltételek biztosítása (szakember bevonása) 

• fejlesztési terv kidolgozása 

Feladatok a BTMN-es gyermekkel 

• a gyermek bevonása minden tevékenységbe – játék, munka, tanulás  

• elfogadó, bátortó, örömteli légkör biztosítása  

• egyéni fejlődési ütem tolerálása  

• önbizalom növelése, helyes önkép formálása. 

• egyéni – vagy mikró csoportos fejlesztés (fejlesztőpedagógus) 

• rendszeres konzultáció a szülőkkel és a szakemberekkel 

Tanév végén június 30.-ig kontroll vizsgálat kérése szükséges. 

3.ELLENŐRZÉS (folyamatos) 

Külső ellenőrzés 

A 2020-2021-es nevelési évben 3 pedagógus esetében  tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor. 
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Belső ellenőrzés - A pedagógiai ellenőrzés színterei, kiemelt területei 

Az ellenőrzés célja a pedagógus gyakorlati munkájának megismerése, és annak feltárása, 

hogy milyen módon és mértékben jelennek meg az alábbi szakmai tartalmak. 

• általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

• az Óvodai nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való megfelelés 

• az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés, összevetése a működő 

gyakorlattal 

további szempontok 

• tevékenység látogatása, értékelése 

• dokumentumok ellenőrzése (csoportnapló, fejlődésinapló, felvételi és mulasztási napló 

• szokásrendszer, gondozási feladatok megfigyelése az új kiscsoportokban 

• udvari levegőztetés  

• óvodai rendezvényen kapcsolattartás  

• csoportnapló tartalmi, formai megfelelése  

• felvételi mulasztási napló vezetése 

• gyermekek fejlődésének nyomon követése  

• hiányzások igazolása 

 Vezetői ellenőrzési terv 2020/2021 

          NÉV, CSOPORT                  I.FÉLÉV                 II.FÉLÉV 

Csiga csoport      

N. R. Cs.            2020.10.20.             2021.03.02. 

K.-V. H.            2020.10.27.              2021.03.09. 

Tigris csoport   

B. K.            2020.10.21.             2021.03.03. 

M. G. E.            2020.11.02.             2021.03.10. 

Katica csoport   

N. K.            2020.11.10.             2021.03.04. 

H. I.            2020.11.17.             2021.03. 11. 

Az ellenőrzés során az óvodapedagógust két órában 8:00-10:00 óra között (a napirend szerinti 

tevékenységben) látogatják meg az ellenőrzést végzők. Az ellenőrzés pontos időpontjáról 10 

nappal megelőzően tájékoztatást kap az óvodapedagógus, illetve egyeztetés történik az 

esetleges időpont vagy egyéb változások miatt. 

Ellenőrzési szempontok: 

• Milyen volt az óvodapedagógus stílusa?  

• Mennyire volt érthető az óvodapedagógus kommunikációja? 

• Milyen volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya? 

• Milyen az óvodapedagógus kérdező kultúrája?  

• Milyen volt az óvodapedagógus időgazdálkodása? Az óvodapedagógus mennyire vette 

figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 
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• A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt a szabad játék/nevelés 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) folyamatában? 

• Hogyan jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás a szabad 

játékban /nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson)? 

• Elérte-e a nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) a célját, koherens volt-e a nevelés/ 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervvel? 

• Milyen mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a foglalkozás menetébe, 

aktivitásukat fokozni? 

• Hogyan jelent meg a gyermekek önértékelése? 

• Mennyire feleltek meg az óvodapedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?  

• Reálisan értékelte-e az óvodapedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott 

reakcióit a megbeszélésen? 

• Mennyire volt reflektív az óvodapedagógus? 

• Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges mozzanatok tudatosítása, 

alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

A dajkák munkavégzésének ellenőrzését vezető helyettes végzi, szúrópróba szerűen. Az 

ellenőrzéseket követően beszámol az intézményvezetőnek. 

Hospitálások ütemezése 

Csiga csoport 2021.január 12. 

Tigris csoport 2021.január 19. 

Katica csoport 2021.január 26. 

 

A hospitálás keretében kiemelt feladat 

• az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony 

megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően.  

• az óvoda – iskola átmenet könnyítése 

• a szabadjátékra, és a játékból kezdeményezett tanulásszervezés  

• a mozgásfejlesztés  

• a zenei készségek-, képességek fejlesztése  

• az anyanyelvi nevelés, a beszédkészség fejlesztés  

• a különleges bánásmódot igénylő SNI, BTM, HH, HHH, tehetséges gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítása 

A belső ellenőrzés általános rendje 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

Ellenőrzésértékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

Élelmezés vezető havonta élelmezésvezető 

(önellenőrzés) 

intézményvezető 
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Felvételi és 

mulasztási napló 

óvodapedagógusok folyamatos intézményvezető 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01.  intézményvezető 

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

intézményvezető  folyamatos intézményvezető 

 

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

Törzskönyv intézményvezető 09.01 intézményvezető 

Továbbképzési terv intézményvezető 08.31.- 09.01. intézményvezető 

Felvételi, előjegyzési 

napló, csoportnapló 

intézményvezető Lezárás 08.31. 

Nyitás 09.01 

intézményvezető 

A szülői kérelemhez 

csatolandó, 

tankötelezettség alóli 

felmentéshez 

szükséges 

dokumentumok 

előkészítettsége 

óvodapedagógusok        01.10. intézményvezető 

 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

Pedagógiai program    

Bölcsődei Szakmai 

Program 

óvodapedagógusok 

kisgyermeknevelő 

munkacsoportok 

        2020. 10.31. 

 

 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettes 

SZMSZ és 

Mellékletei 

   

Házirend    

Digitális munkarend    

Járványügyi 

intézkedési terv 

   

Önértékelési 

Program 

   

Munka és 

tűzvédelmi 

szabályzat 

     megbízott   

 

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás: 

munkavédelmi 

szemle 

munkavédelmimegbízott      09.30. intézményvezető 

Tisztasági szemle dajkák konyhai 

dolgozók 

Minden hét 

csütörtök 

intézményvezető 

intézményvezetőhelyettes 

1 fő dajka 
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Személyi 

Személyi anyagok óvodavezető folyamatos intézményvezető 

Egészségügyi 

könyvek 

óvoda dolgozói 09.30. intézményvezető 

Munkaköri leírások minden dolgozó 09.30. intézményvezető 

 

4.ÉRTÉKELÉS (folyamatos) 

A gyermekek mérése 

⦁ beszédértés szintjének vizsgálata /logopédus, 2020.09./ 

⦁ kommunikációs készség szintje /logopédus, 2020.09. / 

⦁ iskolaérettségi vizsgálat / fejlesztő ped. 2020. okt./ 

⦁ nagycsoportosok szakértői vizsgálatára való felterjesztés /Ped. szakszolgálat 2020. dec. 15./ 

⦁ óvónők megfigyelései /folyamatosan/ 

⦁ fejlődési naplók vezetése  

Elégedettségi mérések 

Módszer: kérdőív formában 

• szülők 

• fenntartó 

• külső kapcsolatok résztvevői 

Eredmények 

A gyermekek nyomon követését az iskolai rendezvényeken való óvodai részvétellel, szakmai 

kapcsolattartással valósítjuk meg. A beszámolók tartalmazzák és elemzik az intézményi 

eredményeket, pontos nyilvántartásokat készítünk, vezetünk, melyek naprakész 

adatszolgáltatással segítik a tervezést. A hospitálások szervezésével a tapasztalatok átadását 

segítjük. A mérési eredmények figyelembevételével javítjuk a tanköteles gyermekek 

iskolakezdési mutatóit. Nyilvántartást vezetünk az eredményekről. A hiányzások igazolására 

továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Pedagógusok továbbképzéseken való részvételének 

támogatása, ösztönzése továbbiakban is kiemelt jelentőségű. 

5.KORREKCIÓ  

Az adódó problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok begyűjtése, belső 

segítő ötletek, külső erőforrások (pl. pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 

feltérképezése és bevonása nyújthatnak segítséget számunkra. A munkatervben 

megfogalmazott feladatokra készült intézkedési tervek megvalósulásával és értékelésével 

korrekciót alkalmazunk. 
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SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

A gyermekek személyiségének teljes megismerését folyamatos megfigyeléssel, fejlesztéséhez 

és értékeléséhez szükséges fejlődést nyomon követő eszközrendszer alkalmazásával az erre 

vonatkozó szabályzat szerint folyamatosan használjuk. A bemeneti mérésekre épített egyéni 

fejlesztési terveket elkészítjük. Minden óvodapedagógus ennek megfelelően dolgozik a 

határidők betartásával. A fejlődési napló tartalmáról a szülőket minimum kétszer 

tájékoztatjuk. A szociális hátrányok enyhítését a hiányzások nyomon követésével és 

csökkentésével segítjük. Közösségfejlesztési célokat, a célok elérését szolgáló feladatokat 

tudatosan tervezzük. Az ünnepek, rendezvények erősítik a gyermekek közötti és gyermekek- 

felnőttek (dolgozók, szülők) közötti kapcsolatokat. 

