
MUNKATERV 

2019/2020 
 

 
OM azonosító: 201663 

Az óvoda éves munkatervét az óvodapedagógusok közös elgondolásai 

alapján a javaslatok elfogadása után  
 

Készítette: Fülöpné Hidegh Csilla óvodavezető 
 

Érvényességi köre:  

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 

 

 

Érvényesség ideje: 

2019. szeptember 1 – 2020. augusztus 31. 

 

 



 
2 

 

Nyilatkozat 
 

 

Fülöpné Hidegh Csilla, a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda vezetője nyilatkozom, hogy a 

szolgáltatások ill. kötelező feladatok megvalósításához kértem a Fenntartó Önkormányzattól a 

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda éves költségvetésének módosítását, engedélyét. 

 

 

 

 

 

 

Sopronkövesd, 2019..………………………… 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                       Fülöpné Hidegh Csilla 

                                                                                                               óvodavezető 

 

                                                                          Ph. 
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A munkaterv készítésénél figyelembe vett dokumentumok: 



▪ Vezetői program 

▪A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

▪ Önértékelési kézikönyv óvodák számára (negyedik javított kiadás) 

 

 

1. AZ  INTÉZMÉNY ADATAI 
 

Az intézmény neve: Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 

Székhelye: 9483 Sopronkövesd, Iskola u.7. 

Telefonszáma: 99 / 363-025, +36/30 6773 671 

E-mail címe: skovesd.nefelejcsovi@gmail.com 

Honlap címe: www.sopronkovesdiovi.hu 

Fenntartó szervének neve: Sopronkövesd Községi Önkormányzat 

Fenntartó székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u.77. 

OM azonosító: 201663 

Óvodai csoportok száma: 

 

3 csoport 

Felvehető maximális létszám: 75 fő 

Működési területe: Sopronkövesd Község közigazgatási területe 

Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a sopronkövesdi gyermekek 2,5 

éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó 

nevelési feladatok ellátása, amely magában foglalja 

a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat, a teljes óvodai életet átfogó 

foglalkozásokat, a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését, a gyermekétkeztetés és munkahelyi 

mailto:skovesd.nefelejcsovi@gmail.com
http://www.sopronkovesdiovi.hu/
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Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  

Pénzügyi – gazdasági feladatait a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

étkeztetés ellátást, valamint a pedagógiai 

szakszolgáltató tevékenység szakmai és működtetési 

feladatait. 

Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés 

 kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

6 098021 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai  

7 098022 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai  
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2. A MUNKATERV  ELKÉSZÍTÉSÉT  MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYI  HÁTTÉR: 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint módosításai, 

végrehajtási rendeletei 

 2019. évi LXX. törvény  

                        ezen belül: 

                       - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  

                          törvény módosítása 

                       - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

                            - Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása 

 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

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

Alapprogramjáról  

 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  

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

CXC.törvény végrehajtásáról  

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

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 2016. évi LXXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról 

 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról (Áht.) 
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3. HELYZETELEMZÉS 

 

Óvodánk 3 vegyes csoporttal működik. Mindhárom csoport maximális létszáma: 25 

fő. Az óvodai beiratkozás alapján kértem a Fenntartó Önkormányzatot a maximális 

csoportlétszám 20%-kal történő engedélyezését a 2019/2020-as nevelési évre 

vonatkozóan. 

 

3.1. Humánerőforrás – csoportbeosztások 

 

 Csoport 

neve 

Férőhely Létszám korosztály óvodapedagógus dajka ped. assz. 

 

1. 

 

Süni 

 

25 fő 

 

29 fő 

 

vegyes 

2 fő 

Menyhárt Ildikó 

Fülöp Dorina 

1 fő 

Bertháné 

B. 

Gyöngyi 

 

 

 

1 fő 

 

Bernáthné 

R. Ildikó 

 

2. 

 

Maci 

 

25 fő 

 

25 fő 

 

vegyes 

2 fő 

Egyházi Mónika 

Sárközi Andrea 

1 fő 

Iváncsicsné 

H. 

Krisztina 

 

3. 

 

Nyuszi 

 

25 fő 

 

27 fő 

 

vegyes 

2 fő 

Farkas Eszter 

Györgyné S. 

Veronika 

1 fő 

Szalainé R. 

Katalin 

 

Óvodavezető: Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

3.2. Gyermeklétszám - adatok 
 

 MACI SÜNI NYUSZI 

Létszám szeptemberben 25 29 27 

Tanköteles korú 12 11 10 

 Bejáró 9 13 3 

SNI gyermekek száma 1 - - 

BTMN-s gyermekek száma 1 2 1 
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Hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

- - - 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

- - - 

 

Az intézményi gyermeklétszám a 2019. szeptember 13-án: 81 fő 

 

 

3.3. Étkezési szolgáltatással kapcsolatos adatok 
 

 

 

ADATOK 

 

2019.09.13. 

 

Összes étkező száma 

 

76 

 

Ebből térítési díjat fizetők száma                             

 

39 

 

100%-os kedvezményben részesülők száma 

 

37 

 

 

4 gyermek nem igényli az óvodai étkezést. Szeptember hónapban még a szülők önállóan 

oldják meg ezen gyermekek étkeztetését, mert a gyermeknek étel allergiája van, melyet 

szakorvos igazol. Az ő étkezésüket októbertől olyan közétkeztetéssel foglalkozó céggel 

szeretnénk megoldani, akik vállalják a diétás ételek elkészítését, szállítását. Egy gyermek 

esetében folyamatban van a gyermek vizsgálata, s étkezése orvosi felügyelet mellett zajlik.   

 

 

 

3.4. Az óvodapedagógusok kötelező munkabeosztása 

Heti 100% 

40 óra/hét 

Heti 80% 

32 óra/hét 

kötött munkaidő 

csoportban 

Heti 20% 

8 óra/hét 

4 óra/hét 

kötött munkaidő 

feletti munkaidő 

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.  

 

A nevelést 

előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb 

pedagógiai feladatok, 

a nevelőtestület 

munkájában való 

részvétel, a 

gyakornok szakmai 

segítése, továbbá 

eseti helyettesítés.  

Kötetlen. (Egyéb 

szakmai feladat)  

 

 

 

A fenti táblázattól eltérő heti 40 óra kötelező munkabeosztás: 

 

•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.  

• Intézményvezető helyettes esetében 24 óra neveléssel lekötött munkaidő, 16 óra ellátja a 

magasabb vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat.  

 

• Mesterpedagógus fokozatba sorolt óvodapedagógus esetében legfeljebb heti 25 óra 

neveléssel lekötött munkaidő, 15 óra nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, a gyakornok szakmai segítése, továbbá 

eseti helyettesítés.  

 

3.5. Az intézményvezető kötelező munkabeosztása 

 

 

Heti 100% 

40 óra/hét 

 

Heti 20% 

10 óra/hét 

Heti 80% 

30 óra/hét (kötetlen 

munkarendben ellátott 

feladatok) 

 

 

 

 

Teljes munkaidő 

 

 

Nevelési-gondozási feladatok 

ellátása az óvodai 

csoportokban.  

Esetenként: 

- hiányzó 

óvodapedagógus 

helyettesítése 

- altatás 

- csoport kísérése 

- tartásjavító ill. 

lábtorna  

 

 

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. 
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3.6.  Nevelőmunkát segítő alkalmazottak kötelező munkabeosztása  

 
Dajkák heti 40 óra váltó műszakos forgó rendszerben:  

délelőttös:   6.00-14.00 

köztes:    8.00-16.00 

délutános:   9.30 - -16.30 munkarendben.  

