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1.BEVEZETÉS
Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján, és az érvényes
jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembe vételével készült:
A munkaterv jogszabályi háttere
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról
• 363/2012.(XII.17.) Korm.rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
• 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról és a 2016. július 30-án hatályba lépett
módosítással
• 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
• 328/2011. (XII.29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
• 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
• 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
• Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz
• Oktatási Hivatal:
o Önértékelési kézikönyv óvodák számára
o Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Harmadik javított változat
o Kiegészítő útmutató au Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.
Óvodai nevelés Harmadik javított kiadás
o A Csillagvár Óvoda működését szabályozó dokumentumok
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2. A GYERMEKLÉTSZÁM VÁRHATÓ ALAKULÁSA
férőh
elyek
szám
a

2016.
Október

2017.
május
Létszám

Tanköteles gyermekek

felvételt
nyert

elutasít
ott

székhely: Kölcsey F.u.

75

60

67

22

24

Dobó István úti telephely

70

56

58

16

Hét vezér úti telephely

125

129

137

Tagóvoda: Hajdúvid

50

38

320

283

Csillagvár Óvoda

Csillagvár Óvoda
ÖSSZESEN

létszám 2017.
szept. 01-jén

HH
létszám
2017.
szept.01jén

HHH
létszám
2017.
szept. 01jén

SNI-s gy.
száma

0

60

2

0

1

5

0

39

1

3

1

36

36

0

113

20

7

5

43

13

4

0

36

5

2

0

305

87

69

0

248

28

12

7

(fő)

(fő)

A táblázatban szereplő adatok a fenntartónak leadott áprilisi beíratott gyermekek adatait tartalmazza.
Az újonnan érkező gyermekek szüleinek 2017. május 23-án 24-én és 25-én telephelyenként szülői értekezletet tartottunk.
A beiratkozás előtt minden telephelyen nyíltnapokat biztosítottunk a szülők és a gyermekek számára, hogy betekintést nyerhessenek az óvodai
életbe, szokásaiba, egy-egy telephely sajátosságaiba, az óvodapedagógusokkal való ismerkedésre.
A telephelyek férőhely kihasználtsága változó. Ennek oka a területi elhelyezkedés (pl. a Vénkerti városrészben kevés a fiatal szülő). A
törvényben meghatározott csoportlétszámtól (25 főtől) magasabb létszámmal induló a csoportok esetén az engedélyt meg kell kérnünk a
fenntartótól.
Év közben nagy a vándorlás (költözés miatt), így a létszámok is állandóan változnak. A más óvodából érkező gyermek esetében a normatívát
nem tudjuk igénybe venni, mert az előző helyen már az intézmény igényelte.
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Adat
Kölcsey székhely
Dobó István úti
telephely
Hét
vezér
út
telephely
Hajdúvidi
tagintézmény
Összesen:

Csoportok Nemek aránya
száma
Fiú
lány
3
42
24
3

28

25

5

75

65

2

12

19

13

157

133

A gyermekek korösszetétele
2,5 3
4
5
6
7
13 16 19 18

16

11

8

17

12

34

38

34

18

4

11

10

6

5

8

Tanköteles gyermekek ellátása
Adat
2016. 08.31-ig 2016. 12.31-ig 2017. 08.31-ig a DIFER
6.
életévét 6.
életévüket 7.
életévüket mérésben részt
betöltők száma betöltők száma betöltők száma vevők várható
létszáma
Kölcsey
11
6
11
8
székhely
Dobó István úti
7
5
12
32
telephely
Hét vezér úti
33
26
15
52
telephely
Hajdúvidi
5
3
5
11
Tagintézmény
2.1 Alapító okirat szerinti feladatellátás
1.

2.

Feladatellátási hely neve,
székhely
Telefonszám: Fax
E-mail cím:
Óvodavezető neve:
Óvodatitkár neve:
Telephely neve, címe:
Telefonszám:
E-mail cím:
Óvodavezető helyettes:

3.

Telephely neve, címe:

4.

Telefonszám:
E-mail cím:
Óvodavezető helyettes:
Tagintézmény neve, címe:
Telefonszám:
E-mail cím:
Tagintézmény-vezető:

címe, Csillagvár Óvoda
4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1.
06-52-227-781 ; 06-52-561-001
kolcsey@csillagvarovoda.hu
Leleszné Sveda Klára
Molnárné Kiss Ildikó
Csillagvár Óvoda Dobó István Utcai
Telephelye
4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u.70.
06.52-371-424
dobo@csillagvarovoda.hu
Fazekasné Rab Julianna
Csillagvár Óvoda Hét vezér Utcai Telephelye
4220 Hajdúböszörmény, Hét vezér u.58.
06-52-371-207
hetvezer@csillagvarovoda.hu
Félegyháziné Kathi Ildikó
Csillagvár Óvoda Hajdúvidi Tagintézménye
4086 Hajdúvid, Óvoda u.15.
06-52-217-142
hajduvid@csillagvarovoda.hu
Fodor Istvánné
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Óvodai csoportok adatai

5.

6.
7.
8.
9.

2,5-3 évesek
3-4 évesek
4-5/ 6-7 évesek
Vegyes csoport
Csoportok összesen:
Óvodapedagógus létszám:
Nevelőmunkát közvetlenül segítők
dajka
Nevelőmunkát közvetlenül segítők
pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár

1
1
1
10
13
28
13
4,5
1 fő

Intézményünk engedélyezett státuszának száma:
2.2 Feladatellátásra jellemző adatok
Humánerőforrás – pedagógus álláshelyek
Sorszám Névsor
Beosztás,
Munkaidő
munkakör
(köt.teljes)
1.
Borsiné
Nagy óvodapedagógus
Magdolna
32/40
2
Elek Imréné
Óvodapedagógus
32/40
3
4

Fazekasné
Julianna
Félegyháziné
Ildikó

Rab Óvodapedagógus

24/40

Kathi Óvodapedagógus

24/40

Egyéb megbízásai
Gyermektánccsoport
vezető
Gyermektánccsoport
vezető

Óvodavezető
helyettes
Ált.
Óvodavezető
helyettes,
gyermekvédelmi
felelős
tagint.vezető

Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

26/40
32/40
32/40

Óvodapedagógus

32/40

Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

32/40
32/40
32/40

Óvodapedagógus

32/40

Folyosó dekoráció

13
14
15

Fodor Istvánné
Gajdos Zsuzsanna
Kathiné
Bodnár
Melinda
Katonkáné
Erdős
Ildikó
Kiss-Berki Anita
Kiss Adrienn
Kovácsné
Fodor
Anikó
Kozmáné
Horváth
Hedvig
Leleszné Sveda Klára
Marjainé Kiss Judit
Máté Csabáné