Csoportok alakítása 

Óvoda – Csoportbeosztások: 2020/2021 nevelési év 

  Csoport 

    neve 

   

Létszám  

     

     

SNI 

 

BTMN 

óvoda-

pedagógus 

   

dajka 

pedagógiai 

asszisztens 

 össz 

férőhely 

     

Katica 

 3 év 

alatt és 

3-4 év 

    26 fő 

 

    - 

         

       - 

               

   2 fő 

 

 

1,5fő 

 

  

   Tigris  

   4-5 év 

    18 fő     - 

              

    1fő 

               

   2 fő 

 

 1fő 

 

    1fő     75 fő 

    Csiga 

  5-6-7 

év 

    19fő      - 

              

    1fő               2 fő  1fő   

Összesen     63fő      -    2fő    6 fő  

3,5fő 

    1fő kihasználtság 

      84% 

 

 

Korcsoport 

                                  Életkor szerinti megosztás 

 

3 év alatti 3-4 4-5 5-6 6-7 

3 év alatt és 

3-4 éves 

8 16            - 

4-5 éves              - 

5-6-7 éves   18 19          - 
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jelentkezett 

aug.31.ig 

ebből 

2,5- 3-ig 

éves 

felvett kiiratkozott elutasított 

    19fő    11fő   19fő      1 fő    0 fő 

 

AZ ONAP-BAN ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT 

INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

Folyamatosan nyomon követjük a P.P.- ban foglaltak megvalósulását. Az élményekben és 

tevékenységekben gazdag óvodai élet megszervezésével a gyermekek sokoldalú harmonikus 

személyiségének kibontakoztatása, óvodai környezetben, közösségben történő anyanyelvi 

nevelése, felzárkóztatása, egyéni ütemű fejlesztése, a mérési eredmények felhasználása. Cél 

az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az óvoda mindennapjaiba. Több gyermek 

vegyen részt rendszeres egészségfejlesztő, mozgásos tevékenységben. Rendszeres 

levegőztetéssel, nagymozgásos tevékenységek szervezésével biztosítjuk az egészséges 

életvitel alakítását. 

A célok és azok elérését támogató kiemelt pedagógiai, szakmai feladataink 

Az óvoda minden egyes dolgozójának, kivétel nélkül, kiemelt feladata a gyermekek 

mindenekfelett álló érdekeit szolgálni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, valamint a 

komplex prevenciós program tág eszköztárával minél több pozitív élményt, tapasztalatot és 

fejlesztést nyújtani óvodások számára. 

Feladataink:  

• a célok elérését segítő, támogató környezet és tevékenység biztosítása  

• törvényes intézmény működés biztosítása 

• Felkészülés a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó minősítésekre.  

• Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a szakmai ellenőrzésekre, 

ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a 

tevékenységlátogatási, dokumentum ellenőrzés intézményi gyakorlatának működtetése, 

a sikeres munka feltételeinek biztosítása, részfeladatok, átruházott jogkörök leosztása, 

az önfejlesztési terv megvalósításához szükséges önfejlesztési irány meghatározása. 

• A Köznevelési Intézmények Rendszerében történő adatok rögzítése, kezelése az 

információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvénynek és 

rendeletnek megfelelően (GDPR).  

A pedagógusok egyéni felelőssége a 9 kompetencia területnek való megfelelés. 

1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 
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3.A tanulás támogatása 

4.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.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

7.A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 

hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. 

8.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

9.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A nevelőtestület a 2020/21-es nevelési év munkatervét egyhangúlag elfogadta. 

Kunfehértó,2020.09.15. 

                                                          Ph. 

 ………………………                                                     ……………………………….                                                                                                                            

        Bozóki Katalin                                                           Keresztes Orsolya 

intézményvezető helyettes                                                   intézményvezető 
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A Bölcsőde, az Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde tagintézménye, munkatervét a 

2020/2021-es gondozási évre a következőkben határozza meg. 

 A gyermekek számára minden igényt kielégítő épület jelenleg 1csoportszobával, 1 fő 

szakmai vezető – kisgyermeknevelővel és 1,5 fő bölcsődei dajkával működik. 

A helyi családok gyermekei a felvétel során prioritást élveznek. A Működési Engedélyünk 

tanúsítványa alapján 2019. 01. 01.-től határozatlan idejű.  

A bölcsőde feladata: - A családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni szakszerű nevelése-

gondozása 20 hetes kortól 3 éves korig. A gyermek 3. életévének betöltése után a bölcsődei 

gondozás-nevelési év végig. (aug. 31-ig) maradhat a bölcsődében. 

 

NÉV, BEOSZTÁS 

K.A. szakmai vezető-

kisgyermek nevelő 

K.A. bölcsődei dajka 

R.ZS. bölcsődei dajka 

 

Bölcsődei csoport 

2020.09.01. 

Maximális 

gyermek 

létszám 

   SNI    BTMN szakmai vezető-

kisgyermeknevelő 

  dajka 

    7fő       -         -         1 fő     1,5 fő 

 

                     Életkor szerinti megosztás 

0-12 hónapos 12-24 hónapos 24-36 hónapos 

0 3 4 

A gyermekek felvétele folyamatos a létszámok alakulása függvényében történik. 

 

 Az 1997. XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény 42.§ (1) 

bekezdése értelmében, ha a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható a bölcsődében 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

• nyugodt, biztonságos környezet kialakítása  

• egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés  

• a gyermekek primer szükségleteinek egyéni igények szerinti kielégítése  
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• higiénés és kultúrhigiénés szokások kialakításának szorgalmazása  

• a testi-lelki harmóniát segítő és megőrző folyamatos napirend kialakítása.  

 

Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése  

• derűs, inger gazdag környezet kialakítása  

• családias légkör megteremtése o gyermekek és gondozóik közti bensőséges kapcsolat 

kialakítása én-tudat egészséges fejlődésének segítsége, én érvényesítés  

• együttélés szabályainak elfogadtatása, betartása, a másik iránti nyitottság, empátia, 

tolerancia fejlődésének segítése  

• egyéni igények figyelembevétele, egyéni bánásmód alkalmazása  

• másság elfogadása, elfogadtatása  

• szocializáció kialakulásának elősegítése  

• kommunikatív képességek fejlődésének segítsége  

• kreatív képességek kibontakoztatásának lehetősége  

 

 A megismerési folyamtok fejlődésének segítsége  

• inger gazdag, motiváló környezet kialakítása  

• a gyermek életkorának megfelelő tevékenységek biztosítása (manipuláló, konstruáló, 

szimbolikus játékok…)  

• az érdeklődési kör bővítése, aktivitás, kreativitás támogatása  ismeretnyújtás 

gazdagságára való törekvés, önálló véleményalkotás, döntés lehetősége  

• támogató, bátorító odafigyelés, ösztönzés  

• empátia, tolerancia, nyitottság, megfelelő attitűdök a gondozónők részéről.  

  

A gondozási-nevelési alapelveket (szakmai programunkban részletesen megtalálható) 

fokozottan előtérbe helyezzük, figyelembe vesszük a gyermekek életkori és egyéni 

sajátosságait, fejlettségét, fizikai és pszichés állapotát.  

Az elmúlt gondozási év értékeléséből adódó feladatok  

  a) Partneri elégedettségvizsgálat eredményéből adódó feladatok 

• betegségek gyakoriságának csökkentése  

• a szabad levegőn való tartózkodást, az udvaron történő játszást gyakrabban beiktatjuk 

az időjárás függvényében, minden évszakban. Az idősebb gyerekek célirányosan 

rövidebb sétákat is tesznek. (PL.: állatok-, növények megtekintése keretében, vonat 

nézés, óvodalátogatás…). A csoportszobákat gyakrabban szellőztetjük. A csoportokban 

található játék eszközöket heti rendszerességgel tisztítjuk, fertőtlenítjük. A higiéniai 

előírásokat, mint kézmosás, orrtörlés… fokozottan előtérbe helyezzük.  

• a házi gyermekorvos többszöri alkalommal vizsgálja a náthás, köhögésre, asztmára 

hajlamos gyerekeket. A lázas, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén a 

gyermeket a közösségből kitiltja gyógyulásukig. A lázas, fertőzésre gyanús gyermeket 

érvényes orvosi igazolással fogadjuk vissza a közösségbe.  
 

b) Az intézményben folytatott külső vizsgálatok eredményeiből adódó feladatok (folyamatos)  
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Az intézményben a 2019-es évben és 2020.08.31-ig külső vizsgálat Kormányzati ellenőrzés 

szempontjából megtörtént 2020.08.07.-én.  

c)  A reggeli nyitás és a délutáni zárás technikai dolgozó feladata. A dolgozók napi 

munkaideje: technikai dolgozó: 8 óra/nap, gondozónő: 7+ 1 óra/nap.  

 Intézményegység szintű feladatok  

• az intézmény dokumentumainak frissítése, megújítása az érvényes törvényeket 

figyelembe véve  

• a gyermekcsoportok kialakítása a már felvett és a leendő gyerekekből  

• a gondozás-nevelés a Módszertani levelek előírásai alapján történik  

• a bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve 

szolgálja a gyermek fejlődését, a gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek 

figyelembevételével 

• a szülő joga, hogy megismerje az intézményt, a csoportok életét, a gondozási-

nevelési elveket, tanácsokat kérhessen és kapjon gondozási-nevelési 

kérdésekben 

• a beszoktatások az igénybevétel és a szabad férőhely függvényében folyamatos. 

A fokozatos beszoktatás folyamata során megismerjük a szülők igényeit, 

kívánalmait, melyeket lehetőségeikhez képest próbáljuk teljesíteni 

• a gyermekgondozási tanács nyújtása  

• védőnővel és gyermekorvossal történő kapcsolat felvétele 

• szülői értekezlet, szülőcsoportos értekezletek megtartása 

• a házirend megbeszélése és elfogadtatása a szülőkkel, a dolgozókkal és 

fenntartóval 

• hagyományok és ünnepek megtartása  

• fontosnak tartjuk az óvoda – bölcsőde jó kapcsolatának további fenntartását, 

hiszen ott folytatják tovább közösségi életüket a bölcsődés gyermekek. Célunk 

a zökkenőmentes intézményváltás 

• ennek érdekében a gondozási év folyamán több alakalmommal teszünk 

látogatást a gyermekekkel az óvodában, hogy ismerkedjenek az új környezettel, 

az óvónőkkel. Az óvónők is lehetőségeikhez képest meglátogatják a 

bölcsődében leendő óvodásaikat 

• közös szülői értekezletet tartunk az átmenet előtt 

• a szakdolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése 

• a technikai dolgozók munkájának értékelése  

• sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: gondozása-nevelése  

  

A gondozási – nevelési program célkitűzéseiből adódó feladatok 

a) Gondozási – nevelési alapelvek figyelembevétele  

• a családi nevelés elsődlegességének tisztelete  

• gyermeki személyiség tiszteletének elve  

• gondozás-nevelés egységének elve 

• egyéni bánásmód elve 

• a biztonság és a stabilitás elve  

• aktivitás, önállóság segítségének elve  

• egységes nevelői hatások elve 
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 Az ismertetett alapelvek betartása a minőségi szakmai munka érdekében elengedhetetlen 

jelentőségű.  

b) Gondozás-nevelés céljai 

• a családban nevelkedő kisgyermek számára családi nevelést segítve napközbeni 

ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának és jólétének 

megteremtése  

• a kisgyermek szocializációja kialakulásának segítsége 

• a feltétel nélküli szeretet és elfogadás  

• a gyerekek kompetenciájának figyelembevétele  

• viselkedési minták nyújtása  

• tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása 

• a hátrányos helyzetű gyerekek számára pozitív érzelmek közvetítése 

• a kisebbséghez tartozó gyermekek identitás-tudat kialakulásának segítsége  

• a sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának 

biztosítása 

 c) A szakmai munka színvonalát fejlesztő tevékenységek  

• részt veszünk szakmai napokon, előadásokon, műhelymunkákon  

• kredit pontos továbbképzésekre jelentkezünk és azokon sikeres vizsgát teszünk 

• más tagintézmény által szervezett szakmai napokon részt veszünk, hospitálás 

• folyamatos önképzés, innováció  

 

Hátrányos helyzetű gyermekek ellátása  

• fontos a gyerekek családi helyzetének felismerése. 