Pedagógiai asszisztens:  heti 40 óra 7.30 – 15.30 munkarendben. 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi 

aláírása biztosítja. 

 

 

3.7. Az intézményben megbízási szerződés keretében foglalkoztatott 

pedagógusok munkaidő beosztása 

Intézményünkben, ebben a nevelési évben is van kiemelt figyelmet igénylő gyermek, és több 

gyermek esetében folyamatban van a szakértői vizsgálat. Gondoskodnunk kell ezen 

gyermekek ellátásáról. A BTMN és SNI gyermekek ellátását úgy biztosítjuk, hogy a fejlesztő- 

és gyógypedagógusokat megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk. Munkájukat a 

szerződésben foglaltak szerint végzik, a szakvéleményben előírt óraszámok alapján. 

 

3.8. A szociális segítő munkavégzése intézményünkben 

A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai szociális 

segítő a gyermekkel közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások 

megvalósításának ideje alatt a gyermek felügyeletéről maga gondoskodik. A szociális segítő 

tevékenység részleteit a 4.sz. mellékletben található gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

 

3.9. Helyettesítési rend  

 
Az intézményvezető távollétében a vezető helyettes látja el az intézmény irányítását. A 

helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában 

meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az 

ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az óvodavezető döntési és egyéb jogait (pl. 

felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja a helyettesre. A döntési jog 

átruházása minden esetben, írásban történik. 
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4. INTÉZMÉNYI CÉLOK  ÉS  FELADATOK  
 

4.1. Céljaink 

➢ kiemelt célunk: a gyermekek, de különösen a nagycsoportos korú gyermekek felkészítése 

az iskolai nevelés-oktatásra 

➢A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

➢A törvényes és színvonalas intézményműködés 

➢A Helyi Óvodai Nevelési Programban meghatározott célok, feladatok megvalósítása, 

különös tekintettel a környezeti nevelést, egészséges életmód alakítását szem előtt tartva. 

➢ Intézményünk pedagógiai folyamatai, a szakmai műhelymunka keretében egységesen 

összeállított „ún.„törzsanyag, a gyermekcsoportokra tervezett egymásra épülő tevékenységek  

biztosítsák a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények 

elérését, a partnerek elvárásainak teljesülését. 

➢A szakmai kompetenciáink bővítése, erősítése a pedagógusok körében 

➢Szervezetfejlesztés,csapatépítés 

➢GDPR rendelet előírásainak megfelelő intézményi szabályozás és működtetés 

 

4.2. Feladataink 

 
➢Tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önértékelési feladatok megvalósítása. Az új 

dolgozók pedagógus önértékelésének elvégzése: 

- Gy.S. V. 

Nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés az intézményben, de a hozzá kapcsolódó önértékelési 

feladatokat folyamatosan el kell végezni. 

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes 

➢Egyéb szabályzó dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Adatkezelési Szabályzat, Szülői 

adatkezelési hozzájárulások és egyéb adatvédelmi dokumentumok, csoportnapló) 

felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 

Felelős: óvodavezető, csoportos óvodapedagógusok 

Ebben a nevelési évben nem lesz minősítési eljárás intézményünkben. 
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4.3. Az óvodapedagógusok nevelő-oktató munkán kívüli feladatmegosztása 

 

Menyhárt Ildikó – óvodavezető helyettes: 

Az óvodavezető-helyettes feladatait a csoportban végzett óvodapedagógusi munkája mellett 

látja el. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Kiemelt feladatai: 

- segíti az óvodavezető irányító - ellenőrző munkáját. 

- óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésének vezetése, irányítása 

- aktívan közreműködik az önértékelési feladatok megvalósításában 

 

Egyházi Mónika – Zöld tevékenység koordinátor: 

Figyelemmel kíséri az egész óvodában, ill. a csoportokon belüli „Zöld  tevékenységek” 

tervezését, megvalósítását, annak dokumentálását. Nyomon követi, hogy az óvodai 

tevékenységekbe beépüljenek a „hungarikumok”, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.   

 

Farkas Eszter – gyermekvédelmi felelős: 

A nevelési év elején megtervezi az adott év gyermekvédelmi feladatait. Felméri a hátrányos 

és veszélyeztetett gyermekeket, nyilvántartást vezet róluk. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálattal, részt vesz az éves megbeszéléseken. A szülők rendelkezésére áll a 

felmerülő problémák és kérések megbeszélésére. 

 

Fülöp Dorina – közösségi koordinátor: 

Közös rendezvények, ünnepek alkalmával egyeztet a csoportos óvodapedagógusokkal a 

feladatok, műsorok összeállítása, összehangolása kapcsán. Falu szintű rendezvények esetén 

egyeztet iskolával, Fenntartóval. 

 

Györgyné Simon Veronika – bölcsődei koordinátor: 

Folyamatos, rendszeres kapcsolatot tart a szomszédos bölcsőde vezetőjével. Egyeztet a 

közösen tartandó eseményekkel, szünetekkel, a bölcsődéből érkező gyermekek időpontjával 

kapcsolatosan. 
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4.4. Gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi feladatok 

Az intézmény részletes gyermekvédelmi feladatait a 4.sz. mellékletként található 

Gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

 

 

4.5. Belső tudásmegosztás az intézményben 

A szakmai együttműködések, hospitálások, tapasztalatcserék szervezése folyamatosan 

megvalósításra kerül. 

Kiemelt cél:  

➢ hogy a gyermekek nevelése, fejlesztése továbbra is azonos elvek mentén, magas 

színvonalon valósuljon meg 

➢a fejlődés érdekében az óvoda vezetése biztosítja a dolgozók részére azon információkat 

(elektronikusan, papír alapon, internet elérhetőség az irodában) mely elősegíti a hatékony 

munkavégzést. 

 

 

4.6. Intézményi innováció  

➢Ebben a nevelési évben új feladatként fogalmazzuk meg az óvodapedagógus hallgatók 

gyakorlati képzésének segítését. Szívesen fogadjuk a hozzánk érkező óvodapedagógus 

hallgatókat, és segítjük őket a felkészülésben, gyakorlati ismeretek elsajátításában. Szeretettel 

várjuk a környékbeli óvodákban gyakornokként dolgozó fiatal óvodapedagógusokat is, hogy 

megkeresésünk esetén:  

- szakmai tanácsot adjunk  

- segítséget nyújtsunk a minősítő vizsga portfóliójának összeállításában   

- segítsük őket a felkészülésben 

A feladat vállalásával célunk az óvodapedagógus pályán tapasztalható munkaerő-hiány 

kiküszöbölése és a folyamatos szakmai megújulás. 

➢Az előző nevelési évben bevezetett DIFER mérések finomításán dolgozunk. Ez annyit 

jelent, hogy új időpontokban végezzük a mérést és visszamérést. Az előző év tapasztalata 

alapján a szülők pontos tájékoztatása érdekében bevezetjük a méréseket követően szervezett 

szülői megbeszéléseket, ahol is lehetőséget kap minden kedves szülő a gyermeke fejlődési 

lapjába való betekintésre és az esetleges kérdéseket is azonnal meg tudják beszélni a 

pedagógus kollégákkal.  
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➢Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését célozzuk meg azzal, hogy az általános iskolában 

is tanító pedagógusok látják el intézményünkben a gyógypedagógiai ill. fejlesztő pedagógiai 

tevékenységeket, és a játékos idegen nyelvi foglalkozásokat is. 

➢Fenntarthatóságra nevelés. A környezetvédelmi tudatformálás célja a környezettudatos 

magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Ez alatt az értékrendek, érzelmi 

viszonyulások formálását és a környezetről, társadalomról kialakítható tudás bővítését értjük. 