óvodavezető
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

8/40
32/40
32/40

BECS munkatárs

16
17
18
19

Molnár Ildikó
Molnár Ildikó
Mozsár Edina
Nagy Veronika

Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

32/40
32/40
32/40
32/40

5
6
7
8
9
10
11
12

Munkaközösségvezető
Folyosó dekoráció

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

7

20
21
22
23

Pintye Katalin
Simon Jánosné
Szabadiné Kardos Rita
Szabóné Sóvágó Judit

óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

32/40
32/40
32/40
24/40

24
25
26
27

Tara Csilla
Tóth Erika
Tóthné Kiss Ágnes
Zákány Gyuláné

Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
óvodapedagógus

32/40
32/40
32/40
32/40

Folyosó dekoráció
Munkaközösségvezető,
BECS
munkacsoportvezető

Bozsik Program
Munkaközösségvezető

28
Zolnai Aladárné
óvodapedagógus
32/40
1 fő óvodapedagógusi álláshelyünk jelenleg betöltetlen, nyugdíjba vonulás miatt a felmentés
idejére nem lehet betölteni. A feladatot belső helyettesítéssel oldjuk meg.
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
Sorszám Névsor
Beosztás,
munkakör
DAJKÁK
1.
Balogh Sándorné

Munkaidő
(köt.teljes)

Egyéb megbízásai

40

Babaházrendben tartása

2.

Barcag Sándorné

40

kiskert rendben tartása

3.
4.

40
40

virágoskert gondozása
műanyag
udvari
játékok tisztasága

40
40

szertárak rendezése
virágoskert gondozása
szertárak rendezése

7.
8.
9.
10.
11.

Bíró Imréné
Csecsődiné
JurácsikMargit
Dobronszki Jánosné
Mezőné
Borbély
Gabriella
Molnár Andrásné
Molnár Antalné
Nagy Sándorné
Rózsa Péterné
Szathmári Jánosné

40
40
40
40
40

12.

Szolnoki Antalné

40

szertárak rendezése
virágoskert gondozása
virágoskert gondozása
virágoskert gondozása
virágoskert gondozása
szertárak rendezése
növények, járda
söprése, műanyag
udvari játékok
tisztasága

13.

Szolnoki Szilvia

40

14.
15.

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
Bácsiné Farkas Edit
40
Márkusné
Szabó
40
Anikó

5.
6.

16.
17.

Polgáriné
Bujdosó
Anikó
Szabados Lászlóné

40
40

Babaházak
rendbetétele, szertárak
rendezése
dekoráció
folyosó
díszítés,
dekoráció aktualitásnak
megfelelően
dekoráció
dekoráció,
feladatok

irodai
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ÓVODATITKÁR
18.

Molnárné Kiss Ildikó

40

rendezvények
szervezése,
koordinálása,
német
nyelvi foglalkozás

Jelenleg 4 órás pedagógiai asszisztens állás betöltetlen.
Pedagógiai munkát segítő külső szakemberek és gyógypedagógus óraadók
Beosztás
Fejlesztőpedagógus

Logopédus

Gyógypedagógus

Gazdasági vezető

Név
Kapros Anikó

Telephely
Heti óra
Hét vezér utcai
Telephely
Nagyné Orosz Csilla Kölcsey székhely
Dobó István utcai
telephely
Dr. Szabó Csabáné
Hajdúvidi
Tagintézmény
Molnárné Tóth Erika Kölcsey székhely
Dobó István utcai
telephely
Varga Eszter
Hét vezér utcai
telephely
Dr. Lajosné Dóka Hajdúvisi
Tímea
Taguintézmény
Nagy Jánosné
Hét vezér utcai
telephely
Váradi Mártonné
Hét vezér utcai
telephely
Dobó István utcai
telephely
Kocsis Mártonné

5
4
1
2
4
1
2

2

2.3 Helyettesítési rend
Sorszám Helyettesített személy, beosztása
1.
Leleszné
Sveda
Klára
óvodavezető
2.
Fodor Istvánné tagintézményvezető

A helyettesítő személy, beosztása
Félegyháziné Kathi Ildikó
Óvodavezető helyettes
Szabadiné Kardos Rita
óvodapedagógus
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2.4 Gyermekcsoportok és hozzá tartozó humánerőforrás
Csoport neve:

Napocska
Csoport
(osztatlan)

Maci
Csoport
(osztatlan)

Maci
Csoport
(osztatlan)

Szabóné
Sóvágó Judit
24
Nagy Veronika

23

Gajdos
Zsuzsanna
Kozmáné
Horváth Hedvig

Szathmári
Jánosné
(Mónika
néni)

Mezőné
Borbély
Gabriella
(Gabica)

Ped.aszszisztens

Szolnoki
Szilvia
(Szilvi
néni)

Fazekasné
Rab Julianna
14

13

Kathiné Bodnár
Melinda

Barcag
Sándorné
(Anikó
néni)

Tóth Erika

Szolnoki
Antalné
(Julika)

12
Balogh
Sándorné
(Jutka)

Nyuszi
Csoport
(kiscsoport)

29

Marjainé Kiss
Judit
És Tara Csilla

Rózsa
Péterné
(Szilvi)

Méhecske
Csoport
(osztatlan)

24

Kiss Adrienn
Katonkáné
Erdős Ildikó

Dobronszki
Jánosné
(Andrea)

Polgáriné Bujdosó Anikó

Mozsár Edina
(Marika)
Zolnai Aladárné
(Marika)

Nyuszi
csoport

Hét vezér úti telephely

Tóthné
Kiss Ágnes
Kiss-Berki Anita

Dajka

Bácsiné Farkss Edit

Dobó István úti telephelya

Cica
Csoport
(osztatlan)

24

Óvónők:

Márkusné Szabó Anikó

Kölcsey székhely

Pillangó
Csoport
(osztatlan)

Csoport
létszám

10

Pillangó
Csoport
(középsőnagy)

Kovácsné Fodor
Anikó és Pintye
Katalin

Nagy
Sándorné
(Katika)

25

Zákány Gyuláné
És
Borsiné Nagy
Magdolna

Molnár
Andrásné
(Éva)

27

Máté Csabáné
Elek Imréné
(Marika néni)

Csecsődiné
Jurácsik
Margit
(Margó)

Katica
Csoport
(osztatlan)

21

Szabadiné
Kardos Rita
És
Molnár Ildikó

Molnár
Antalné
(Jutka)

Micimackó
Csoport
(osztatlan)

19

Molnár Ildikó
és
Fodor Istvánné

Bíró
Imréné
(Ági néni)

Maci
Csoport
(kis-középső)

Hajdúvidi -Tagintézmény

Katica
Csoport
(Kis csoport)

Szabados Lászlóné Anikó néni
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2.5 Intézmény, álláshely összetétel
Engedélyezett
száma
Adat
Kölcsey
székhely
Dobó István
úti telephely
Hét vezér úti
telephely
Hajdúvid
Tagintézmény

álláshely ÓvodaNevelőmunkát közvetlenül
pedagógusok segítők
létszáma
Pedagógusok Ped.munkát
dajka
Ped.assz Óvodasegítők
titkár
7

5

7

3

1

1

6

4

6

3

1

0

11

11,5

11

5

1,5

0

4

3

4

2

1

0
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Adat

Vezetői
szakvizsg
ával
Rend.ped
.