• több odafigyelést kell kapniuk a gyermekeknek.  

• érzelmi biztonságot nyújtson a gondozónő. 

• empátia, tolerancia legyen fontosabb a gondozónő részéről.  

• alapvető higiéniai problémákat rugalmasan kezelje a gondozónő. 

• gondoskodik a gyermekek megfelelő táplálkozásáról.  

• a gondozó többször beszélget a gyermek szüleivel, kapcsolatot alakítson ki velük, 

igyekezzen megnyerni a szülők bizalmát.  

• családlátogatást végez (szükség szerint többször is).  

• észrevételeit minden esetben közölje a bölcsőde vezetőjével.  

• pozitív erkölcsi normát közvetít.  

• a gondozónő felfigyel az esetlegesen veszélyeztetett gyermekekre is, akikre különösen 

nagy odafigyelés szükségeltetik. Ilyen esetben a bölcsőde kijelölt gyermekvédelmi 

felelősével tudatja észrevételeit, aki jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé.   

 

Gyermekvédelmi feladatok 

A bölcsődének kijelölt gyermekvédelmi felelőse van, a szakmai vezető személyében, aki a 

hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket figyelemmel kíséri.  

Feladata: prevenció, jelzési kötelezettség. 

• törvény adta lehetőségre való figyelemfelhívás.  

• a hátrányos és veszélyeztetett helyzet felismerése. 
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• segítségnyújtás a családoknak, hátrányok enyhítése.  

• szoros kapcsolat kialakítása a Védőnői-, Háziorvosi-, a Gyermekjóléti Szolgálat, a 

Családsegítő, a Gyámhivatal… szakembereivel. 

• jelzési kötelezettség a Gyermekjóléti Szolgálat felé.  

 

Dokumentációs feladatok 

• fejlődésinaplóban nyilvántartást vezet a gyermekekről, ahol a gyermek adatai mellett az 

észrevételek feljegyzései időben követik egymást 

• csoportnaplót vezet – a gyermekekkel tervezett foglalkozásokkal 

• napi jelenléti- távolléti naplót vezet  

• üzenőfüzetet vezet – napi aktualitások üzenetei a bölcsőde és a szülő között 

 

Szervezeti kapcsolatrendszer Humán erőforrás fejlesztés 

• biztosítjuk a gondozónő számára a továbbképzési lehetőségeket. A jelentkezésnél 

figyelembe vesszük a képzés helyszínét (település, útiköltség, szállásdíj…), költségeit. 

• szülőszervezettel való kapcsolat 

 

 Feladat: a bölcsőde életében való belátás, dolgozók megismerése, házirend, napirend 

megismerése, elfogadása, az intézmény működésének segítsége, tanácsok, javaslatok 

összegyűjtése, rendezvények kivitelezésének szervezése, segítsége.  

Kapcsolattartásunk folyamatos a szülőkkel, kölcsönös a tájékoztatás a gyermek fejlődéséről.  

A tájékoztatásnak több formája van: 

• Szülői értekezletek  

• Faliújság  

• Üzenő füzet  

• Időpont egyeztetéssel fogadóóra  

• Családlátogatás 

• Fokozatos beszoktatás  

• Közös programok, nyitottság  

 

Szervezeti kultúra feladatai  

• Jó munkahelyi légkör kialakítása 

• Társgondozónők közti szoros kapcsolatra való törekvés 

• Gondozónő egyéni tehetségének figyelembevétele, annak segítése (pl.: kreativitás, 

ének…)  

• Szakmai sikerélmények  

• Önképzések igénnyé válása  

• Szülői, lakossági elégedettség növelése  

• Nyitottság növelése 

• Más intézményekkel való kapcsolat kialakítása 

• Partnerek igényeit kielégítő működés 

• Szolgáltatások a lehetőségekhez képest  

• Megfelelő szintű szakmai munka végzése  
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• Családbarát, gyermekközpontú intézmény működtetése  

• Integrált ellátási forma végzése, elfogadása a község lakóival, a szülőkkel  

• Szakmai módszertani útmutatók, és a törvényes előírások, szabályzatok betartásával 

történő munkavégzés  

 

A gondozási év rendje  

 Gondozási szünetek  

1. Az iskolai őszi szünet az óvodai munkatervben (lásd fent). Az iskolai őszi szünet ideje alatt 

a Bölcsőde intézményegység nyitva tart  

2. Az iskolai téli szünet az óvodai munkatervben (lásd fent). A Bölcsőde intézményegység 

zárva tart.  

3.Az iskolai tavaszi szünet az óvodai munkatervben (lásd fent). A Bölcsőde intézményegység 

nyitva tart  

4. A nyári takarítási, karbantartási szünet: 3 hét (lásd fent) 

Ennek pontos időtartamáról Kunfehértó Község Képviselőtestülete dönt, amelyről 2021. 

február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.  

 Intézményi ünnepek  

• Télapó ünnep 2020.december 06. 

• Fenyő ünnep 2020.december 18. 

• Farsang 2021.február 

• Húsvét 202.március 28.  

• Anyák napja 2020.május 04.  

• Gyermeknapi kerti parti 2021. június 01. 

 

 Értekezletek, szülői értekezletek 

Értekezletek (aktualitások) Szülői értekezletek 

2020.08.29. 2020. 12.04. 

2020.10.11. 2021. 06.20. 

2021.01.22.  

2021.03.29.  

 

Fogadóóra 

A napi szintű (reggeli átvétel-délutáni hazaadás) szülő-gondozónő kapcsolat miatt, szükség 

szerint a szülővel, saját gondozóval, vezetővel előre egyeztetett időpontban.  

Nyílt nap  

2021. június 18.  

2020./2021. Gondozási év feladatainak ütemezése  



Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkaterve 2020/2021 

 

43 
 

 Feladat leírása Időpont Felelős Ellenőrzést 

végző 

1. Képviselők megválasztása 

Éves munkaterv elfogadása 

Óvoda-bölcsőde közös 

alkalmazotti értekezlet 

Aug. 29. szakmai vezető- 

kisgyermeknevelő 

vezető 

2. Beszoktatási ütemterv 

készítése  

A beíratott új gyermekek 

beszoktatásának elkezdése, 

folyamatos családlátogatás. 

Folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

3. Óvodába menő gyerekek 

kísérése az óvodába, szülőkkel 

aug.31-ig szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

4. Alkalmazotti házirend, 

napirend megbeszélése, 

esetleges módosítása. Naplók, 

törzslapok tematikája. 

szeptember szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

5. Tűzjelzés a tűzoltóság felé, 

napi jelzések 

folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

6. Tűzriadó próba a gyakorlatban szeptember 

utolsós hét 

szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

7. Védőnővel, gyermekorvossal 

való kapcsolatfelvétel, 

fejlesztésre szoruló és 

szociálisan hátrányos helyzetű 

gyerekek adatainak 

egyeztetése 

  október  vezető 

8. A faliújság folyamatos újítása folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

9. Csoportszobák faliújságján az 

ülés-, fektetési- és gondozási 

sorrend, jelek feltüntetése. 

Napirend gondozói munkarend 

elkészítése. 

folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

10. Az új gyermekek egészségügyi 

törzslapjának kitöltése a 

bölcsőde védőnőjével 

folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

11. Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel való 

kapcsolattartás 

folyamatos szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

12. HCCP előírásai szerinti 

munkavégzés a konyhán 

folyamatos technikai dolgozó vezető 

13. Csoportszobákban 

játékeszközök mosása heti 

rendszerességgel vagy szükség 

esetén 

folyamatos minden dolgozó vezető 

14. évszak szerinti napirend 

összeállítása 

október szakmai vezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

15. Munkaértekezlet október 11.  szakmai vezető 

kisgyermeknevelő, 

vezető 
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vezető 

16. Balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatás lebonyolítása 

szeptember minden dolgozó vezető 

17. Őszi szakmai tanfolyam 

lehetőség szerint 

okt.-től 

lehetőség 

szerint 

szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

18. Fényképezés megszervezése december szakmaivezető-

kisgyermeknevelő 

vezető 

19. Mikulás ünnepség december szakmaivezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

20. Ünnepi ajándékok készítése, 

készülődés a karácsonyra, 

karácsonyfa állítás 

december szakmaivezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

21. Továbbképzési ütemterv 

előkészítése 

január szakmaivezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

22. Munkaértekezlet, aktualitások 

megbeszélése 

január, 

március 

szakmaivezető 

kisgyermeknevelő 

vezető 

23. Éves szabadságok ütemezése február szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