A fenntarthatóságra nevelést csak akkor valósul meg, ha: 

- úgy elégítjük ki a mai generációk szükségleteit, hogy az közben nem veszélyezteti az 

utánunk jövő nemzedékek igényeit, elvárásait. 

- törődünk azzal, amit soha nem fogunk meglátni, vagyis a világ későbbi 

életminőségével 

- képesek vagyunk tiszteletben tartani és megőrizni természeti értékeinket, és 

takarékoskodunk Földünk nyersanyagaival. 

 

Céljaink, feladataink: 

- a fenntarthatóságra nevelés erősítése  

- a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése 

- a helyes és egészséges életvitel tudatosítása 

- a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése 

- a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése 

- a lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat alakítása, környezetünk értékeinek 

megismerése, azok védelmének tudatosítása 

- az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése környezettudatos 

szemléletük és magatartásuk alapozásával 

- az óvoda dolgozóinak, a gyermekek szüleinek környezettudatos szemléletformálása 

 

 

4.7. Pedagógus továbbképzés  

 
Ebben a nevelési évben a következő témákban szeretnénk továbbképzésekre jelentkezni: 

 

- Zöld Óvoda – környezeti nevelés, fenntarthatóság 

- élménypedagógiai továbbképzés 

- népi játékok, hagyományápolás, - őrzés 
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Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően jelentkezhetnek a képzésre, 

természetesen szem előtt tartva a hétévenkénti továbbképzés teljesítésére vonatkozó 

előírásokat. 

 

 

4.8. Nem pedagógusok továbbképzése  

 
- Élelmiszerbiztonsági képzés 

 

Fontosnak tartjuk, hogy minden pedagógiai munkát segítő kolléga rendelkezzen - a 

munkaköréhez kapcsolódóan – szükséges élelmiszerbiztonsági ismeretekkel a hatékony és a 

jogszabályoknak megfelelő munkavégzés érdekében.  

 

 

4.9. Munkatársi értekezletek 

Évente egy alkalommal, ill. szükség esetén tartunk alkalmazotti értekezletet: a nevelési év 

elején. Két alkalommal tartunk nevelőtestületi értekezletet, valamint a nevelőtestülettel heti 

rendszerességgel megbeszélést tartunk. 

1. nevelőtestületi értekezlet témája: 

- előző nevelési év tapasztalatai 

- a nevelési-tanulási eredményességek ismertetése 

- az adott nevelési év munkaterv tervezete 

2. nevelőtestületi értekezlet témája: 

- 1. félév eredményei, tapasztalatai 

- 2. félév programjai 

Szülői értekezlet évente 3 alkalommal:  

-szeptemberben 

-januárban  

-júliusban az új szülőknek. 
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4.10. Fogadó órák 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

óvodavezető  

Minden esetben előre 

egyeztetet időpontban igény 

szerint 

 

Sopronkövesdi Nefelejcs 

Óvoda 

óvodavezető helyettes 

óvodapedagógusok 

fejlesztő pedagógusok 

 

 

4.11. Szülői értekezletek 

Szülői értekezletet évente 3 alkalommal tartunk: 

1. szeptemberben, a nevelési év megkezdését követően. Megválasztják a szülők az SZM 

képviselőket, tájékoztatjuk őket az intézmény alapdokumentumainak fontosabb 

pontjairól 

2. januárban, amikor beszámolunk az 1. félév tapasztalatairól, és a 2. félév programjait 

ismertetjük. 

3. júliusban, a leendő óvodások szüleit hívjuk beszélgetésre, hogy még bőven a nevelési 

év megkezdése előtt tájékozódjanak az óvoda mindennapjairól, feltegyék kérdéseiket, 

megismerjék gyermekük leendő óvó- és dadus nénijét. 

 

4.12. Intézményfejlesztés: ellenőrzés – mérés, értékelés 

Az intézményfejlesztés működtetése fontos feladat az óvoda minőségi munkájának 

eredményes megvalósításának érdekében. 

A pedagógiai munka területén továbbra is célunk a szakmai gyakorlati munka, szakmai 

színvonal folyamatos fejlesztése. 

A pedagógus ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja a pedagógus gyakorlati munkájának megismerése, a tanfelügyeleti 

ellenőrzés, a pedagógus minősítés elvárásainak, valamint az intézményi önértékelésben 

megfogalmazott  óvodai elvárásnak való megfelelés megvalósítása. (9 kompetencia) 

A pedagógusok ellenőrzésének szempontjai megegyeznek a tanfelügyeleti értékelési 

területekkel és szempontokkal. 

Az ellenőrzés módszerei: 



 
16 

►csoportlátogatás 

►dokumentációk elemzése 

► fejlesztő típusú értékelés 

► fejlesztési irány meghatározása 

 

Az ellenőrzés során használt módszerek:  


►dokumentumelemzés 

► megfigyelés 

► interjú 

► kérdőív 

 

 

Ellenőrzési terv 

Csoport 

neve 

Tervezett 

időpont 

Az 

óvodapedagógus 

neve 

Ellenőrzést 

végzi 

Ellenőrzés 

módszere 

Maci 

csoport 

2020.január S.A. Óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

 

megfigyelés 

Nyuszi 

csoport 

2020.február Gy.S.V. óvodavezető, 

óvodavezető-

helyettes 

 

megfigyelés 

Süni 

csoport 

2020.február F. D. óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

 

megfigyelés 

 

A csoportok dokumentumainak ellenőrzése havi rendszerességgel, folyamatosan 

történik. Ennek naprakész vezetésében minden óvodapedagógus érintett. 
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Ellenőrzési területek 

 

Ell. 

területei 

Szept Okt Nov Dec Jan. Febr Márc Ápr Máj Jú

n 

Júl Aug 

 

Pedagógia, tanügy-igazgatás 

 
Naplók 

megnyitá

sa, 

lezárása 

V.           V. 

Naplók 

ellenőrzé

se 

V. 

V.H. 

F O LY A M A T O S 

Törzsk. 

ell. 

 V          V. 

Gyermek 

fejlődési

dok. 

 

V. 

Vh 

   V. 

Vh 

    V.

Vh 

  

Tematiku

s 

(nevelési 

területek) 

V. V.h. 

F O L Y A M A T O S 

Statiszt.  V, 

VH 

          

Elégedett

ség 

mérések 

       V. 

V.h. 

V. 

V.h. 

.   

Szociális 

igények, 

támogatá

sok 

HH,HHH 

 

F O L Y A M A T O S 

Ped. a. 

Szülői 

értekezlet 

 V.    V.       

Nevelőte

stületi- 

alkalmaz

otti 

értekezlet 

V. 

VH. 

    V. 

VH. 

      

Beiskolá

zási terv 

 

 V. 

VH. 

          

Ünnepek, 

hagyomá

nyok 

VH. 

F O L Y A M A T O S 
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Gyermek

-védelmi 

feladatok 

V. V. V. 

 

Munkáltatói feladatok 

 
Munkaiő 

betartás 

V. - V.H. 

F O L Y A M A T O S 

Dajkák 

munka- 

végzése 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

Ellenőrzés 

területei 

Szep Okt Nov Dec Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Au

g 

 

Gazdálkodás 

 
Takarékos 

gazd. 

V.   V.   V.    V.  

 

Beszerzések 

V. 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Eszköz-

nyilvántartás 

 

 

V. 

ped.a 

leltár 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Karbantartás V. 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Udvari játékok 

állap. ell. 

V. 

VH. 

   V. 

VH 

   V. 

VH. 