Kölcsey
székhely
Dobó
telephely
Hét
vezér
telephely
Hajdúvidi
Tagintézmény

Szakviz Ped I-be
sgával
sorolt ped
rend.
pedagóg
us

Meste
r ped.

NOKS
Ped/I

Gya-kornok

1

2

5

1

1

1

0

0

4

3

2

0

1

1

1

6

5

6

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

Adat
Csillagvár Óvoda Kölcsey székhely
Csillagvár Óvoda Hajdúvidi Tagintézmény

Adat
Csillagvár Óvoda
Dobó István Utcai
Telephely

PED
II-be
sorol
ped.

Tanfelügyeleti ellenőrzés
Érintettek neve
Leleszné Sveda Klára
intézményi tanfelügyelet
Fodor Istvánné intézményi,
vezetői tanfelügyelet

Az
eljárás
időpontja
2018.
2018.

Érintettek neve

Minősítési eljárás
Eljárás időpontja

Várható fokozat

Zolnai Aladárné

2018

Ped/2

2.6 Önértékelések ütemezése
Minden pedagógus önértékelésében 3 fő pedagógus (önértékelési kiscsoport) vesz részt.
- elnök: Minőséggondozó – szakvizsgázott szakértő
- csoporttag 1: intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség vezető
- csopottag2: legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus
Az adatgyűjtés pontos időpontját a mindenkori elnök koordinálja: egyeztet az érintettekkel.
A pedagógus felelőssége abban áll, hogy mind a belső, mind a külső ellenőrzésnél
felkészültségüket pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák. Vezetők
esetében kiegészülve a vezetői kompetenciákkal.
Hiszen az egész intézményről alkotott kép sz egyes pedagógusok és a vezetés teljesítményét
mutatja:
• a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
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• dokumentumok ellenőrzése során
• az interjúk és a portfólióvédés során
A belső és a külső szakmai ellenőrzés során értékelést, visszajelzést kapunk, hogy milyen
módon és mértékben jelennek meg az alábbi szakmai tartalmak:
• Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
• Mesterségbeli tudás, a pedagógus kompetenciák mentén. Pedagógusok esetében a 8
kompetenciaterület, vezetők esetében az 5 kompetenciaterület.
Önértékelésre kijelölt kollégák – értékelő kiscsoportok ütemezése 2017/2018. év

Sor- Önértékelésre
Önértékelési kiscsoport
Adatgyűjtési
szám kijelölt
időszak
pedagógus
Elnök csoporttag csoporttag
Kölcsey székhely
1.
Tóthné
Kiss Ágnes
2.

Leleszné
Sveda Klára

Szabóné
Sóvágó
Judit
Szabóné
Sóvágó

Leleszné
Sveda Klára

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2017.10.19.

Fazekasné
Rab Julianna

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2018.02.03. hó

Megjegyzés

Dobó István úti telephely - Már mindenkit lelátogattunk
1.
Hét vezér úti telephely
1.
Pintye Katalin Szabóné Leleszné

Sveda Klára

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2018.03.

Sóvágó
Judit

Szabóné
Sóvágó
Judit

Fodor
Istvánné

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2018.04.15.

Hajdúvid

2.

Molnár Ildikó

A sikeres minősítések érdekében segítséget nyújtunk:
• A portfóliók elkészítéséhez
• Minősítési eljárás megszervezésében
• Aktuális információk eljuttatásában
• Továbbképzéseken való részvétel biztosításában
Az Oktatási Hivatallal való kapcsolattartás, és a minősítésekkel kapcsolatos dokumentációkért
az óvodavezető a felelős.
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2.7 Az óvodai nevelés rendje
Nevelési év
Szorgalmi időszak
Nyári életrend
Új gyermekek beíratása
Új gyermekek fogadása

2017.szeptember 01 – 2018.augusztus 31.
2017.szeptember 01 – 2018.május 31.
2017.június 01 – 2018. augusztus 31-ig
Az önkormányzat által meghatározott időben, 2018. április
hónapban
2018. szeptember 01-től folyamatosan

Az új gyermekek felvételéről írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a
szülőnek fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül. A felvételt nyert
gyermekek szüleinek május-június hónapban tájékoztató szülői értekezletet szervezünk.
2.8 Nevelőtestületi értekezletek (nevelésnélküli munkanapok) intézményi szinten
Felelős
Időpont
Intézményvezető,
2017. augusztus 31.
helyettes
Félegyháziné Kathi
Ildikó,
szakértő
Szabóné
Sóvágó Judit

Intézményvezető

2018. február

Felhasználás
Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet
. Az elmúlt nevelési év munkájának
értékelése a beszámolók alapján
• Hogyan készülnek az önértékelésre,
a tanfelügyeleti ellenőrzésre?
• Törvényi változások a Kozák
András
közoktatási
szakértő
előadása alapján
• Minősítés tapasztalatai
• Aktuális feladatok, kérdések
• Munkaterv elfogadása
•
•

Helyettes
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Szakértő
Szabóné
Sóvágó Judit

•

•
•
•
Intézményvezető
Helyettesek,

2018. február

•

Vezető-helyettesek beszámolója a
telephelyek munkáiról
Munkaközösség-vezetők
beszámolója a félévi feladatokról,
megvalósulásukról
Intézményi tanfelügyeletre való
felkészülés,
tájékoztatás,
dokumentumok elemzése, elvárás
rendszer meghatározás
Beíratással kapcsolatos tájékoztatás
Iskolaérettségi
vizsgálatok
lezárásának
eredményei,
tapasztalatai
Mentorok kijelölése a 8 hetes
hallgatók képzésére
Meghívott előadó: Vargáné Dr.
Nagy Anikó Külföldi tanulmányút
tapasztalatainak ismertetése „Erdei
óvoda”
REGGIO-Pedagógia
–
szemlélet
megismerése,
Roma
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•
Leleszné
Sveda 2018. április
Klára
intézményvezető