24. A munka ellenőrzése, 

egyeztetése 

folyamatos szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

25. Újabb felvételes gyermekek 

fogadása, beszoktatása, 

családlátogatás 

folyamatos szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

26. Aktuális szakmai munka 

elemzése, megbeszélése 

február szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

27. Farsangi 

ünnepkörhagyományápolására 

való előkészületek, maszkok 

festése, dalok, versek tanulása 

február szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

28. Tavaszi napirend kialakítása, 

tavaszváró tevékenységek 

március szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

29. Húsvéti hagyományok 

felelevenítése, ápolása 

április 4-5 szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

30. Tisztasági ellenőrzések 

/fürdőszobák, csoportok…/ 

folyamatos minden dolgozó vezető 

31. A továbbképzési tervnek 

megfelelő szakmai 

műhelymunkák és 

tanfolyamokon való részvétel 

lehetőség szerint 

tavaszi 

hónapok 

szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

32. Anyák napi készülődés május szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

33. Nyári napirend megszervezése májustól szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

34. Óvodai beíratás szervezése, 

egyeztetés az óvónőkkel 

május szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

35. Gyermeknapi kerti parti június szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 
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36. Szülői értekezlet óvónőkkel az 

óvodába menő gyerekek 

szüleinek 

június szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

37. Munkaértekezlet, gondozási év 

értékelése 

június szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

38. Óvodalátogatás az óvodába 

készülő gyerekekkel 

június szakmaivezető 

kisgyermekgondozó 

vezető 

39. Nyári higiénia fokozott 

betartása 

folyamatos minden dolgozó vezető 

40. Nyári szabadások, nyári 

nagytakarítás megszervezése 

július-

augusztus 

minden dolgozó vezető 

41. Munkaterv készítése augusztus vezető vezető 

 

Folyamatos feladatok a 2020/2021-es gondozási évben  

• HCCP szerinti munkavégzés a tálalókonyhán. 

• Technikai dolgozók munkavégzésének ellenőrzése. 

• Bölcsőde védőnőjének rendszeres látogatása. 

• Munkaértekezletek (fent jelölt időpontok alapján), szükség esetén és rendkívüli esetben 

azonnal.  

• A fertőzéses megbetegedések kivédése, prevenciók megszervezése (folyamatos 

fertőtlenítés, orvosi vizsgálatok, gyakori szabad levegőn való tartózkodás…).  

• Védőnői, Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel való kapcsolat fenntartása, 

esetmegbeszélések.  

• Intézményi ünnepségeken való aktív részvétel 

• A bölcsődei eseményekről való tájékoztatás a helyi újságban, illetve a honlapon.  

 

Alkalomszerű feladatok a 2020/2021-es gondozási évbe 

• Fogadóóra a szülővel előzetesen egyeztetett időpontban 

• Szülői értekezletek megszervezése  

• A bölcsőde programjai az ünnepi hagyományokhoz igazodva. 

• A gyerekek téli, tavaszi fényképezésének megszervezése   

 

Belső ellenőrzés tervezése  

Célja: A gondozási év során tervezett belső ellenőrzések ütemezése.  

 Az ellenőrzés 

témája, tárgya 

Időpont, 

időtartam 

Ellenőrzött 

személy, személyek 

Az 

ellenőrzést 

végző 

vezető 

 Munkaterv, 

SZMSZ, 

Házirend, 

Munkaköri 

leírások 

betartásának 

ellenőrzése 

szeptember minden dolgozó vezető 
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 Szakmai vezető-

kisgyermeknevelő 

szakmai 

munkájának 

értékelése 

folyamatos szakami vezető-

kisgyermekgondozó 

vezető 

 Technikai 

dolgozó 

ellenőrzése 

folyamatos technikai dolgozók vezető 

 

Kunfehértó, 2020.augusztus 12.                                        ----------------------------------- 

                                                                                                         Keresztes Orsolya 

                                                                                                         intézményvezető 
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                                               MELLÉKLETEK 
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                                             MUNKAKÖZÖSSÉGEK TERVEI 

                                                                    2020/21 

                  DOKUMENTUMOKAT FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS ELŐKÉSZÍTŐ 

                                          MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

                                                        2020/2021-es nevelési év 

 

A 2011.évi Köznevelési törvény céljainak, feladatainak tükrében elsődlegesnek tartjuk az 

intézmény működését és szakmai munkáját meghatározó dokumentumoknak, 

szabályzatoknak a folyamatos felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését. A felülvizsgálatok 

során fontos szempont, hogy az tartalmilag, formailag és szerkezetileg is eleget tegyen a 

kívánalmaknak. A munkaközösség kiemelt feladata a köznevelési törvényre, a hatályos 

rendeletekre vonatkozó előírásainak végrehajtása, a végrehajtási rendeletek feldolgozása, a 

dokumentumok átdolgozásával kapcsolatosan a tennivalók számba vételével, illetve a 

határidők figyelembevételével a dokumentumok átdolgozása. Munkaközösségünk igyekszik 

naprakész lenni a közneveléssel kapcsolatos törvényi változások terén és minél 

rugalmasabban kezelni a hétről-hétre változó törvényi háttérből adódó változásokat és az 

ebből eredő feladatokat.  

A nevelési év feladatai: 

 1. A Csoportnaplók és az Egyéni fejlődési naplók felülvizsgálata, átszerkesztése, kibővítése, 

megfelelő számú sokszorosítása, nyomtatása. 

 Időpont: 2019. augusztus  

 

2. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megszervezése. Halas tűzvédelmi Kft.-vel a 

kapcsolat felvétele, időpont egyeztetés, helyszín, eszközök biztosítása, jelenléti ívek, 

szükséges dokumentumok előkészítése, nyomtatása.  

Időpont: szeptember  

 

4. A járványhelyzet tükrében a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend felülvizsgálata, 

szükség esetén azok módosítása.  

Időpont:2019. október 

 

5. A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében a gyermekeik érdekében eljáró szülők hiteles tájékoztatása 

a köznevelés működéséről fontos oktatáspolitikai kérdés. A jogalkotó úgy teljesíti a 

tájékoztatási joggal összefüggő alkotmányos feladatait, hogy tájékoztatási, értesítési, 

közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő a köznevelési intézmények – 
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közöttük az óvoda - számára. A különös közzétételi lista összeállítása a törvényben 

meghatározott adatokkal, majd a honlapon nyilvánossá tétele.  

Időpont: 2020. november 

 

6. Az óvodai alap dokumentumok és Belső önértékeléshez szükséges dokumentumok 

áttekintése a 2021-es pedagógus tanfelügyelet ellenőrzés tükrében. 

  Időpont: 2020. november-december 

 

7. Az alkalmazotti közösség számára kirándulás szervezése. A kirándulás céljának 

meghatározása, helyszín kiválasztása, költségek megtervezése, az utazási mód választása, 

leszervezése.  

Időpont: 2021.május 

Kunfehértó, 2020. 09. 02.                                                

                                                                                                      Keresztes Orsolya 

                                                                                                   Munkaközösség vezető 
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MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2020-2021 

Jogszabályi háttér:  

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés 

Országos tanfelügyelet – kézikönyv óvodák számára (5. javított kiadás) 

Önértékelési kézikönyv óvodák számára (4. javított kiadás) 

Tagjai: nevelőtestület 

Cél: A törvényes működés mellett a fejlesztő szándék, az egyéni és intézményi szintű munka 

javítása, a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása. Azonosítani tudjuk a 

fejlesztendő területeket és a teljesítmény javítására irányuló célokat jelöljük ki. Az eredmények 

feldolgozásával meg tudjuk mutatni a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények 

közötti különbséget, illetve lehetőséget tudunk biztosítani az egyéni teljesítmény változásának 

kimutatására. 

Munkacsoport éves programja: 

1. Mérés, értékelés munkacsoport tagjainak tájékoztatása a csoport feladatáról, 

munkájáról. Felkészülés a tanfelügyeleti látogatásra. - szeptember 

2. A nagycsoportos korosztály számára kötelezően előírt DIFER mérések elvégzése után 

a mérések tapasztalatairól konzultáció. A DIFER mérés eredményeinek táblázatba 

foglalása, az eredmények összesítése. - december 

3. Mérés, értékelés lefolytatása az intézményben: a szükséges kérdőívek kiosztása a 

mérésekbe bevont pedagógusok számára, feladatok megbeszélése, mérések elvégzése. 

– január - március 

4. A kérdőívek elemzése, problémák feltárása, okok megkeresése, fejlesztési célok 

meghatározása. – április 
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                                              Gyermekek mérése értékelése 

Fejlesztőpedagógus munkaterve 2020-2021. nevelési évre 

Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése. Az alul teljesítő, tanulási 

nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő 

fejlesztése. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt kell fektetni a 

szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

Az előző nevelési évben összeállított új egyéni fejlődési naplók használata a gyakorlatban. 

Hónap Feladat Felelős 

Szeptember Munkaterv megírása. 

Az egyéni fejlesztési naplók 

használatának áttekintése az 

óvodapedagógusokkal. 

A már meglévő 

szakvélemények ellenőrzése, 

időpont egyeztetések. 

Kötelező kontroll 

vizsgálatokra való 

dokumentáció elkészítése. 

DIFER mérés elkezdése- 

nagycsoport 

Dokumentáció előkészítése 

Cseperedő felmérő program 

ismertetése a középső és 

nagycsoportos óvónőkkel. 

Szülők tájékoztatása szülői 

értekezleten. 

Tappancs újság ajánlása. 

fejlesztőpedagógus 

vezető óvónő és 

csoportvezető óvónők 

 

fejlesztőpedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoportvezető óvónők 

 

Október BTMN-es gyermekek éves 

fejlesztési terveinek 

elkészítése, egyéni /BTMN / 

fejlesztések heti 2 órában. 

 

fejlesztőpedagógus 
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DIFER mérés folytatása 

nagycsoport, a mérés 

eredményeinek összesítése. 

Konzultáció a nagycsoportos 

óvónőkkel, vezető óvónővel. 

Az egyéni fejlesztési naplók 

áttekintése. 

November Egyéni / BTMN/ fejlesztések 

heti két órában. 

A nagycsoportos egyéni 

fejlesztést igénylő 

gyermekek fejlesztési 

tervének elkészítése.  