   

 

Térítési díjak 

számlázásának, beszedésének figyelemmel kísérése 

V. 

F O L Y A M A T O S 

Szabadságok V.   V.   V.    V. 

 

 

Pályázatok 

figyelése 

 

V. V.h. Ped.a.  

F O L Y A M A T O S 

 

Egyéb 

 
Munkavéd.előí

rások 

betartása, 

baleset megel. 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 
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Eü.-i 

alkalmassági 

vizsgálat 

V. 

Intézmény 

tisztasága 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Udvar 

tisztasága 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Dekoráció VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

 

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ 

MÉRÉSEK 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer 

eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Tárgyi 

környezet 

 

Teljes dolgozói 

kör 

 

Helyi szintű 

leltározás, 

szükség 

szerinti 

selejtezés 

2019. 

október 

óvodavezető, 

vez,helyettes, 

ped.a., 

Fenntartó 

Önk. 

képviselője 

leltár 

felülvizsgálat 

 

Szülői elégedettségmérés  

Új 

kiscsoportosok 

és kimenő 

nagycsoportosok  

 

 

Valamennyi 

csoport  

gyermekei  

 

 

Kérdőív 

 

 

2020. május 

31-ig  

óvodavezető 

és óv. 

vez.hely. 

Elégedettségi 

mutatók 

beazonosítása 

 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

Értelmi, beszéd-

hallás, látás-

mozgás, stb.  

fejlődés 

eredménye  

Valamennyi 

gyermek  

 

Folyamatos 

megfigyelés, 

  

DIFER teszt 

ebben a 

nevelési 

évben 3 

alkalommal 

történik 

mérés:  

okt-nov: 

nagycsoport 

jan.: 

középső 

csop. 

május: 

nagycsoport 

Utána már 

csak évente 

Óvoda-  

pedagógusok  

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési 

napló 
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2 alk:  

okt-nov: 

visszamérés 

-nagycsop. 

jan: 

középső cs. 
Nevelőmunkát segítő dolgozók minősítése 

Munkaköri 

leírás szerinti 

munkavégzés  

és feltételek 

vizsgálata  

 

 

Dajkák, ped.a. 

 

 

 

Minősítő lap  

 

 

2020.január  
óvodavezető 

és óv. 

vez.hely. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek  

beazonosítása  

Vezető- és intézményértékelés a 2018-2019. nevelési évben                           

A vezető 

munkájának 

ellenőrzése és 

értékelése  

Óvodavezető  

 

Kérdőív 

 

2020.május óv. vez.hely Erősségek és 

fejlesztendő 

területek  

beazonosítása  

Intézmény-

ellenőrzés és 

értékelés  

 

Az intézmény 

alkalmazotti 

köre , 

kulcsfontosságú 

partnerek 

interjú, 

kérdőív 

2020. 

április 

óvodavezető 

és óv. 

vez.hely. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek  

beazonosítása 

 

 

5. AZ  ÓVODA  KÖZNEVELÉSI  INTÉZMÉNYKÉNT  VALÓ 

MŰKÖDÉSÉRE  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK 

 

5.1. A működés rendje 

A nyitva tartás rendje 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. Eltérő az intézményi 

munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az 

általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

A nyitvatartási idő: napi 10 óra, reggel 6.30-16.30 óráig. 

Az óvoda nyitvatartási ideje alatt folyamatosan biztosított az óvodapedagógus jelenléte. 

 

5.2. Nevelés nélküli munkanapok  

 
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhat fel az intézmény. 

Ebben a nevelési évben az alábbiak szerint kerül felhasználásra: 

2019. 10.24.  továbbképzés 
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2019. 12.23. : nevelőtestületi értekezlet 

2020. tavasz:  továbbképzés  

2020. 05. 29.  ballagás 

Egy napot pedig csapatépítő kirándulásra tartunk fenn, ennek időpontja még nem ismert. 

Minden nevelés nélküli munkanap időpontjáról 2 héttel korábban tájékoztatjuk a szülőket. 

Ezeken a napokon az igénylőknek felügyeletet biztosítunk. 

 

A szünetek időpontjai:  

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 

lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó 

jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel. 

Téli zárva tartás: 2019.12.24. – 2020.01.03. 

Nyári zárva tartás: 2020.08.03 – 2020.08.28. 

2020. június 15-étől az óvoda épületét a felújítási ill. óvodabővítési munkálatok miatt ki kell 

üríteni, ezért az iskola épületébe költözünk, s a nyári életet itt töltjük. 

 

 

6. ÓVODAI   ALAPSZOLGÁLTATÁSOK  

  
 

6.1.A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálata  

 

A fenti feladatot az intézményben az egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodásban 

megnevezett védőnő és orvos végzi. A szűrővizsgálatok időpontját az egészségügyi 

szolgáltató határozza meg, és az óvodapedagógusok előzetesen tájékoztatják erről a szülőket. 

A tisztasági és szűrővizsgálatokat kötelezően negyed évente, ill. szükség szerint végzik. 

Ennek dokumentálása a csoportnaplókban történik. 

A gyermekek aktuális státuszvizsgálata nem az intézményben, hanem a gyermek körzeti 

orvosánál zajlik. 

 

 

6.2.Óvodai ingyenes szolgáltatások 

 

 

Tevékenység 

 

Alkalom 

SNI gyermekek 

gyógypedagógiai ellátása 

 

heti 2 alkalom 

BTMN gyermekek  
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fejlesztőpedagógiai ellátása heti 4 alkalom 

 

logopédiai ellátás 

 

heti 2 alkalom 

 

hittan 

 

heti 1 alkalom 

 

ovifoci 

 

heti 1 alkalom 

 

 

 

6.3.Óvodai fizetős szolgáltatások a szülőkkel történt előzetes megállapodás szerint 

 

 

 

tevékenység 

 

időpont 

előzetes 

megállapodás 

szerint 

néptánc hétfő térítéses 

játékos angol kedd térítéses 

játékos német szerda térítéses 

tenisz  szerda térítéses 

 

 

 

7. ÓVODÁNK   KAPCSOLATAI  
 

 

• A nevelőközösség tagjaival: 

 

Napi kapcsolatban vagyunk, az aktuális teendőket, feladatokat napi szinten meg tudjuk 

beszélni. Hetente egy alkalommal nevelőtestületi megbeszélést tartunk, ahol minden 

óvodapedagógus együtt van jelen.  

Az óvodapedagógusok együttműködési területei: 

- napi kapcsolattartás 

- heti megbeszélések 

- hospitálások 

- közös projektek 

- óvodai hagyományok, ünnepek 
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• Óvoda - Fenntartó  

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

falu szintű rendezvényeken való közös 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: Márton nap, Adventi forgatag, 

nagyszülős karácsonyi készülődés, anyák napja, szülői fórumok, évzáró és ballagás, családi nap, 

Juniális bál, szülői értekezlet, fogadóóra.  

A kapcsolattartás formái: 

- Szülői értekezlet: évente két alkalommal 

- Szülői fórum évente1 - 2 alkalommal 

- Családlátogatás: a szülők igényének megfelelően 

- A szülők meghívása az óvodai rendezvényekre, közös programok a szülőkkel 

-     Egyéni beszélgetés: mindennapi kapcsolattartás, ill. előre egyeztetett időpont szerinti    

       fogadó óra 

 

• Óvoda - Bölcsőde  

 

Kapcsolatépítés, óvodáztatási tájékoztatás, közös programok szervezése továbbra is feladat.  

 

 

• Óvoda - Iskola  

 

Folyamatos kapcsolattartás a nevelési év során. Az intézmények egymás munkaterveit 

ismerik, az óvoda lehetőség szerint igazodik az iskolához egyes rendezvények szervezésekor.  