•

Leleszné
Sveda 2018. május
Klára óvodavezető

•

Félegyháziné
Kathi
Ildikó
Óvodavezető helyettes

•

2018.június

kulturális hátterű családok kutatási
eredményének tapasztalatai
Tóth Erika logopédus – SNI-BTM
aktuális kérdései
Zöld
Óvodák
találkozója
konferencia Elúadó: Dr. Kiss Ferenc
Nyíregyházi Környezettudományi
Egyetem
igazgatója,
a
Hajdúböszörményi
Zöld
Kör
előadása a témában
Előadó: A vegyes csoportok
kutatásainak,
elemzésének
eredményei.
Mentálhigiénés tréning MED hotel

Leleszné
Sveda
Klára óvodavezető
Célja nevelési értekezletek, tapasztalatcserék, kirándulások lebonyolítása.
A nevelés nélküli napokon a Napsugár Óvoda fogadja azon gyermekeket, akiket szüleik nem
tudnak elhelyezni.
Tudásmegosztás, tudásátadás
Téma
Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Előadó
Váradi
Éva
klinikai
szakpszichológus
Szülő szerepe a logopédiában
Bihariné
Hőgye
Edina
logopédus
A konfliktuskezelés új módszere: a Pánya
Judit
klínikai
resztoratív konfliktuskezelés
szakpszichológus
Korai fejlesztés
Szabó Imréné gyógypedagógus
Adaptív nevelés

Leleszné Sveda Klára
Máté Csabáné
Tara Csilla

2.9 Munkatársi értekezletek
Sorszám
Téma
Időpont
1.
• A tanév indításával
kapcsolatos
feladatok 2017. augusztus 31.
megbeszélése: az óvodai
élet
megkezdése
„beszoktatás” Hogyan
készül fel a pedagógus
és a nevelést segítő
munkatárs
a
kisgyermekek

Időpont
2018.
február 14.
2018.
március 12.
2018.
március 19.
2018.
április4.
2018. június
első hete

Felelős
Leleszné
Sveda
Klára
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Szabóné
Sóvágó
Judit
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•

•

•

fogadására?
Munkavédelem,
tűzvédelmi
oktatás
Tömöri
András
tűzvédelmi szakember
oktatása alapján
A pedagógiai munkát
segítők
aktuális
feladatainak
megbeszélése
Az elmúlt évi munka
értékelése

Az Őszbúcsúztató Családi nap
projekt megbeszélése,
Hét vezér Szüreti mulatságok
Karácsonyi csengőszó
„A Családok Éve” városi szintű
rendezvény szervezése

2017.október 14.

Gajdos Zsuzsanna

2017. október
2017.december
2018.május vége

6.

Gyermek hét Kölcsey

2018. május

7.
8.

Vénkerti napok Dobó
Gyermek hét Hét vezér

2018. május
2018. május

9.

A
nyári
udvari
élet 2018.május
megszervezése
Felújítások,
karbantartások
tervezése
Udvari
játékok
festésének 2018. március
lehetősége

Zákány Gyuláné
Máté Csabáné
Leleszné
Sveda
Klára, Félegyháziné
Kathi
Ildikó,
Fazekasné
Rab
Julianna,
Fodor
Istvánné
Kozmáné Horváth
Hedvig
Zolnai Aladárné
Borsiné
Nagy
Magdolna
Leleszné
Sveda
Klára

2.
3.
4.
5.

10.

telephelyek dolgozói

Az óvoda működését és eredményességét támogató értekezletek, szakmai fórumok
Óvodavezetői értekezletek
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek
időpontja általában minden hónap első keddje 10,00-12,00 óra. Helye: a székhely, Kölcsey
Ferenc u.1.
Helyszín, vagy időpont változásról az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
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Sorszám
Téma
Időpont
1
A nevelési év indításával kapcsolatos
feladatok:
2017.
• Nevelőtestületi
tanácskozás szeptember
06.
előkészítése
• Humán erőforrás
• Tárgyi-dologi feltételek
• Működési feladatok
• Étkezési
támogatás
megbeszélése,
nyilatkozatok
beszedése
• Zöld
Óvoda
Találkozó
szervezése
• Differenciált
bérezés,
teljesítményértékelés
2.

•
•
•
•
•
•

3.

4.

5.

2017.
Tanfelügyelettel-minősítéssel
Október 5..
kapcsolatos feladatok teendők
Gyermekvédelmi feladatok
Őszi programok, rendezvények,
telephelyenként
Statisztikai adatok egyeztetése,
pontosítása
Az Alapkő letételhez kapcsolódó
feladatok
Egyéb
aktuális
feladatok
megbeszélése

Nevelési év kezdetének értékelése, új
óvodások befogadásának tapasztalatai.
Belső ellenőrzések ütemezése, feladatok
megbeszélése.
Egyéb
aktuális
feladatok megvitatása. Továbbképzési,
pályázati
lehetőségek,
dajka
konferencián való részvétel.
BECS látogatás ütemezése 2017. első
félév
Félévi
értékelések
tartalmi
követelményei, leadása
Téli szünet – szabadságok kiadása
Pénzügyi
gazdálkodási
teendők,
feladatok
A városi kiskarácsony ünnepségen
óvodásaink fellépése
Tervezési szervezési feladatok
• Működési feltételek értékelése
• A nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő dolgozók

Megjegyzés
Értékelési szabályzat
elkészítése

Szakmai Nap a Zöld
Óvoda
partnerintézményeivel:
szeptember 21.
BECS
munkacsoporttal
együtt

Ünnepélyes
alapkő
letétel október 19.
Jelen van: Dr Tiba
István országgyűlési
képviselő

2017.
November 09.

2017.
december 07.

2018.
Január 31.

Feladatok megosztása
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•
•
•
•

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

•
•
•
•
•
•
•

8.

•
•
•
•
•

9.

•
•

bérének tervezése
Nyolc hetes szakmai gyakorlatot
vezető mentorok kijelölése
Az
óvoda
honlapjának
megújítása
Nyári zárás megbeszélése
Szaktanácsadó igénybevétele az
intézményben
KIR adatok frissítése
Továbbképzési
rendszer
áttekintése, beiskolázási terv
előkészítése
További feladatok ütemezése
BECS munkacsoport feladatai
Beiskolázás előkészítése
Udvari játékok fejlesztésének
lehetősége
Óvodai beíratás előkészítése
2018.
a
Családok
éve
rendezvény
szervezésének
megkezdése
Zöld Óvoda Konferenciára való
készülés
Aktuális feladatok
Beiskolázási terv véglegesítése
Minősítésre
jelentkezők
jelentkeztetése
Az
óvodába
jelentkezők
elbírálása,
határozatok
kiküldése, a beíratás előkészítés
A Hét vezér utcai telephely új
csoportjának átadó ünnepségére
való felkészülés
Minősítésre
jelentkezők
egyeztetésre
Aktuális feladatok

2018.
Február 08.

2018.
március 09.