Szakértői vélemények 

megírása, vizsgálati 

kérelmek megbeszélése, 

elküldése / iskolaérettség /. 

DIFER mérés a középső 

csoportban. 

fejlesztőpedagógus 

 

csoportvezető óvónők 

 

 

 

vezető óvónő, csoportvezető 

óvónők, fejlesztőpedagógus 

 

 

fejlesztőpedagógus 

December Egyéni / BTMN/ fejlesztések 

heti 2 órában. 

DIFER mérés folytatása a 

középső csoportban. A mérés 

eredményeinek összesítése, 

konzultáció a csoport 

óvónőivel és vezető 

óvónővel. 

fejlesztőpedagógus 

Január Egyéni fejlesztési terv 

készítése a középső 

csoportban. Esetleges 

szakértői vizsgálat kérése, 

dokumentáció készítése, 

elküldése. 

csoportvezető óvónők 

 

 

fejlesztőpedagógus és vezető 

óvónő 

csoportvezető óvónők 
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Az egyéni / BTMN/ 

fejlesztések heti 2 órában. 

Február Az egyéni / BTMN/ 

fejlesztések heti 2 órában. 

Fejlesztési tervek 

felülvizsgálata, esetleg új terv 

készítése. 

fejlesztőpedagógus 

Március Az egyéni / BTMN / 

fejlesztések heti 2 órában. 

dokumentáció vezetése. 

fejlesztőpedagógus 

Április Az egyéni / BTMN / 

fejlesztések heti 2 órában.  

Új szakvélemények érkezése 

esetén a fejlesztésre szoruló 

gyermekeknek fejlesztési 

terv készítése. 

fejlesztőpedagógus 

Május Az egyéni / BTMN / 

fejlesztések heti 2 órában. 

A DIFER mérés során 

felmerülő hiányosságok újra 

mérése a középső csoportban. 

Eredmények összesítése. 

Szülők tájékoztatása. 

fejlesztőpedagógus 

 

 

 

 

 

csoportvezető óvónők 

Június Önértékelés végzése, 

beszámoló készítése az éves 

fejlesztőpedagógiai 

tevékenységről. 

 

Július Kötelező kontrollra 

dokumentáció előkészítése 

fejlesztőpedagógus  

óvodapedagógusok 

 

Tehetséggondozás: 

Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatása, alkotókedv 

felkeltése, tehetséggondozás. 
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Feladat Felelős Határidő 

Mozgáskotta fejlesztőpedagógus heti egyszer 

Társasjátékok - Szoliter fejlesztőpedagógus kéthetente délután 

Társasjátékok – Kin nevet a 

végén? 

fejlesztőpedagógus kéthetente délután 

Drámajátékok fejlesztőpedagógus havonta 

Kézműves fejlesztőpedagógus hetente délután 

 

 

Kunfehértó, 2020. 09. 03.     ____________________ 

                                                                                                    Horváth Istvánné 

                                                                                                    fejlesztőpedagógus 
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 „ZÖLD ÓVODA” MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE 

                                                      2020./2021. nevelési év 

Munkaközösség vezetője: Bozóki Katalin 

Munkaközösség tagjai: az intézmény óvodapedagógusai 

 

Intézményünk pályázik a „Zöld Óvoda” címre, és óvodánk pedagógiai programjába is 

beépítettük a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét, és ennek a programnak a szellemében neveljük 

gyermekeinket, mivel fontos számunkra a megfelelő érzelmi viszony kialakítása mind a 

természeti, mind a társadalmi környezetünk iránt, hiszen ez a környezetvédelmi nevelés 

alapjául szolgál. Pedagógiai programunkban a környezet védelméhez és megóvásához, a 

fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítását meghatározó alapelveinkben kiemelt 

fontosságú a gyermekeink önálló véleményalkotásának, döntési képességének fejlesztését 

segítő pedagógiai attitűd. 

 

Az óvodai nevelés egészére ható Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény, 

továbbiakban Nkt.) 94.§ (4) bekezdése felhatalmazást adott a kormánynak az Alapprogram 

bevezetésére és kiadására. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 6.§ (2. bekezdés) g) pontja 

rendelkezik arról, hogy az óvodák Pedagógiai programjának tartalmaznia kell az 

„egészségnevelési” és „környezeti” nevelési elveket. Ez valamennyi magyarországi óvoda 

számára kötelező érvényű. 

A környezettudatos életvitel és viselkedés formálása ebben az életkorban a magatartási jó 

szokások alapozásával történik. Az óvodás gyermek szokásrendszere − életkori sajátosságából 

adódóan − akkor lesz stabil, és válik a személyiség belső jellemzőjévé, ha folyamatosan 

megerősítést kap. Az óvodás életvitelének környezettudatossága vonatkozik az 

energiatakarékosságra (meleg víz, villany), eszközeik használatára, az étellel való bánásmódra, 

az egymáshoz, a szüleihez és az egész környezetéhez való viszonyára. Zöld óvodában 

természetes a szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével a hazaszeretet, a szülőföldhöz 

kötődés erősítése, a különbözőség, a  

 

sérült és más kultúrájú gyermekek elfogadása is. A szülők bevonása ebben az életkorban még 

sokféleképp lehetséges. Az óvodás gyermekek szülei általában nyitottak az egészséges 

táplálkozás, a tudatos vásárlói szokások, a hulladékkezelés, a fenntartható életmód témáira. 

Családi kirándulások, egyéni beszélgetések, játszódélutánok, udvarrendezés keretében meg 

lehet mutatni az óvodai nevelés „zöld tartalmait” és környezettudatos értékrendjét. 

 

I. A munkaközösség célja:   

 

Az intézmény valamennyi dolgozójára vonatkozóan „zöld” szemlélet, szellemiség kialakítása, 

a pedagógus kompetenciák fejlesztése. A „zöld óvodaság” ismertségének növelésével célként 

jelenik a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges 

életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. 
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II. A munkaközösség feladata:  

 

▪ A Zöld Óvoda pályázatban vállalt feladatok folyamatos, magas szinten történő 

teljesítése 

▪ Az óvoda dolgozóinak, valamint a szülők környezettudatos szemléletének formálása. 

▪ Környezeti neveléssel kapcsolatos módszertani segédanyagok bővítése, melyek a 

gyermekéletkori sajátosságoknak megfelelően az élménypedagógia módszerére 

alapoznak. 

▪ A fő irányvonal megtartása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a csoportszobák „zöld 

sarkainak” folyamatos/ évszakonkénti frissítésére (helyet biztosítva a családi 

kirándulásokon gyűjtött természeti kincseknek). 

▪ Folyamatosan vizsgáljuk a családok további jelenlétének lehetőségét a jeles zöld 

napokon. 

− Családok folyamatos tájékoztatása környezeti programjainkról. 

− Hulladékgyűjtő Világnap a szülők bevonásával 

− Szelektív hulladékgyűjtés: papír, PET, kupak, használt elemek. 

▪ Az energiatakarékosságról → továbbképzésen szerzett kompetenciák hatékony 

beépítési lehetőségeinek feltárása, beépítése. 

▪ Takarékosság vízzel, árammal, papírral, felhasznált anyagokkal, eszközök megóvása, 

megrongálódott eszközök újrahasznosítása. 

 

Intézményi szintű „zöld” jeles ünnepek: 

 

 Autómentes nap - szeptember 22. 

 Állatok világnapja – október 04. 

 Víz világnapja – március 22. 

 Föld napja – április 22. 

 

 Madarak és fák napja – május 

 

Néhány csoport specifikus „zöld” jeles ünnep: 

 

 Takarítási világnap – szeptember 16. 

 Komposztálás ünnepnapja – október 10. 

 Kézmosás világnapja – október 15. 

 Újra papír világnapja – március 01. 

 

III. A munkaterv tartalmi elemei, munkaközösségi értekezletek témái: 

 

1. alkalom 

Helyszín: Óvoda nevelői szobája 

Időpont: 2020.09.07. 

Jelen vannak: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens 

Összejövetel témája: 
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 A környezetvédelem és környezettudatos viselkedés beépítése a gyermekek 

mindennapi életébe, szokásrendszerébe, zöld napok megtartása az életkori 

sajátosságok figyelembevételével – műhelymunka, ötletbörze 

 A „Zöld óvoda” munkaközösség éves tervének megismerése 

 

2. alkalom 

Helyszín: Óvoda nevelői szobája 

Időpont: 2020.10. 

Jelen vannak: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens 

Összejövetel témája:  

 Kapcsolatfelvétel hasonló adottságokkal, és nagyobb tapasztalatokkal rendelkező 

„Zöld” óvodákkal. – vendégelőadó meghívása, beszélgetések. 

 (Mongyi Marianna – Zöld Híd Egyesület Kiskunhalas) 

 

3. alkalom 

Helyszín: Óvoda nevelői szobája 

 

Időpont: 2021.04. 

Jelen vannak: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens 

Megbeszélés témája: Természetvédelem jelentősége a mindennapokban – videók e 

témakörben 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZY7WSG6zOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=5WuEWyKzFlI 

https://www.youtube.com/watch?v=D_0vQjMP6bs 

 

4. alkalom 

Helyszín: Kunfehértó - tópart 

Időpont: 2021.05. 

 

Jelen vannak: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens 

Megbeszélés témája: Természet kincsei, megóvása – természetvédelem fontossága.  

Kerékpáros kirándulás 

 

Kunfehértó, 2020. szeptember 7. 

 

      Készítette: ………………………………… 

         a „Zöld óvoda” 

munkaközösségének vezetője 

 

 

                   

               

https://www.youtube.com/watch?v=8ZY7WSG6zOQ
https://www.youtube.com/watch?v=5WuEWyKzFlI
https://www.youtube.com/watch?v=D_0vQjMP6bs
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                                BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 

                                                              2020/2021  

Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)  

Szakmai segédanyagok:  

• Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az óvodák számára 

• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat)  

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

• Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Önértékelési Programja  

2.Az intézményi önértékelési éves terv hatálya, érvényessége, felülvizsgálata, tárolása 

Az intézményi Éves Önértékelési Terv hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének 

pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. 