Szakmai műhelymunka keretében az 1. osztályos tanító néni beszámol az 

óvodapedagógusoknak - félév eltelte után- a tapasztalatairól, az óvoda eredményes, ill. 

fejleszthető területeiről. 

Közös programok a nevelési év során folyamatosan: iskolakóstoló délelőttök a 

nagycsoportosoknak, 1.osztályosok visszahívása az óvodába, iskola igazgató és a leendő elsős 

tanító néni tart szülői értekezletet az óvodában a leendő elsősök szüleinek, közös 



 
24 

rendezvények, mint Márton nap, Mikulás futás, farsangolás….stb. Az iskola pedagógusai 

végzik a fejlesztéseket, játékos nyelvi foglalkozásokat is. 

 

• Óvoda – Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye  

 

Fejlesztő pedagógussal, logopédussal folyamatos kapcsolattartás, esetmegbeszélés, fejlesztő  

foglalkozások tartása. Iskolaérettségi vizsgálatok kérése, szűrővizsgálatok. 

 

• Óvoda – Egészségügyi Szolgáltató (védőnő, háziorvos) 

 

A két intézmény között a kapcsolattartás az egészségügyi munkatervezet alapján történik. 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. Évente egyszer 

az orvos egészségügyi állapotfelmérést végez, megvizsgálja a gyermekeket. 

A fogorvos évente egy alkalommal szűrővizsgálatot végez a gyermekek körében. 

 

• Óvoda – Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 

Gyermekvédelmi feladatokban együttműködünk, az adódó problémás esetekben egyeztetünk. 

 

• Közművelődési intézményekkel, kulturális szervekkel: 

 

- TIT Sopron 

- Soproni Petőfi Színház 

- GYIK Rendezvényház 

- Csemete Bábszínház 

 

• Helyi Alkotóházzal: 

A községben létrehozott Alkotóház programjain lehetőség szerint részt veszünk, közösen 

készülődünk egy-egy jeles napra. Egyes óvodai rendezvények lebonyolítására is igénybe 

vesszük. (Mesés délelőtt, Nagyszülős karácsonyi készülődés…stb) 

 

 

•Szülői szervezettel való együttműködés: 

 

A nevelési év első szülői értekezletén a szülők megválasztják a Szülői Szervezet képviselőit. 

Rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában rendszeresen aktívan közreműködnek. 
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8. A SOPRONKÖVESDI NEFELEJCS ÓVODA ÉVES TERVE A 

2019/20-AS NEVELÉSI ÉVRE 

 

 

Időkeret: 2019.szeptember – 2019.november közepe: 

 

• Első hét az óvodában 

   Ismerkedés: társakkal, dolgozókkal, óvodával, szokásokkal, napirenddel. 

•Óvodánk és környezetünk: falunk, KÖN napok, Franciska major, Agg-hegy, 

                                              Cifra-híd, séta az Alkotótáborba 

• Közlekedés – kirándulás során a helyes gyalogos közlekedés szabályai, kerékpáros 

közlekedés az óvoda udvarán a szabályok betartásával. Járművek, rendőrök munkája, 

látogatás a faluban működő rendőrőrshöz. (ovizsaru) 

 

 • Ősz 

- időjárás, öltözködés  

- ősz szépségei 

- gyümölcsök – szüret az Agg-hegyen 

- zöldségek 

- termések, levelek – természetsarok kialakítása, barkácsolás, érzékelős játékok 

- betakarítás, kerti munka – szerszámok helyes használata 

- őszi munkák, komposzt gondozása 

- ház körüli állatok 

- kirándulások, termések gyűjtése, természet változásának megfigyelése 

- vásárok, piacok, zöldséges 

- madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda 

vagyunk 

 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

- szept. 22. autómentes világnap. Ebből az alkalomból szeptember 23-án, hétfőn 

csatlakozva a felhíváshoz, gyalogosan, kerékpárral közlekedünk. A szülők figyelmét is 

felhívjuk, és kérjük, hogy ők is vegyenek részt ebben! 
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- szept. 26. nemzetközi egészségnap. Ennek keretében betakarítjuk kertünk terméseit, és 

az otthon termelt zöldségekből, gyümölcsökből közös kóstolót szervezünk, gyümölcs- 

és zöldséglevet, kompótot készítünk.  

- okt.4. állatok világnapja A falu határában található Franciska majorban működik a Pro 

Village kutyaparadicsom, velük tartva a kapcsolatot kirándulást tervezünk oda. 

- Márton nap -  hagyományápolás. közös készülődés, lámpás felvonulás 

- okt.10. komposztálás napja 

- okt.15. Kézmosás világnapja 

- okt.31. Takarékossági Világnap – szelektív hulladékgyűjtés (lomtalanítás a faluban) 

 

 

Időkeret: 2019. november közepe – 2019. december vége: 

 

• család – fontossága, családtagok, rokonok, családi fotók nézegetése. Az idősek napjáról 

megemlékezve (okt.1.) közös játszó délelőtt a nagyszülőkkel. 

• az emberek munkája, foglalkozások, tevékenységek. Szülők munkája. 

• Advent időszak, Adventi forgatag- dec.1. Hagyományok, készülődés, vásár 

• Európai Hulladékcsökkentési Hét – 2019. november 16-24. lehetőségünk szerint 

csatlakozunk a kampányhoz. 

•Ajándékkészítés újrahasznosított hulladékból 

• Projekt hét megvalósítása a „Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a 

Sopron- Fertőd kistérségben c. pályázatnak megfelelően: „Jó játék a hulladék!” 

• A Használtruha – szeptembert kezdeményező Oxfam nonprofit szervezet felhívásához 

csatlakozva OVIBOLHA-t szervezünk. „Segíts az embereknek és a bolygónknak – mondj 

nemet 30 napig az új ruhákra!”    

•adománygyűjtés cipős dobozokban 

•karácsonyi díszek készítése természetes anyagokból 

•madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda  

 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

-  Mikulás 

- Karácsony 
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Időkeret: 2020. január – február –március 

 

• Új év kezdődött, hónapok, napok, születésnapok, napszakok 

• Tél 

- téli örömök, (hógolyózás, szánkózás, csúszkálás, hóember építés…stb.) téli természet 

- kisebb kirándulások 

- időjárás, öltözködés 

- állatok télen. Téli álmot alvó állatok, vadászok, vadetetés. 

- madarak folyamatos figyelemmel kísérése, madáretetők, madárvédelem, dokumentálás, 

fotózás 

- egészségünk védelme, vitaminok, testápolás 

- téli sportok: korcsolyázás, jéghoki 

- kísérletek, megfigyelések a tél jelenségeinek felhasználásával 

- csíráztatás, hajtatás 

- magok ültetése (paradicsom) 

- kerti munkák, talaj előkészítés a veteményezéshez 

- helyi értékeink megismerése, hazához való kötődés 

• Testrészek, érzékszerveink, Egészséges életmód: testápolás, tisztálkodás. táplálkozás, 

mozgás, sport, vitaminok 

• Egészség – betegség. Ellátogatunk az új orvosi rendelőbe, védőnőhöz. Orvos, védőnő, 

mentősök, fogorvos munkája. 

• Farsang – népszokások, farsangi hagyományok,  

•színek 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

- Március 15. Megemlékezés a Petőfi szobornál 

- Víz világnapja (márc.22.) A víz fontossága, védelme, felhasználási módjai. Vízben élő 

állatok, növények. Kirándulás a helyi Horgász tóhoz, patakhoz. Vízi közlekedés. 