Minősítésre történő jelentkezés 2018.
április 5.
véglegesítése
Hallgatók fogadása
Felújítási
igények
telephelyenként
Óvodai
beíratáselbírálás,
határozatok kiküldése
Zöld
Óvoda
konferencia
megszervezése
Aktuális feladatok
Év végi beszámoló előkészítése 2018.

Óvodai,
iskolai
beíratás
várható
időpontja: április

A
minősítésre
jelentkezés határideje:
március 31.

Időpont:
április23.

2018.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.

•
•
•
•
•
•

május 10.
Szabadságolás tervezése
A hallgatók záró vizsgája
Aktuális feladatok
Az
intézmény
nyári
működésének előkészítése
A leendő óvodások szüleinek
tájékoztató szülői értekezlet
Családi nap városi szintű
lebonyolítása
Csapatépítő tréning szervezési
feladatai
Tudásátadás
Vezetői pályázat véleményezése
a nevelőtestület által
Tanévzáró, tanévnyitó értekezlet 2018.
Június 07.
előkészítése
Nyári udvari élet megszervezése
Felújítási, karbantartási munkák
megkezdése
Pedagógiai
Programunk
vizsgálata, aktualizálása
Adaptív nevelésünk bemutatása
– Pátroha település óvodájában
Aktuális feladatok

Felelősök kijelölése

2.10 Szülői értekezletek, réteg szülői értekezletek témái, időpontjai
A szülői értekezletek célja, hogy informálják a szülőket az óvodai életről, valamint olyan
általános nevelési gondokról, melyek az adott csoportra jellemzők. Meg kell ismertetni a
programmal az éves munkatervvel, az adott tanévre kitűzött célokkal, feladatokkal. Olyan
témákat keresünk, amelyek aktuálisak, melyek a pillanatnyi gondok megoldásához vezetnek.
(pl. szobatisztaság, iskolaérettség, magatartászavar, önállóság stb.)
Sorszám
Téma
1.
Összevont szülői értekezlet:
- Év végi értékelés ismertetése
- beszámoló felújításokról, nyári
munkálatokról, pályázatokról
- Házirend ismertetése
- munkaterv ismertetése
csoport
szokások,
szabályok
ismertetése, beszokatás
- az új nevelési év feladatai
- szülői munkaközösség tagjainak,
elnökének megválasztása
- kötetlen beszélgetések

Időpont

Felelős

Leleszné Sveda Klára,
2017.
óvónők
szeptemberi
hónapban,
telephelyenként
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2.

3.

4.
5.

Közösségi szokások, játék fejlesztő
szerepe. Az önállóság fejlődésének
segítése, játék személyiség fejlesztő
hatása
Első féléves munkánk, nevelő, fejlesztő
tevékenységünk,
csoportok
fejlettségének
értékelése,
szülői
tapasztalatok, kérések megbeszélése.
A beszoktatás tapasztalatai, szülőktől
való elválás segítése, szobatisztaság
kialakulásának segítése.
További terveink, elképzeléseink a
nevelési évben.
Iskolaérettség kritériumai: gyermekek
fejlődésének nyomon követése

2017.
november

óvodapedagógusok

2018. február

Óvónők

2018. március

óvónők

A szülő szerepe a logopédiában

2018. március

Bihariné Hőgye Edina

Újné
Pomaházi
Julianna védőnő

Nagycsoportos szülői értekezlet
2018. május
Ballagás, búcsú megbeszélése
Ismerkedő szülői értekezlet az új 2018.május
gyermekek szülei számára
vége-június
eleje

óvónők
Leleszné Sveda
Klára

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken, témákban:
• Csoportprofil bemutatása
• Házirend ismertetése, felelevenítése
• Korcsoporttól függetlenül: a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére (ahová
együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
• Nevelési terv ismertetése
• Pedagógus, önértékelés szülőket érintő tartalmainak vezető ismertetése (szülői
kérdőív)
• Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai
(megállapodás erről az első szülői értekezleten)
Az SZMK vezetője, tagjai bármikor kezdeményezhetik a szülői szervezet összehívását,
melynek témájáról a meghozott döntésekről, felmerülő igényekről tájékoztatják a vezetőt.
Nyílt napok szervezése
A leendő óvodások, szüleikkel együtt ismerkedhetnek az óvodával. Betekintést nyerhetnek
egy-egy csoport napi programjába. A délelőtt végén megbeszélésre van lehetőség, ahol
válaszolunk a szülők kérdéseire.
Nyílt napok időpontja:
Kölcsey székhely:
Dobó István Utcai Telephely:
Hét vezér Utcai Telephely:
Hajdúvidi Tagintézmény:

2018.02.06-07.
2018.02.01-02.
2018.02.14-15.
2018.02.07-08.
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Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermeke folyamatos nyomon
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó
óráinak időpontja a csoportok hirdetőtábláin vannak kifüggesztve.
2.11 Munkarend, munkaidő beosztás
A munkarend kialakításának elvei:
• A pedagógusok és a technikai állomány munkaidő beosztásának rendje igazodik a
szülői igényekhez.
• Óvodánkban az egész napos nevelés biztosított.
• Munkarendünk kialakítása a Köznevelési törvénynek és az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történik.
Beosztás
óvodapedagógusok

Délelőtt
7,00-13,30 illetve
7,30 – 14,00
Gyermekvédelmi felelős és 8,00 – 16,00
helyettes
dajkák
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár

Délután
10,30-17,00
4
óra
gyermekvédelmi
munka, 4 óra helyettesi
teendők
10,00 – 18,00
9,00-17,00

6,00- 14,00
8,00- 16,00 + 4 órás
8,00 – 16,30
Pénteken: 8,00-14,00
A munkakezdést az óvónők egymás között elosztva, heti váltásban végzik. A munkába állás
és a távozást jelenléti íven vezetjük.
Az intézményvezető munkaideje rugalmas, de általában 8,00 – 16,00 óráig.
2.12 Nyitva tartásunk
•
•
•

Az óvoda reggel 6,00 órától – 18,00 óráig tart nyitva.
A gyermekek fogadása 7,00 órától 17,00 óráig történik.
A szülő előzetes bejelentése és igénye alapján felügyeletet biztosítunk 6,30 órától.

2.13 A szünetek időpontjai
Június közepétől a telephelyek és a tagintézmény folyamatosan zárnak. A nyári ügyeletet az
óvoda saját magának szervezi meg. A nyári hathetes zárás alatt mindig biztosítunk ügyeletet
a gyermekek fogadására. Mindig van olyan telephely, amely két részletben zár, hogy a nyári
időszak alatt is zökkenőmentes legyen a gyermekek elhelyezése. A téli szünet megegyezik az
iskolák téli szünetének időpontjával.
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Áthelyezett munkanap
2018. március 15.
2018. április 2. (Húsvét)
2018. május 1.
2018. május 21. (Pünkösd)
2018. augusztus 20.
2018. október 23.
2018. november 1.
2018. december 25
2018. december 26.
2019. január 1.