Érvényessége: A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, 1 évig érvényes. 

Jogszabály változás esetén felülvizsgálat és módosítás szükséges. A dokumentumokat az 

intézményben az érvényben lévő adatkezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni. 

 Intézményünk belső értékelési csoportjának tagjai, feladataik 

Intézményünk önértékelési csoportjának tagjait, a csoport vezetőjét, koordinátorát 2019. 

januárjában választottuk meg. A 2019-2020-as nevelési évben személyi változások történtek a 

nevelőtestületben. A Feladatok, felelősök kiválasztásnál figyelembe vettük a kolleganők 

terhelhetőségét, feladatok elosztásánál az egyéni kompetenciákat, minőségfejlesztés iránti 

elkötelezettségüket. Az önértékelési csoport tagjainak feladatait az Önértékelési Szabályzat 

tartalmazza.  

Ebben a nevelési évben a tagok feladatai: 

• az önértékelési folyamat során bevonandó pedagógusok felkészítése  

• partnerek tájékoztatása  

• az éves önértékelési terv elkészítése  

• papíralapon nyilvántartott értékelések  

• adatgyűjtés, foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség 

esetén kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

• Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követni a folyamatokat 

Intézményi belső önértékelési, és támogató csoport Tagjai 
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1. Keresztes Orsolya                            intézményvezető 

2. Bozóki Katalin                                 szakvizsgázott óvodapedagógus 

3. Márkiné Gál Erika                            óvodapedagógus 

Pedagógus önértékelés folyamatba bevont pedagógusok tervezett létszáma: 

2019-2020-os tanév: 3 fő (B. K., Nné. R. Cs., K-V. H.) - MEGVALÓSULT 

2020-2021-es tanév: 4 fő (K. O., H Iné, N. K. Mné G. E.) 

Oktatási hivatal   

Tanfelügyeletre kijelölt 3 fő óvodapedagógus a 2020/21-es nevelési évben 

A munkát segíti: int. vez., önértékelési csoport és vezetője  

Feladatok: 

• 2020 őszén fontos feladatok időbeli befejezése  

• A pedagógusok tájékoztatása az OH általi feladatukról 

 

Intézményi önértékelés során kötelezően vizsgálandó elemek a 2020./2021. tanévben 

 

A kötelezően vizsgálandó elemeket a mérés - értékelés munkacsoport által összeállított kérdőív 

segítségével értékeli minden pedagógus az év végén. Az intézményvezető által elkészített 

értékelés eredménye az Év végi beszámolóban kerül rögzítésre. A vezető az év végi tanévzáró 

értekezleten tájékoztatja a kollégákat az eredményekről. 

 

Pedagógiai folyamatok – Tervezés 

 

Önértékelési szempontok 

 

Elvárások 

  

Értékelés 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés? 

1. Az éves munkaterv 

összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

 

 

Milyen az intézmény 

működését irányító éves 

tervek és a beszámolók 

viszonya, hogyan épülnek 

egymásra? 

 

2. A nevelési év végi 

beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő 

nevelési év tervezése. 

 

 

Pedagógiai folyamatok – értékelés 
Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott 

gyermeki értékelés működése 

a gyakorlatban?  

3. Az intézményben a 

gyermeki fejlődést 

folyamatosan követik, a 

gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és 
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 az egyes évek értékelési 

eredményeit 

összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet 

készítenek. 

4. Az óvodapedagógusok a 

gyermekek eredményeiről 

fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és 

az életkornak, fejlettségi 

szintnek megfelelő formában 

a gyermeknek. 

 

 

Személyiség- és közösségfejlesztés 
Hogyan történik a gyermekek 

szociális hátrányainak 

enyhítése? 

5. Az intézmény vezetése és 

érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

 

 

Az intézmény közösségépítő 

tevékenységei hogyan, milyen 

keretek között valósulnak 

meg? 

6. A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt vesznek 

a közösségfejlesztésben. 

 

 

Eredmények 
Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben?  

 

 

 

7. Nyilvántartják és elemzik 

az intézményi eredményeket: 

- helyben szokásos 

megfigyelésen, vagy más 

alapon megszervezett 

mérések eredményei  

- esetleges sport, más 

versenyeredmények: 

országos szint, megyei szint, 

települési szint elismerések  

- 6 éves kor után óvodában 

maradó mutatók, 

elégedettségmérés 

eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, pedagógiai 

munkát segítők) 

- neveltségi mutatók 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az 

intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik?  

8. A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki 

működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. 

A munkatervüket az 

intézményi célok 

figyelembevételével 

határozzák meg. 
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Hogyan történik az 

információátadás az 

intézményben?  

9. Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges 

információkhoz és 

ismeretekhez való 

hozzáférés. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 
Hogyan kapnak tájékoztatást a 

partnerek az intézmény 

eredményeiről? 

10. Az intézmény a helyben 

szokásos módon tájékoztatja 

külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, 

digitális vagy papíralapú). 

 

11. A partnerek tájékoztatását 

és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

 

A pedagógiai munka feltételei 
Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

 

 

 

 

 

 

12. Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi 

a hiányokat a fenntartó felé. 

 

 

13. Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő- oktató 

munka humánerőforrás-

szükségletéről. 

 

14. A humánerőforrás 

szükségletben bekövetkező 

hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára. 
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                                                DIGITÁLIS MUNKAREND 

                                                           2020-2021 nevelési év 

A távmunka (Home Office) óvodai bevezetésének létjogosultsága 

Óvodán kívüli otthoni munkavégzés (Home Office) során az óvodapedagógus az intézmény 

székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, az esetek többségében otthonában, és többnyire 

információtechnológiai és számítástechnikai eszközökkel végzi az intézmény szabályozó 

dokumentumaiban rögzített munkafeladatait, melynek eredményeit elektronikusan továbbítja. 

   Az óvodán kívüli munkarend (Home Office) megszervezésének és bevezetésének 

létjogosultsága 

Jogszabályi háttér: 

• 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről 

• 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) 

• 47/2020. (III.19.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

  Oktatási Hivatal ajánlása: 

Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a vírus-járványban az óvodai ellátást végző 

intézmények esetében elrendelt rendkívüli szünetre: 

(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/koronavirus_ovodai_modszerta

ni_ajanlas_03_24.pdf) 

A bevezetésre kerülő távmunka célja 

  A munkatársakkal, családokkal és a gyermekekkel történő folyamatos kapcsolattartás, ez 

által a szervezeti és az óvodai csoportok kohéziójának megőrzése, a szülői ház támogatása 

gyermekeik nevelése és fejlesztése során. 

A távmunkában történő nevelőmunka pedagógiai alapelveinek meghatározásánál az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjában is megfogalmazottakból kell kiindulnunk 

• a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem illeti meg; 

• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

• az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának 

elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben. 

Elvárás minden pedagógustól 

• a családokkal, gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartás során szakmai 

ajánlásaikkal a gyermekek fejlesztésébe vetett hitük mellett kiemelt szerepet kapjon a 

lelki támogatás. Óvakodjunk tehát attól, hogy „házi feladatot” adjunk, azonban 
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változatos tartalmakkal és formában folyamatosan és célirányosan kapjanak a szülők 

ötleteket, ajánlásokat, amelyekkel változatos tevékenységeket kínálhatnak fel, és adott 

esetben fejleszthetik gyermekeiket. 

• fontos az optimális képernyőidőre való ösztönzés 

• mentális szempontból is fontos mind a kollégákkal, mind pedig a családokkal való 

kapcsolattartás 

 

Feladatkörök szintjei – ellátandó feladatok 

Intézményvezetői feladatok 

Az új munkaforma beindításának előkészítése:  

• Tervezési szakasz: Fenntartóval történő egyeztetés, munkatársak bevonódásának 

biztosítása (kérdőíves felmérés), a szülők tájékoztatása 

• A rendszer működtetése: stratégiai és operatív irányítási feladatok ellátása 

• Ellenőrzés és értékelés a működési szabályok és értékelési rendszer alapján 

• Szükséges korrekciók végrehajtása: szabályozó dokumentumok, működési gyakorlat 

aktuális módosításainak koordinálása, ellátása 

 

továbbá 

• a nevelőtestületi konzultáció biztosítása ahhoz, hogy a tevékenységek teljesíthetősége 

és változatossága könnyen teljesíthető legyen a szülők számára 

• online idősávok felajánlása, amikor előzetes időpont egyeztetés után a szülők 

rendelkezésére tudnak állni. 

• A feladatok heti rendszerességű dokumentálása, és a kialakított intézményi 

gyakorlatnak megfelelően tárolása 

Vezetői feladatot ellátó óvodapedagógusok feladatai  

vezető helyettesi feladatok ellátása, a minőségelvű működés támogatása, szakmai 

munkaközösségek és munkacsoportok irányítása. 

A vezetői ellenőrzés és értékelés sarkalatos pontjai – Mérték az érték 

• Az óvoda szakmai színvonalának megtartása 

• A Home Office bevezetésének intézményi szintű szabályozása 

• Az elvárásoknak való megfelelés ellenőrzése 

 

A vezetői és óvodapedagógusi feladatellátást heti rendszerességgel javasolt dokumentálni, és 

a kialakított intézményi gyakorlatnak megfelelően tárolni. 

 Óvodapedagógusi feladatok 

• A családok támogatása az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és az 

értékorientált közösség nevelés, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 

megsegítése a szokásostól eltérő formában, többnyire információtechnológiai vagy 

számítástechnikai eszközök igénybevételével. 

• A Home Office kialakított munkarendje szerint az intézmény pedagógiai programjára 

és éves munkatervére alapozott feladatok ellátása  
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• a pedagógiai tervezés gyakorlatától eltérően havi gondozási tervet készítsen a családi 

nevelés támogatására 

Az óvodapedagógus távmunka megszervezése 

A munka beindítása az óvodavezetés részéről gondos előkészítést, a beindulást követően 

pedig sok tekintetben a megszokottól eltérő iránymutató és ellenőrző munka 

Humán erőforrás – Feltételek 

• középpontjában a gyermek áll 

• óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje 

• egyenletes terhelés mellett eredményesség 

 

• a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, valamint szükség szerint a családok és 

az óvodapedagógusok mentális megsegítése 

• a pedagógus az otthonról támogatott tanulást-nevelés menedzselő szerepe az IKT 

eszközök alkalmazásával szakmai ismereteinek bővítése. 