 

Időkeret: 2020. április – május  

• Tavasz 

- ébred a természet, madarak érkezése, bogarak és lepkék, vadon élő állatok 

- korai gyümölcsök, zöldségek 
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- virágok  

- időjárás, öltözködés 

- tavaszi munkák kertben, magas ágyásban: veteményezés, locsolás, kapálás 

• Ovibolha 

• Közlekedési eszközök földön, vízen, levegőben 

• Tojásfa díszítés, körbetáncolás - hagyományápolás 

• Anyák napja, Életfa ünnep – gyógynövények gyűjtése, szárítása 

• madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda  

• Évzáró, ballagás 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

- Költészet napja, Mesés délelőtt (ápr.11.) 

- Húsvét (április 17.)  

- Föld napja (ápr.22.) 

- Méhek napja (április 30.) 

- Madarak és fák napja (május 10.) 

 

 

Időkeret: 2020. június – július – augusztus 

• Gyermekek hete: gyermekprogramok, kirándulás, tűzoltók látogatása (máj. 4. tűzoltók 

világnapja) 

• Nyár 

- az évszak jellemzői, időjárás, öltözködés 

- napsugárzás káros hatásai elleni védelem 

- játékok a vízzel, napsugárral 

- kirándulások 

- levendula szüret, feldolgozás 

• Juniális bál - hagyományápolás 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

 

-  Környezetvédelmi világnap (június 5.) 

- Zene világnapja (június 21.) 

Az óvoda éves tervét a csoportos óvodapedagógusok rugalmasan kezelik. Az éves terv egy 

irányvonal, mely módszertani szabadságot, a változtatás lehetőségét biztosítja az óvónőnek.  
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Az éves terv módosulhat, ill. kiegészülhet a nevelési év közben bekövetkező változások, 

aktuális rendezvények, lehetőségek, ill. a gyermeki igények, életkori sajátosságok figyelembe 

vételével. 

 

Tervezett egyéb programjaink:       

 
♦ Camerata Art’Issima előadás     

♦ Csemete Bábszínház előadásai  

♦ Erdei óvoda időszakosan      

♦ Gyár- és üzemlátogatások 

♦ Beiratkozás       

♦1.osztályosok meghívása az óvodába   

Az adott program felelősének kiválasztása a megvalósítás előtt önkéntes jelentkezés, vagy 

választás alapján történik. A felelősök feladata a programok megszervezése, lebonyolítása, 

majd reflektálás az adott programmal kapcsolatban. A nevelési év során még egyéb 

programokat, kirándulásokat is szervezünk, nyilván a kínálat és lehetőségeink figyelembe 

vételével. 

Különös jelentőséget tulajdonítunk a közös élményekre épülő tevékenységeknek. Ezek segíti 

a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás- és normarendszer 

megalapozását.  

 

Jeles napjaink, hagyományaink elősegítik, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje 

azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.  

 

Intézményi hagyományok: 

- KÖN napok  

- Márton nap 

- Adventi forgatag 

- Mikulás 

- Karácsony 
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- Farsang 

- Tojásfa - Húsvét 

- Mesés délelőtt 

- Évzáró, ballagás 

- Juniális 

 

9. ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK 

 

Intézményi önértékelés feladatai a 2019/2020-as nevelési évben: 

Az intézkedési terv területe:  3. Eredmények 

Fejleszthető terület: Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentációra épülő fejlesztési 

tervek készítése. A mérési eredmények éves összesítése csoport és intézményi szinten is. 

 

Vezetői önértékelés feladatai a 2019/2020-as nevelési évben: 

 

Fejlesztési terv területe:1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület: Mérési rendszer kidolgozása és dokumentálása 

Fejlesztési terv területe:4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület:A hatékony együttműködés, tudásmegosztás céljából heti 

rendszerességgel nevelőtestületi megbeszélés, szakmai műhelymunka keretében adott téma 

feldolgozása, negyedévente alkalmazotti közösséggel megbeszélés. 

Fejlesztési terv területe:5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület:Az intézményben folyó pedagógiai munka hatékonyabb kommunikálása a 

szülők felé mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás terén. 

 

Pedagógus önértékelés feladatai a 2019/2020-as nevelési évben: 

Ebben a nevelési évben nincs kitűzött, megvalósításra váró önértékelési feladata egyetlen 

óvodapedagógusnak sem. 
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III. MELLÉKLETEK 

 
 

1.sz. Intézményi feladat megosztási táblázat 
 

Feladatok Felelősök 

 

Határidő 

 

Zöld tevékenység feladatok 
E.M. 

minden alkalmazott 

 

egész évben folyamatos 

 

Évkezdéssel kapcsolatos 

feladatok 

 

F.H.Cs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 

Felvételi és mulasztási naplók F.H. Cs. 

M.I. 

Szolgáltatások szervezése 

 

F. H.Cs. 

B. R. I. 

 

Statisztika előkészítése, 

adategyeztetés 

F.H. Cs. 

 

Gyermek balesetbiztosítás 

 

F. H. Cs. 

B. R. I. 

Szociális igények, támogatások  B. R. I. 

Munkaidő beosztások 

 

F.H.Cs. 

M.I. 

Munkaköri leírások 

 

F.H.Cs. 

Nevelőtestület, alkalmazotti 

értekezlet 

F.H. Cs. 

M.I. 

Alkalmassági vizsgálat 

 

F.H.Cs. 

Pedagógus igazolvány  

 

B.R.I. 

Statisztika 

KIR adatszolgáltatás 

F. H. Cs. 

B.R.I. 

 

 

 

 

 

OKTÓBER 

Gyermekvédelmi 

tevékenység 

F. E. 

Szülői értekezlet 

 

F.H. Cs. 

Beiskolázási terv 

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Nyomtatvány rendelés 

 

 

F.H. Cs 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok- Szakszolgálathoz 

való jelentkezés  

F.H. Cs. 

M.I. 
 

 

NOVEMBER 
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Soros lépések felülvizsgálata 

F.H. Cs 

 

Gazdálkodás felmérése 

F.H. Cs  

 

DECEMBER 

 

 

Szabadságok elszámolása 

 

F.H. Cs 

Eszközigény felmérése,  

 

karácsonyi beszerzés 

F.H. Cs. 

M.I. 

Karbantartások, felújítások 

felmérése 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

 

 

JANUÁR 

 

Udvari játékok felülvizsgálata 

 

F.H. Cs. 

 

Gyermeki fejlődési 

dokumentáció  - 1. félév lezárása 

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Szakértői bizottság 

eredményeinek feldolgozása 

Szakvélemények 

Jelzés az ált. iskola felé az 

iskolába készülő gyermekek 

esetleges SNI vagy BTMN  

állapotáról 

 

 

 

F.H. Cs. 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 

 

Nevelőtestületi, alkalmazotti 

értekezlet 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Szülői értekezlet 

(iskolaérettség, nyári leállás) 

 

F.H.Cs. 

 

 

 

 

   

 

 

 

MÁRCIUS 

 

 

Utazási utalványok  

 

 

F.H.Cs. 

 

Szabadságok nyilvántartása 

 

 

F.H.Cs. 

 

Költségvetés  

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Óvodai szakvélemények 

 

 

F.H.Cs. 

 

 

ÁPRILIS 

 

Óvodai beiratkozás 

 

F.H.Cs. 

 

KIR adatszolgáltatás 

 

F.H.Cs. 
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Óvodai felvétel határozatok F.H.Cs.  

 

MÁJUS 

 

Udvari játékok felülvizsgálata 

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Évzárással kapcsolatos feladatok 

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Elégedettség mérések 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Nyári élet, munkarend  

megszervezése 

 

F.H.Cs. 