2018. március 17.
2018. március 31.
2018. április 28.
2018. május 19.
2018. augusztus 18.
2018. október 20.
2018. november 3.
2018. december 22.
2018. december 23.
2018. december 29.
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2.14 2018. évi nyári zárások ütemezése

CSILLAGVÁR ÓVODA
NYÁRI ZÁRÁS 2018
ÓVODA

06.1806.22.

06.2506.29.

07.0207.06.

07.0907.13.

07.1607.20.

07.2307.27.

07.3008.03.

08.0608.10.

08.1308.17.

08.2008.24.

08.27.08.31.

KÖLCSEY NYITVA
U.

NYITVA

NYITVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

DOBÓ U.

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

HÉT
VEZÉR U.

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA

H.VID

NYITVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

A nyitva tartó óvodák az ügyeletesek, a többi telephelyről is fogadják a gyerekeket. Az ügyeletet kérő szülők írásban kérik gyermekeik
elhelyezését, melyet május végére le kell adniuk.
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2.15 Fogadó órák időpontjai
Beosztás
Óvodavezető
Leleszné Sveda Klára

Időpont
Előzetes bejelentkezés
alapján

Vezető helyettesek,
tagintézmény-vezető
Gyermekvédelmi megbízott

Előzetes bejelentkezés
alapján
Előzetes bejelentkezés
alapján

Helyszín
Kölcsey Ferenc u.1.
(telephelyenként is, ha erre
szükség van)
Telephelyek, tagintézmény
Székhely, telephelyek

3. A 2017/2018. SZAKMAI FEJLESZTÉSI FELADATOK

1.

Terület
Egészséges életmód

2.

Mozgás

3.

Munka jellegű tevékenység

4.

Érzelmi, közösségi, erkölcsi
nevelés

Szakmai fejlesztés tartalma
Az egészség tágan értelmezhető fogalom.
Egyrészt a testi egészségre fókuszálunk, mint
öltözködés, pihenés, táplálkozás. Másrészt
figyelnünk kell a lelki egészségre is. A GE! P
szellemiségének
megismerése
a
nevelőtestületben.
Mentálhigiénés
képességek
fejlesztése.
Egészséges, biztonságos környezet kialakítása.
Egészségnevelési program kivitelezése
A mozgás megszerettetése, mozgásigény
kielégítése, mozgás fejlesztés és egészség
megőrzés.
Óvodáskorban a gyermeknek nagy a
mozgásigénye. A torna hatékony eszköz a
fizikai képesség fejlesztésére. Minél több
mozgásban részesül a gyermek, annál jobban
javul a teljesítménye. Mivel otthon keveset
mozognak a gyermeke, ezért az intézményben
biztosítani kell a rendszeres, sokoldalú mozgást.
A BOSU labdával történő mozgásfejlesztés
beépítése a mindennapos mozgásfejlesztésbe.
Egyéni érettséget, fejlettséget figyelembe vevő
önállóságra
nevelés.
Munkaeszközök,
folyamatok
megismertetése.
Szokások,
szabályok
elmélyítése.
Naposság,
önkiszolgálási készség, egyéni megbízatások
szervezése. Pozitív élmények nyújtása. A
közösségért való tevékenykedés örömének
megszerettetése.
A gyermekek érzelmi fejlődése szempontjából
kiemelten fontos, hogy olyannak szeressük a
gyermekeket amilyen „ez alapozza meg az
önbizalmat, biztonságérzetet. A feltétel nélküli
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5.

Értelmi fejlesztés

6.

Játék

7.

Külső világ tevékeny
megismerése
matematikai nevelés

elfogadás az érzelmi fejlődés egyik fontos
katalizátora.
Fontos
tudnunk,
hogy
óvodáskorban nem a gyermek uralkodik az
érzelmein, hanem az érzelmek a gyermekeken.
Minden érzést el lehet fogani, de bizonyos
cselekedeteket korlátozni kell.
Segíteni a gyermekeket a szülőktől való
zökkenőmentes elválásban.
Erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságok
fejlesztése, bizalom, tolerancia kiépítése
egymás
között.
Társas
kapcsolatok
kialakításának segítése. Barátságos, derűs
csoport légkör kialakítása. Hazaszeretetre,
szülőföldhöz való kötődés megalapozása
A kreativitás fejlődést elősegítő ösztönző
környezet biztosításával az alkotó képesség
fejlesztése. A képességek kibontakoztatásához
változatos
tevékenységek,
gyakorlási
lehetőségek biztosítása. Differenciált fejlesztés
folytatása, figyelembe véve az SNI-s
gyermekeket is. Játékba integrált cselekvésen
alapuló
ismeretszerzés.
Komplex
témafeldolgozásra törekvés.
A pedagógus Motiválja a gyermekeket,
ötleteket ad, ráhangolja egy új tevékenységre és
ha szükséges részt vesz a gyermekekkel a
játékban.
A gyermek a játékban a felnőttek világát
utánozza, feloldhatja bánatát, kifejezheti
örömét, vezető szerepet játszhat. Segíti
gyermekinket, hogy testi és lelki egészségüket
megőrizzék.
A játék élménye, legyen az a gyermek egyéni
élménye, amelyet a családból, a környezetéből
hoz, vagy legyen az óvodai társakkal átélt
élmény. Különböző szituációk megteremtése,
élménynyújtás, tapasztalatszerzés, sokoldalú
cselekedtetés, ötletek, helyezetek, lehetőségek
biztosítása
a
kreatív,
sokszínű
játék
biztosításához.
A
játszóudvar
nyújtotta
lehetőségek kihasználása.
Környezettudatos magatartás formálása. Zöld
Óvodai program folytatása, a harmadszoros
Zöld Óvoda cím elnyerése. A Hét vezér utcai
telephely bevonása a Zöld Óvoda cím
elnyerésébe. Madár barát Óvoda cím elnyerése,
valamint a Biztonságos Óvoda cím elnyerése.
Az óvoda szemléletformáló munkájának
fontossága. A nevelésben és az oktatásban a
környezeti
jelenségek
és
folyamatok
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8.

Anyanyelvi nevelés, mese
szerepe

9.

Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka, kézműves
tevékenységek

10. SNI-s gyermekek integrálása

11. Hátrányos helyzetű gyermekek

12. Tehetséggondozás

13. A gyermekek fejlődésének
nyomon követése
14. Tevékenységekben megvalósuló

megismertetésének erősítése, az ismeretek
tevékenységalapú
gyakorlati
tapasztalatszerzéssel, élménypedagógiai elemek
erősítése. Bevált programok, vetélkedők
működtetése. Környezettudatos magatartás
minták közvetítése. Az óvoda környezetében
lévő helyi közösségek értékeinek megismerése,
azok védelme. Partneri kapcsolatok bővítése, a
nevelés
színhelyének
kiterjesztése.
A
matematikai,
természettudományi
kompetenciák fejlesztése (összehasonlítás,
kicsi,
nagy,
alacsony,
kiválogatás,
szétválogatás, memória játék, halmazképzés,
térbeli tájékozódás, ok-okozati összefüggések)
A mesélésnek nagy szerepe van a nyelvi
kulcskompetenciák
fejlődésében
is.
Az
óvodában az irodalommal, a versekkel,
mesékkel való találkozás természetes és
örömteli módja az anyanyelvi nevelésnek.
Inspiráló környezet biztosítása. Felhasznált
irodalmi anyagok igényes összeállítása.
Teremtsünk minél több lehetőséget, hogy a
gyermekek szívesen tevékenykedhessenek,
alkothassanak. Az óvónő együtt örüljön a
gyermek munkáinak, egyéni megoldásainak,
alkotásainak.
Szakértői
vélemény
beszerzése.
Felülvizsgálatok
időpontjának
rögzítése.
Kapcsolattartás
a
szakemberekkel
(gyógypedagógussal).
Szakemberek
munkájának
elindítása
október
01-től.
Fejlesztési napló vezetése. Esélyegyenlőség
fokozása, a másság elfogadása, személyes
példamutatás. Invazív (befogadó) szemlélet
A gyermekek pontos felmérése, adategyeztetés
az
önkormányzat
humán
osztályával.
Határozatok összegyűjtése. Hátrány csökkentés,
a szociális szolgáltató központ szakembereivel
való kapcsolattartás.
Tehetség csírák felismerése, képességeiknek
kibontakoztatása, differenciált fejlesztésük
biztosítása, feltételek megteremtése, kreativitás,
önálló produktumok létrehozásának segítése.
Az óvodapedagógus rendelkezzen a tehetséges
gyermekek jellemzőinek ismeretével ( pl.
nyitottság,
képzelőerő,
kombináció,
komplexitás, kíváncsiság, szokatlan kérdések).
A fejlődési napló pontos vezetése 20/2012.
(VIII.31. EMMI rendelet 63.§.
Teret ad a gyermek önállóságára törekvésének.
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tanulás

15. Hagyományok, ünnepek , Jeles
napok

tevékenységi lehetőséget biztosít. Alkalmas a
gyermek igénye szerinti gyakorlásra, ismétlésre.
A folyamatosan jelentkező problémahelyzetek
megoldásában örömet ad a gyermekek számára.
A személyiségformálás eszköze: „ a teljes
személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Az
óvodapedagógus
feltétel
teremtő
tevékenysége nélkülözhetetlen.- Alkalmat ad a
gyermek igénye szerinti gyakorlásra, ismétlésre.
Problémahelyzetek megoldása örömet ad a
gyermeknek. Személyiségformálás eszköze.
Egész nap folyamán a tanulás különféle
kezdeményezett tevékenységi formában valósul
meg. Cél a tanulás játékos jellegének
biztosítása.
A jeles napok, ünnepi szokások élményszerű
átadása, az ünnepre való vidám készülődés,
megemlékezés. A gyermekek életkorának
megfelelő szintű köszöntők, népszokások
megismertetése. A néphagyományok ápolásával
a nemzeti azonosságtudat megalapozása.
Élményszerű megismerésre, cselekvő és alkotó
részvétel biztosítása.
Ismerjék meg a gyermekek és élményszerűen,
hagyományhű módon éljék át az óvodások a
jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő helyi
népszokásokat.

3.1 Kiemelt céljaink és feladataink
Elsődleges cél:
• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi
telephelyünkön a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
• Törvényes és színvonalas intézményműködés
• A Pedagógiai Programban megfogalmazott céljaink elérése a közösen meghatározott
feladatok szem előtt tartásával
További céljaink:
• Az óvoda szabályzó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend,
Önértékelési Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
• A szervezet szakmai színvonalának további erősítése
A célok elérését támogató kiemelt feladataink:
1. A tanfelügyeleti és minősítési rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása
• A belső ellenőrzési tervben megjelölt pedagógusok önértékelésének elvégzése,
eredmények rögzítése az informatikai rendszerben.
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Tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett ebben a nevelési évben az
intézményvezető, (vezetői és intézményi ellenőrzés,) valamint a
tagintézményvezető (vezetői és intézményi ellenőrzésben).
•