Tárgyi feltételek 

• rendelkezzenek a feladatellátás szempontjából szükséges digitális eszközökkel, azok 

használhatóságával, és megfelelő informatikai kompetenciákkal lehetnek pld.: 

számítógép, laptop, internet hozzáférés, okostelefon, Facebook profil, Messenger 

mobilalkalmazás, Viber mobilalkalmazás, Skype, Gmail e-mail levelezőcím 

• szülőkkel történő kapcsolatfelvétel közös lehetőségeinek megtalálása 

• otthoni munkaterület kialakítása munkavédelmi szempontból 

• gyermekek számára kialakított hely legyen biztonságos, kényelmes, megfeleljen 

testméreteinek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését, és tegyék lehetővé 

mozgás- és játékigényük kielégítését 

• Amennyiben indokolt és szükséges, bizonyos időszakokban az intézmény épületeibe 

történő munkavégzésre is lehetőség van. 

A munka beindítása – szervezési keretek 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjének kialakítását rugalmasan értelmezve, 

azonban a hatékony időgazdálkodás érdekében mégis, egyfajta mederbe terelten, az 

alábbiak szerint javasolt ütemezéssel: 

8:00 – 12:00 óra között (4 óra időtartam): 

• Nevelő-oktató munka tervezése, értékelése (tanulási és nevelési tervek, gyermekek 

fejlődésállapotának értékelése, munkatervi feladatok kivitelezése, pedagógiai 

portfólió készítése stb. 

• Elsősorban ebben az időszakban kerül sor a családok számára készített segítő 

tartalmak elkészítésére és elektronikus megosztására. 

• Elektronikus kapcsolattartás vagy rendelkezésre állás a munkatársakkal. 

 

A munkatársak közötti telefonos vagy egyéb más formában történő kapcsolattartásra 

elsősorban a délelőtt folyamán célszerű keríteni 
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15:00 – 17:00 óra között (2 óra időtartam): 

• Elektronikus kapcsolattartás a családokkal: gyermekekkel, szülőkkel, illetve igény 

szerint rendelkezésre állás. 

• Elsősorban ebben az időszakban kerülhet sor a családok számára készített segítő 

tartalmakkal kapcsolatos megbeszélésekre, az esetleges visszacsatolások fogadására 

vagy kezdeményezésére, előzetes egyeztetés szerint a gyermekek fejlődésállapotát 

visszacsatoló családi beszélgetésekre (fogadóóra), a szülők és a gyermekek által 

kezdeményezett különböző kommunikációs helyzetekre. 

 

A kötött munkaidő további időtartamában (2 óra): 

• egészségvédelem 

• mentálhigiénés töltekezés 

• szakmai töltekezés 

 

Erről a szülők megfelelő tájékoztatást kapnak az intézmény vezetőjétől. 

Az óvodai nevelés-tanítás tervezése és értékelése 

A kialakult intézményi gyakorlatnak megfelelő kötelező dokumentumokban, azaz a 

csoportnaplókban, valamint a gyermekek megismerését rögzítő tapasztalatokat és az egyes 

gyermekek fejleszthetőségének terveit az óvodák nevelőtestülete által korábban jóváhagyott 

fejlődési naplókban kerülnek dokumentálásra. 

Az óvodapedagógusok adjanak tanácsot 

• a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására, erősítve a szülőkben a 

játék kitüntetett szerepét 

• a család életének szervezésében is – hasonlóan az óvodaihoz – a gondozásnak 

meghatározó, és kiemelt szerepe,  

• a szülők számára nyújtott nevelési tartalmakkal kiegészítse a család nevelési 

gyakorlatát, és ez által szolgálja a családdal együtt a gyermek fejlődését.  

• a szülő dönthet, hogy ebbe bekapcsolódik, együttműködik, élni kíván-e a felkínált 

lehetőséggel 

• segítse azokat a szülőket, akik a digitális kommunikációt és együttműködést kevésbé, 

vagy egyáltalán nem tudják felvállalni (szociális segítők) 

• kérjék a szülők véleményét a közös munkáról 

Dokumentum kezelés 

A munkavégzéshez szükséges tanügyigazgatási dokumentumok (és más eszközök is) vezetői 

engedéllyel, az átvételt igazoló aláírást követően vihetők ki az intézmény területéről, fokozott 

gondot fordítva és felelősséget vállalva az adatvédelmi (GDPR) elvárásoknak. 

• a csoportnapló tervezési sablonjainak és tartalmainak újragondolása és időszakos 

adaptációja oly módon, hogy a tervezett nevelési-tanulási tartalmak – kiemelt 

hangsúlyt helyezve a műveltségtartalmakra, az adott témákhoz kapcsolódóan a 

célokra, valamint a javasolt módszerekre és eszközökre – a szülők számára is 

értelmezhető, illetve a szülők és gyermekek számára kivitelezhető legyen. (Lásd 2. sz. 

melléklet: A tevékenységekben megvalósuló tanulás javasolt heti terve – sablon) 
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• a fejlődési jellemzők visszacsatolásához javasolt (A Fejlődési napló kötelező 

dokumentum mellékleteként) a „Fejlődésmutató összegző adatlap” használata. (Lásd 

3. sz. melléklet) 

 

Kunfehértó, 2020.09.03. 

                                                                                                 ………………………… 

                                                                                                       Keresztes Orsolya 

 

 

 

 

Felhasznált szakmai háttéranyagok: 

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

• Oktatási Hivatal ajánlása: Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a koronavírus-

járványban az óvodai ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli szünetre 

• Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ. Szakmai tájékoztató óvodáknak -

online pedagógiai tevékenység 

• Mód-Szer-Tár óvodapedagógiai szakmai tartalmai 

 

Mellékletek (lásd: A Pedagógiai Program)  

A Home Office munkaszervezésben dolgozó óvodapedagógus munkájának támogatása 

1. sz. melléklet: Kérdőív óvodapedagógusok számára. Távmunka / otthoni munkavégzés 

(Home Office) bevezetésének lehetőségei az óvodában 

2. sz. melléklet: A tevékenységekben megvalósuló tanulás javasolt heti terve – sablon 

3. sz. melléklet: Fejlődés mutató összesítő adatlap 

4. sz. melléklet: Távmunka során végzett vezetői tevékenységek/feladatok ellátását 

alátámasztó dokumentumok listája 

5. sz. melléklet: Távmunka során végzett óvodapedagógusi tevékenységek/feladatok ellátását 

alátámasztó dokumentumok listája 

6. sz. melléklet: Szociális kompetenciák fejlődésállapotának megfigyelése a családban 
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  ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A 

                                     JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN  

 
  

Az intézkedési terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható́ legyen 

(pandémiás időszakban) az óvoda folyamatos működése. Szabályozza a pandémiás 

megbetegedések elleni folyamatos felkészülést, a betegség terjedésének megelőzéséhez 

szükséges intézkedéseket. Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre az 

elkövetkezendő̋ időszak alatt, a pandémiás terjedésének megelőzéséhez, a pandémiás 

következményeinek csökkentésére. Segítse elő̋ a dolgozok, szülők (külső̋, belső̋) pandémiával 

kapcsolatos tájékoztatását a megelőző, illetve a korlátozó́ intézkedések végrehajtásakor.  

 

Az intézkedési terv hatálya  

A pandémiás intézkedési terv hatálya kiterjed az Óvoda munkavállalóira és az óvodában 

munkát végző̋, illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az óvodában 

tartózkodnak.  

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

  

A pandémiás intézkedési terv az alábbi jogszabályokon alapul 

 

Magyarország Alaptörvénye  

• 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 

• 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet  

• 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet 

• 26/1997.(IX.3) NM rendelet 3. sz. melléklete 

 

2. ÓVODAI TARTÓZKODÁS SZABÁLYRENDSZERE 

 

A 3-6 éves korú gyermekeknél nem kivitelezhető̋ a távolságtartó intézkedések betartása. Ezért 

is kiemelten fontos a felállított óvodai tartózkodásra vonatkozó szabályok, higiéniai eljárások 

megfogalmazása, betartása. Ezáltal valósulhat meg a fertőzési rizikó csökkenése. 

  

3. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE 

• Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények 

vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását. 

• A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 
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• A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a 

nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 
 

4. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA EGÉSZSÉGÜGYI 

SZEMPONTBÓL 

•  Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt használunk, illetve fertőtlenítős 

lábtörlést biztosítunk, annak használatára fel kell hívni az óvodát használók figyelmét. 

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét.  

• Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

• A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés. 

• A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- 

és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

• A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva 

kell tartani. 

• Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni szükséges. 
 

5. SZÜLŐKRE VONATKOZÓ MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK  

A gyermekek érkezése és távozása 

• A gyermekek érkezése és távozása során törekedni kell a minimális fizikai kontaktus 

megteremtésére (Az óvoda dolgozói – szülők, szülők – szülők között). Fontos, hogy a 

higiéniára és a távolságtartásra vonatkozó szabályok érvényesüljenek.  

• A szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe, a gyermekeket az óvoda személyzete a 

bejárattól kíséri a csoportszobába. Távozáskor a gyermekeket szintén az óvoda 

személyzete kíséri egészen a bejáratig. Ha szükséges az intézménybe való belépés, azt 
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csak szájmaszkban tehető meg, e nélkül nem áll módunkban a szülőket az 

intézményünkbe beengedni! 

• Kivételt képeznek ez alól a „beszoktatós” gyermekek szülei: ők a gyermekeket a 

csoportszoba ajtajáig kísérhetik, ahol az óvodapedagógus fogadja őket. A szülőknek 

kötelező̋ a maszk viselése az óvoda épületén belül. A „beszoktatós” gyermekek szülei 

nem léphetnek be a csoportszobába.   