B.R.I. 

 

 

JÚNIUS 

 

Gyermeki fejlődési 

dokumentáció – 2. félév  

értékelése 

 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚLIUS 

 

Gazdálkodás felülvizsgálata 

 

 

 F.H.Cs. 

 

Szabadságok nyilvántartása 

 

F.H.Cs. 

 

Stratégiai és operatív 

dokumentumok éves 

felülvizsgálata 

 

 

F.H.Cs. 

M.I. 

Gyermekvédelem – 2. félév 

értékelése 

 

F.E. 

Nyári takarítási rend 

szervezése 

F.H. Cs. 

M.I. 

 

Naplók lezárása 

 

F.H.Cs. 

KIR adatszolgáltatás az 

intézményben dolgozó 

pedagógusokról aug.15-ig 

 

F.H.Cs. 

 

AUGUSZTUS 
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2. sz. A térítési díjak beszedésének eljárásrendje 

 
1. Bernáthné Rózsás Ildikó naponta vezeti az étkezési nyilvántartást az óvoda e-mail 

címére ill. a Hiányzások c. füzetbe jelzett szülői jelzések alapján. 

 

2. Ennek alapján elkészíti hó végén a tárgyhavi összesítést, melyet egyeztet a konyhával. 

 

3. Ezt követően az összesítést excel táblázatban elküldi e-mailben az  önkormányzat 

pénzügyes e-mailjére. 

 

4. Egyeztetés után elkészíti a számlákat 3 példányban a fizetendő térítési díjakról. 

 

5. Fülöpné Hidegh Csilla beszedi a szülőktől egy, előre meghatározott napon a térítési 

díjakat. Az összeg befizetésekor az eredeti számlát átadja a befizetőnek. 

 

6. A befizetés napján a beszedett térítési díjat Egyházi Mónika vagy Bereczky Istvánné 

egy összegben postai úton befizeti a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda számlájára. A 

befizetésről szóló bizonylatot a számlák másolatával együtt leadja az 

Önkormányzatban. 

 

7. A számlák másik hiteles másolatát Bernáthné Rózsás Ildikó lefűzi az intézményi 

étkezéses mappába. 

 

 

8. Fülöpné Hidegh Csilla írásos jelentést készít a befizetésről, melyet eljuttat az 

Önkormányzatba, valamint az erről készített másolatot Bernáthné Rózsás Ildikó 

pedagógiai asszisztens lefűzi a havonta vezetett intézményi étkezéses dossziéba. 

 

 

 

3.sz. Munkaidő beosztás táblázat 

 

A táblázat a nyomtatott formában mellékelve 

 

 



Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 
9483 Sopronkövesd, Iskola u.7. 

 99/ 363-025 
E-mail: skovesd.nefelejcsovi@gmail.com 
OM: 201663 

 
 

 

4.sz.melléklet  

 

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 
 

 

2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 
9483 Sopronkövesd, Iskola u.7. 

 99/ 363-025 
E-mail: skovesd.nefelejcsovi@gmail.com 
OM: 201663 
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Mivel intézményünkbe kerülő gyerekek szociális háttere rendezett, ezért a gyermekvédelmi 

munka elsősorban a megelőzésre, a mentálhigiénés szemléletű nevelés terjesztésére, a 

családokkal való együttműködésre, a segítő beszélgetésekre, illetve az esetlegesen felmerülő 

problémák felismerésére fektetjük a hangsúlyt. 

 

 

Szociális segítő tevékenység intézményünkben 

 

Az óvodánkban működő szociális segítés új, kötelezően megvalósuló tevékenység, amely 

szolgáltatást biztosít a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekjóléti ellátórendszeren 

keresztül. Olyan, a nevelési-oktatási intézményekben biztosított preventív jellegű szolgáltatás, 

amely a gyermekek képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja 

szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.  

Az óvodai szociális segítő tevékenység hangsúlya a megelőző és megkereső tevékenységen 

van, melynek alapvető feltétele a szociális segítő és az intézmény közötti együttműködés.  

Az óvodai szociális segítő olyan – óvodában, iskolában és kollégiumban tevékenykedő – 

segítő szakember, aki elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével, 

szociális és kommunikációs készségei fejlesztésében, egészségfejlesztésben való 

közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák 

megoldásához nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, igény szerint pedagógusoknak, a 

nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek (pl. dajka, gyermekfelügyelő, pedagógiai 

asszisztens) és más szakembereknek. 

Az óvodai szociális segítő tevékenység célja a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú gyermekek sikeres előmenetelének támogatása, 

egészségfejlesztése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetésében való közreműködés.  

A szociális segítő az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján havonta 2 óra 

időtartamban végzi feladatát óvodánkban. 
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Óvodánkban a következő tipikus gyermekvédelmi problémák merülnek fel: 

 

az otthoni és az óvodai napirend, elvárások különbözősége 

túlzott elvárások a gyermekektől (sokszor nem az életkoruknak megfelelő elvárások) 

túl sok külön foglalkozás igénylése, mely a gyermek számára időnként megterhelő 

kevés együtt töltött idő, rohanó életmód 

csúnya beszéd a gyermekek előtt, melyet a gyermekek az óvodába is behoznak, ezáltal 

negatív hatással vannak az egész csoportra 

ráhagyó, kényeztető nevelés, melynek következtében a gyermek korlátok, határok nélkül nő 

fel, ezáltal nehezebben tanulja meg a csoportszabályok betartását is 

az elmúlt évek során egyre gyakrabban tapasztaljuk, azt a szülői attitűdöt, amikor a gyermek 

szinte átveszi a vezetést a családban, mintegy irányítva a felnőtteket 

a gyermek fejlődésében felmerülő problémák hárítása/eltúlzása. 

 

 

 

A gyermekvédelmi munkánk célja: 

 
a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése, 

hátrány kompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése, különbözőségek finomítása 

 

 

 

Együttműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában: 

 

A gyermekvédelmi feladatok végzését a gyermekvédelmi felelős koordinálja. A 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden pedagógus felelős, azaz a mentálhigiénés, 

megelőző, támogató, probléma-felismerő nevelőmunka mellett jelzési kötelezettsége van a 

gyermekek fejlődését veszélyeztető problémák esetén. Mindezt a tolerancia, nyitottság, 

elfogadó, segítő attitűd. a szeretetteljesség és a következetesség jegyében. 
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Az intézmény feladatai: 

 

➢ A gyermekvédelmi törvények folyamatos figyelemmel kísérése 

➢Különleges bánásmódot igénylő gyermekek (SNI, BTMN) esélyegyenlőségének 

megteremtése, HH és HHH, valamint veszélyeztetett gyermekek segítése 

➢ Normatív támogatások fennálló feltételek esetén – dokumentálás 

➢ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság figyelemmel kísérése, 

szükség esetén dokumentálása 

➢ Nyilvántartások vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően 

➢ Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős napi kapcsolata 

➢ Gyermeket veszélyeztető helyzetekre való külön odafigyelés 

➢ Szülői fórumok – szülőket érintő, érdeklő nevelési témák feldolgozása 

➢ Társ szervekkel való együttműködés 

Felelős: az intézmény dolgozói 

 

 

Az intézmény pedagógusainak feladata: 

 

az óvodai környezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ezzel támogatva a gyerekek 

optimális fejlődését 

az érzelmi biztonság megteremtése 

fejlesztő munkájuk során, mindig figyelembe veszik a gyerekek egyéni képességeit, 

szociokulturális hátterét,tehetségét, fejlődési ütemét,ebből kiindulva, alkalmazzák a 

differenciált fejlesztés módszerét 

a veszélyeztető tényezők észlelésekor a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógus 

felderítik a fejlődést akadályozó okokat –azaz a probléma forrását -, tájékoztatják az  

óvodavezetőt, megbeszélést kezdeményeznek a családdal, majd szükség estén a 

gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, intézményekkel 

a gyermekvédelmi feladatok, illetve az egyéni fejlesztések szükségességét, módját jelölni 

kell minden csoportos óvodapedagógusnak a gyermekek fejlődési lapján, 
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a nevelőtestületet a kellő diszkréció és titoktartás mellett a probléma értő kezelése érdekében 

folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekvédelmi intézkedések szükségességéről 

 

A gyermekvédelmi felelős alapvető feladatai: 

 

koordinációs tevékenységével segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédő munkáját 

a gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő történéseket jegyzőkönyvbe veszi, írásban 

rögzíti 

az óvodapedagógusok és a szülők jelzése alapján megismert, pedagógiai, pszichológiai 

eszközökkel kezelhető problémákban a megfelelő szakmai támogatás biztosítása (pl. 

célirányos fejlesztő foglalkozások megszervezése, pszichológiai tanácsadás biztosítása a 

szülőknek, szakértői vizsgálat kérése, stb.) 

megkeresi a családdal való kapcsolattartás legsikeresebb formáit, azokat célszerűen 

alkalmazza 

veszélyeztető tényező megléte esetén, a szülőket értesítve (kivéve, ha ezt a probléma jellege 

nem engedi) értesíti a Gyermekvédelmi Szakszolgálatot 

 a probléma jellegétől függően felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberrel, kéri a 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyámhatóság, illetve a 

gyermekorvos vagy a védőnő segítségét. 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 

 

 

 

Időszakos és folyamatos gyermekvédelmi 

feladatok 

 

Időszak 

 

 a kiscsoportosok, valamint az óvodánkba 

újonnan érkezők beilleszkedésének 

elősegítése, megismerése, felmérése 

(anamnézis lapok, beszoktatási időszak 

megfigyelési szempontjainak kitöltése) 

a szülőktől nyilatkozatot kérünk  

arról, hogy a gyermeküket ki  

hozhatja, illetve ki viheti haza az  
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intézményből, ezen kérjük jelezni a 

meghatalmazott nevét 

az eredmények alapján a csoporton  

belüli differenciálási lehetőségek,  

valamint a szükséges külső fejlesztő  

foglalkozások és a tehetséggondozási  

lehetőségek megtervezése, megszervezése, a 

megfelelő szakemberek biztosítása. 

 

étkezési támogatások vezetése 

logopédiai szűrések megszervezése 

(a 3 és az 5évesek kötelező szűrése) 

 

egészségügyi szűrések megszervezése 

az étel-vagy más allergiában, vagy  

krónikus megbetegedésben szenvedő  

kisgyermekek ellátásának egyénre  

szabott megszervezése 

 

Folyamatos feladatok: 

a szülők folyamatos tájékoztatása  

gyermekük fejlődéséről, 

kapcsolattartás a szülőkkel (szülői  

értekezletek, családlátogatások, fogadóórák, 

napi visszajelzések, faliújság) 

 

pedagógiai megbeszélések a 

csoportokban folyó gyermekvédelmi  

munkáról a gyermekvédelmi felelőssel 

 

kapcsolattartás a külső segítő szervezetekkel 

 

kapcsolattartás volt óvodásaink  

tanítóival (óralátogatás, pedagógiai  

megbeszélés, nyomon követés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              szeptember, október 

 

 

a tankötelezett gyerekek 

iskolai tanulásra való alkalmasságának  

mérlegelése, a problémák kezelése,  

szükség esetén szakértői vizsgálat  

kérése 
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fogadóórák megszervezése és  

megtartása 

 

adventi hangulat teremtése, a 

karácsonyi ünnepekre való érzelmi  

ráhangolódás elősegítése 

 

 

 

                    november, december 

 

 

a vidám ünnepek viselkedés-kultúrájának 

közvetítése (újév köszöntés, farsang) 

 

hiányzások ellenőrzése, egyeztetés a 

csoportos pedagógusokkal 

 

 

 

 

 

                       január, február 

 

a csoporton belüli differenciálási lehetőségek 

megtervezése az erősségek és a fejlesztendő 

területek mentén, konzultáció a gyermek 

fejlesztésében résztvevő egyéb szakemberekkel  

 

folyamatos kapcsolattartás a védőnővel 

tankötelezett gyermekek óvodai 

szakvéleményének elkészítése az iskolai 

beiratkozáshoz  

 

a szülőföldhöz, hazához való kötődés 

 megalapozása nemzeti ünnepünkről való 

megemlékezéssel  

 

 húsvéti hangulat teremtése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       március, április, május 

 

a szülők írásbeli tájékoztatása a gyermekük 

éves fejlődéséről  

a gyermekvédelmi munka értékelése  

 

gyermekvédelem a nyári hónapokban. A 

gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, 
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szükség esetén intézkedés  

nap elleni védelem, folyadékpótlás.  

az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése a 

nyár folyamán  

 

                               június 

 

 

Sopronkövesd, 2019.09.20. 

 

 

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

       Fülöpné Hidegh  Csilla                                                   Farkas Eszter 

             óvodavezető        gyermekvédelmi felelős 
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Nyilatkozat 
 

 

 

 A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2019/2020. évi Munkatervét megismertem, elfogadom. 

 

 

 

Egyházi Mónika          .................................................................                                             

    

Farkas Eszter  .................................................................  

  

Fülöp Dorina  .................................................................  

  

Fülöpné Hidegh Csilla  .................................................................   

 

Györgyné Simon Veronika  .................................................................  

 

Menyhárt Ildikó                                                   .................................................................  

 

Sárközi Andrea  .................................................................  

  

 

 

 

Sopronkövesd, 2019.09.13. 
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ZÁRADÉK 

 

 

A Munkatervet az óvodavezető előterjesztése után a nevelőtestület 2019. szeptember 13-án 

tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, és egyhangúan elfogadta. 

 

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

        Fülöpné Hidegh Csilla                                                     Menyhárt Ildikó 

           óvodavezető                                                             óvodavezető-helyettes 

 

 

 

Sopronkövesd, 2019.09.13. 

 

 

 

A Szülői Szervezet képviselőjeként aláírásommal igazolom, hogy a Sopronkövesdi Nefelejcs 

Óvoda szülői közössége az intézmény 2019/2020. évi Munkatervét megismerte. 

Véleményezési jogkört gyakorolva tartalmával egyetért. 

 

 

…………………………………. 

szülői szervezet képviselője 

 

 

Sopronkövesd, 2019. ………………………….. 

 

 

A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2019/2020. évi Munkatervét a jogszabályban biztosított 

jogával élve jóváhagyta: 

 

 

Sopronkövesd, 2019……………………………. 

 

 

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

                                                                                                 intézményvezető 
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Nyilatkozat 
 

 

 

 A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2019/2020. évi Munkatervét a 2019. 10.11-én tartott 

alkalmazotti értekezleten megismertem. 

 

 

 

Bernáthné Rózsás Ildikó    ………………………………………. 

 

Bertháné Bereczky Gyöngyi    ……………………………………… 

   

Iváncsicsné Horváth Krisztina         ………………………………………. 

 

Szalainé Rózsa Katalin        ……………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Sopronkövesd, 2019.10.11. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Fülöpné Hidegh Csilla 

                                                                                               óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