• A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart 

és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a 

csoportosulást, hosszas beszélgetést. 

• Esetleges tünetek fennállása, megbetegedés esetén a gyermeket a szülőnek kötelessége 

az óvodából haza vinni. Orvosi igazolás nélkül a gyermekeket betegség után az 

óvodának nem áll módjában fogadni. 

• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A 

nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket 

észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés áll fenn. 

 

 

A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani. 

 

 

6. ÓVODÁS GYERMEKEKRE VONATKOZÓ MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK  
 

 Megérkezéskor fennálló intézkedések 

 

• Megérkezéskor és távozáskor kötelező̋ a bejárati ajtó melletti kézfertőtlenítő és cipő 

fertőtlenítő használata. 

• Az óvodai csoportba lépés előtt kötelező̋ az alapos, szappanos kézmosás.  
 

  Öltözők használata 

 

• Egyidejűleg csak egy csoport tartózkodhat az öltözőkben/ folyosón. Ennek 

következtében az udvarra menetel 10-15 perces időeltolásokkal történik. 

• Rendszeres fertőtlenítés végett a szekrények tartalmát minden nap szükséges a 

gyermekeknek hazavinni.  

• Szigorítások esetén a gyermekek minden nap váltóruhát cserélnek csoportba lépés 

előtt. Csak így léphetnek be a csoportszobába. 

 

Mosdók használata  

 

• Szappanos kézmosás a nap folyamán több alkalommal és étkezésekelőtt és után.  

• Az óvodapedagógus feladata a helyes kézmosás technikájának elsajátíttatása.  

• Jelenleg a gyermekek számára tilos a fogmosás, ezért nincs szükségük fogkefére, 

fogkrémre. Azonban étkezés után minden alkalommal szájöblítést végeznek. 
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• Megfelelő távolságtartás érdekében, egyszerre csak 4-5 gyermek tartózkodhat a 

mosdóban.  

 

Csoportszabályok  

 

• Ebben az időszakban a gyermekek nem hozhatnak magukkal játékot az óvodába. 

Egyedül a plüssállat megengedett, azonban az is csak feltételekkel. A plüssállatokat a 

gyermekek hétfőn frissen kimosva hozhatják az óvodába és egész héten bent hagyhatják 

az ágyukban. Pénteken vihetik haza a gyermekek a plüssöket, hétvégén újra ki kell 

mosni őket és úgy hozhatják a következő̋ hét elején őket ismét az óvodába. 

• Az étkezési idő̋ alatt ki kell használni minden asztalt, ezzel biztosítva a gyermekek 

közötti megfelelő̋ távolságtartást. A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a 

gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb 

rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. 

• Az étkezés lebonyolítását a felnőtt személyzet végzi, a fertőzésveszély kialakulásának 

csökkentése és a higiéniai szabályok értelmében kiemelt jelentőséggel bír az étkezés 

során, hogy a megszokott rendtől eltérően, a gyermekek a naposi teendőiket nem 

láthatják el. 

• Szükséges a gyermekek számára biztosítani a friss levegőt folyamatos szellőztetéssel.  

• Beteg gyermekek a jelen helyzetben nem tartózkodhatnak a csoportban. 

• A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése nem 

kötelező. 

• A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani. 

 

 

Alvásidő szabályozása 

 

• Az alvási, pihenési idő̋ alatt a fektetők között a lehetőség szerinti legnagyobb 

távolságot kell megtartani. Magas délutáni csoportlétszám esetén az adott csoport 

alvás idejének lebonyolítása történhet a teraszon, valamint a tornateremben is. 

 

 

7. AZ ÓVODA DOLGOZÓIRA, LÁTOGATÓIRA VONATKOZÓ MEGELŐZŐ 

INTÉZKEDÉSEK 

 

• Fokozott figyelmet kell arra fordítani, hogy az intézményben kizárólag, teljesen 

egészséges gyermekek, óvodai dolgozók tartózkodjanak. 

• Törekedni kell a szájat és orrot eltakaró maszk viselésére, mivel a másfél méter 

távolság tartása nem kivitelezhető̋. 

• A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

• Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak 

• A jelenleg érvényben lévő̋ szabályozásokról a gyermekek tájékoztatása az 

óvodapedagógus fontos feladata, amiket folyamatosan gyakoroltatni kell a 

gyermekekkel, különösen nagy figyelmet fordítva a kézmosás helyes technikájára. 

• A gyermektörölközők esetében fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres 

cserére, mosásra. Hetente kétszer kötelező törölközőt cserélni. A mosás 90 fokon 

történjen.  
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• A lehető legnagyobb mértékben kerülni kell a csoportok játékainak, eszközeinek 

egymás közötti átadását, cseréjét. Az óvodában szükséges az intézmény tárgyi 

feltételeinek (irodai eszközök, tollak, bútorok, konyhai eszközök) folyamatos tisztán 

tartása. 

• Védőkesztyűk használata egyaránt javasolt. 

 

Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra 

 

• az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

• alapvető   egészségvédelmi   intézkedések, szabályok       betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

• zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

• a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

• a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tarthatók meg. 

 

8. CSOPORTSZERVEZÉSSEL, GONDOZÁSSAL ÉS A NAPIRENDDEL 

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

 Csoportalakítás  

A fertőzésveszély csökkentésének érdekében állandó csoportok létrehozására törekszünk. 

Ezen csoportok vezetése a csoport pedagógusai által történik. Kerülendő̋ a csoportvezető̋ 

pedagógusok közötti személyi változtatás, melynek segítségével a fertőzésveszély kialakulás 

csökkenthető̋. Nem elvárható a gyermek életkori sajátosságából adódóan, hogy egymással, 

valamint a velük közvetlen kapcsolatban lévő̋ felnőttel távolságot tartsanak és mindenféle testi 

kontaktust nélkülözzenek.  

A csoportszobák és a rendelkezésre álló terek függvényében törekedni kell az állandó 

csoportok létrehozására, valamint az egyes tevékenységek során kialakítandó 

gyermeklétszámokra.  

Az állandó csoportok létrehozása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a különféle 

tevékenységek során, új csoportok szerveződjenek. A csoport újra szervezése pedagógiai 

okokból kifolyólag történhet, például az iskola előkészítő foglalkozás keretében, vagy a 

különféle szakkörök révén. A szakkörök kizárólag a fertőzést megelőzendő̋ szabályok 

ismeretében és a résztvevők általi betartásával működhetnek. 

Szervezési feladatok  

A gyermekek foglalkoztatása kis csoportokban történik 

• az óvodában töltött idő̋ folyamán a csoportok nem keverednek,  

• a csoport állandó pedagógusai vesznek részt a gyermekek nevelésében  

• a csoportok számára kijelölt csoportszobákban  

• a csoportszobák átszellőztetése legalább napi 4 alkalommal, mintegy 5-10 perc 

időtartamig biztosított, de ajánlott legalább 2 óránként végezni. 
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• minél több szabadlevegőn való tartózkodás, a gyermekek keveredése nélkül: ajánlott 

gyakran és hosszú időt tölteni a gyermekekkel a szabadban. A gyermekeknek biztosítani 

kell, hogy elegendő̋ tér álljon a rendelkezésükre. A mozgásos és az énekes 

foglalkozások szervezése szintén a szabadban történik. Egy rendkívüli hetirend 

kialakításával megakadályozzuk az egyidőben történő̋ együtt játszást és a csoportok 

vegyülését. 

• a funkcionális terek használata szintén időbeli beosztás alapján történik  

• csoportonként elkülönített saját mosdóhelyiségek használata  

• a szülőkkel való személyes kapcsolattartásra csak kizárólag indokolt esetben, a fent 

említettek betartása mellett van módunk lehetőséget biztosítani. (pl. Fogadóóra) 

• a szülők a beszoktatási időszakot megelőzően tájékoztatást kapnak az óvodában 

érvényben lévő̋ higiéniai szabályokról, melyek betartása mindenkire nézve kötelező̋ 

érvényű.  

9. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

• Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a 

megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

• Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os 

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető 

ételek étlapon tartása.  

• Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. 

• Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatószerrel történő mosogatása, a tiszta 

evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló 

rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi 

tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

• Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

 

10. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

• Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 

• A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint 

szükséges eljárni, mely szerint a hiányzást igazolni kell. 

 

11. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
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Az óvodában követendő intézkedések  

 

Az óvodában észlelt tünetek megjelenése esetén 

• a gyermek haladéktalan elkülönítése  

• a szülő̋ telefonon való értesítése, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát és azt követően az orvos utasításai 

alapján járjanak el  

• az intézmény vezetőségének értesítése  

• a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező̋  

• a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (öltöző, mosdó) teljes berendezésének 

fertőtlenítése és annak alapos szellőztetése  

• a tüneteket mutató gyermek környezetében levő többi gyermek, illetve óvodai dolgozó 

gyakori szappanos kézmosását, kézfertőtlenítését biztosítani kell. 

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra 

utalhatnak a panaszok 

• láz 

• köhögés 

• nehézlégzés 

• hirtelen kezdetű szaglásvesztés, íz érzés zavara vagy hiánya 

• kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

• izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés 

 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, 

illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan intézkedni. 

Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 

A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül. 

 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.12. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL 

ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell 

készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő 

módszertani ajánlást. 
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• Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási 

helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban 

álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

• Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben az óvodán kívüli, 

digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok 

alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást 

okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a 

normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket 

az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

• Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az 

óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben 

meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben 

objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó 

gondoskodik. 

• A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

13. KOMMUNIKÁCIÓ 

Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda 

közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és 

a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott 

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

  

Kunfehértó, 2020. augusztus 31.                                      …………………. 

                                                                                           Keresztes Orsolya 

                                                                                           intézményvezető 

  

  

 

 

 

 

                                     

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
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Ellenőrizte: ..............................................    Dátum:  
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TAKARÍTÁSI NAPLÓ 

A takarítás az utasításban meghatározottaknak megfelelően történt. 
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