Az 5 évre szóló önértékelési terv felülvizsgálata, az esetleges változások
megtétele
• Tanfelügyeletei ellenőrzés lebonyolítása
• Intézményvezetői ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása, fenntartó bevonása
• Tagintézményi ellenőrzés előkészítése
• Pedagógusminősítési eljárás lebonyolítása
• Portfóliókészítés támogatása, segítése
• A 2019-es pedagógusminősítésre való jelentkezés feladatainak elvégzése
Az intézményvezetés felelőssége, hogy felkészítse a pedagógusokat az ellenőrzésre és
minősítésre.
A pedagógusok felelőssége, hogy a belső és a külső ellenőrzésnél felkészültségüket,
pedagógiai kompetenciájukat bizonyítsák.
2. Pedagógus kompetenciák erősítése. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése a
megvalósításhoz kapcsolódó önreflexiók.
3. Belső kapcsolatok, együttműködés, szervezeti kultúra, kommunikációs kultúra
erősítése
• a telephelyek közti versenyszellem növelése
• munkaközösségek fejlesztő munkájának motiválása
• belső továbbképzések szervezése, tudás átadás
• támogató, inspiráló környezet biztosítása munkatársak részére
• a hatékony kommunikáció megvalósítása. Alapelv a nyílt autentikus és
biztonságos kommunikáció, konstruktív visszajelzés.
4. Külső kapcsolatok fejlesztése
• hatékony együttműködés a családokkal. A bizalom kialakítása és megőrzése,
az együttnevelés érdekében
• szülőkkel való kommunikáció legyen nyílt, hiteles, és tiszteletteljes
• a kapcsolattartás módjának színesítése
• szakmai kapcsolatok erősítése a társintézményekkel, civil szervezetekkel
(kemencésnap, játék fórum, pedagógiai napok, Zöld Óvoda szakmai nap,
mesemondó verseny, múzeumpedagógiai napok)
• városi rendezvényeken, ünnepi alkalmakon, megemlékezéseken való részvétel
a dolgozókkal és a gyerekekkel egyaránt
5. Pedagógiai, módszertani feladatok
• a gyermeki kompetenciák fejlesztése a szabad játék során
• élmények szerepe a szabad játékban. Cselekvő, felfedező cselekvések
biztosítása
• Az óvodás gyermek személyiségének formálása a környezeti nevelés
megvalósításában
• Hagyományok, jeles napok, gazdag programok megvalósítása, közösség építés
6. Fokozott figyelem többek között a környezetünkre, az infrastruktúrára, az
erőforrásokra, irányításra.
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7. Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint kiemelt figyelmet
fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett értékelések eredményeire alapozva,
leginkább fejlesztést igénylő területekre, továbbá a nevelőtestület javaslataira:
• Problémamegoldó képesség/ SNI-s gyermek, magatartás, viselkedészavaros
gyermekek)
• Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelőssége: tervezési és
értékelési technikák, módszerek
• Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló
• Sokoldalú mozgás biztosítása a szervezet tevékenységeken túl
• Matematikai tartalmak a nevelés és fejlesztés során
• Felfedező, cselekvő tevékenység a mindennapok során
• Beszédértés és beszédprodukció fejlesztése (szókincsfejlesztés, tiszta beszéd,
szövegalkotó képesség)
• Jó gyakorlat létrehozása az anyanyelvi nevelés területén
• Tehetséggondozó programok működtetése
• Pályázati lehetőségek kutatása
• Óvoda-iskola kapcsolattartás, nyílt napok szervezése
8. Erősségeink, hiányosságaink feltárása és az ebből adódó feladatok meghatározása
9. Belső kapcsolatok fejlesztése, együttműködés, kommunikáció, egymás segítése
4. GYERMEKVÉDELMI FELADATAINK
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Gyvt.14.§
(1-3) bekezdés
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
Célunk: Preventív célirányos gyermekvédelem, együttműködés a szakemberekkel. A
gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az óvoda lehetőségeihez mérten,
valamint esélyegyenlőség biztosítása. Segítségnyújtás a már kialakult hátrányok,
veszélyezettség enyhítésében, megszűntetésében.
Feladataink:
 Az óvodába járó gyermekek szociális, családi hátterének megismerése, elsősorban a
csoportos óvónők tájékoztatása alapján.
 Szükség szerint környezettanulmány végzése.
 Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele.
 Megélhetési gondokkal küzdő családok támogatása térítési díj csökkentésével, illetve
alapítványi támogatással.
 A szülők tájékoztatása a szociális támogatási formákról és segítségnyújtás
lehetőségeiről.
A hatékony gyermekvédelmi munka érdekében kapcsolatot tartunk:
 Az óvoda orvosával, védőnőjével,
 A város Gyámhivatalával,
 A Szociális Szolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálattal,
 A Gyermekjóléti Szolgálattal
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 Kisebbségi Önkormányzattal
 Hajdúböszörmény Város jegyzőjével
Az óvodapedagógusok írásban jelezték a gyermekvédelmi felelősnek a vizsgálatra javasolt
eseteket, a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal és
közösen megbeszélik a szükséges tennivalókat.

4.1 Sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok
2/2005. (III.01.) OM rendelet az óvodai nevelés irányelveit határozza meg. Hangsúlyozza,
hogy az SNI-s gyermek iránti elvárások igazodjanak az egyéni fejlődés üteméhez, szintjéhez.
A fejlesztési folyamat a megfelelő terület megjelölésével. a beavatkozás során kísérjük
figyelemmel a gyermek fizikai, szellemi és érzelmi terhelhetőségét. A pedagógus felelőssége,
hogy a gyermek önismeretét egyéni és közösségi módszerekkel erősítse, ezáltal az egyéni
sikereket befolyásoló jó tulajdonságokat, adottságokat továbbfejlessze.
Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a szülő –családi környezet nevelését tudatosan
kiegészítsük, segítsük. A család helyzete meghatározza a gyermek testi-lelki fejlődését, ezért
nagyon fontos az óvodába kerülő gyermekek és családjainak megismerése. Amennyiben az
egyéni fejlettség mutatói az elvárthoz képest jelentősen eltérnek az óvónő feladata az okokozatitényezők feltárása. Abban az esetben, ha a problémák szociális hátrányból erednek az
óvónők a gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető bevonásával megtesszük a szükséges
intézkedéseket, indokolt esetben külső szakember segítségét kérjük.
Vállaljuk a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető, illetve organikus okra vissza nem vezethető rendellenességgel küzdő
gyermekek integrált nevelését, fejlesztését. Fejlődésükhöz biztosítjuk a megfelelő szakembert,
illetve az elfogadó környezetet.
Egyéb feladatok:
• Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szabott feladatokat
• Speciális szakember bevonása és folyamatos kapcsolattartás
• Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése, nyomon követése
• Szeptembertől az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusainak és
logopédusainak a megfelelő tárgyi felszerelés biztosítása munkájuk beindításához
A fejlesztést a szakértői bizottság szakvéleménye alapján megbízott gyógypedagógus végzi
4.2 Gyermeki fejlődés nyomon követésének terve
Adat
Csillagvár
Óvoda

Dátum
Hó
nap
11

30

05

29

Feladat

Tartalom

Felelős

Bejegyzés a
gyermeki
fejlődés nyomon
követő
dokumentumba
Bejegyzés a
gyermeki
fejlődés nyomon
követő
dokumentumba

A fejlődés
tartalmi elemei

óvodapedagógusok

A fejlődés
tartalmi elemei

óvodapedagógusok
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A DIFER mérés eredményeinek összevetése intézményi szinten, táblázat elkészítése
Az elemi alapkészségek fejlettségének mérésére szolgáló mérőeszköz, mely lehetővé teszi a
fejlődés alakulásának pontos jellemzését, segít a további teendők meghatározásában
Információ áramlás folyamata
• Vezetői megbeszélések havi 1 alkalommal a székhelyen, illetve ha ezen kívül
szükséges még telephelyenként munkatári értekezlet – szükség szerint
• Telefon, e-mail, körlevél
• Szülői értekezletek, megbeszélések, fogadó óra
Az intézmény honlapja
• Tartalmaz minden olyan dokumentumot, mely a törvény szerint nyilvánosságot kíván
• Kihasználjuk az internet adta lehetőségeket
• Rendszeresen frissítjük, karban van tartva
• Hírt, információt ad csoportjaink életéről, az óvoda működéséről, szakmai munkájáról
Felelős: Nagy Veronika
Feladat: az intézményi honlap megújítása, korszerűsítése, honlapkészítő segítségével.
5. AZ ÓVODA TANÜGYIGAZGATÁSI FELADATAI
5.1 Beiskolázással kapcsolatos teendőink
Feladat
Időpont
1. Az óvoda iskola előkészítő szerepe, iskolaérettség témával November –
összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek.
nyíltnapok
előtt
2. Nyíltnap a nagycsoportokban, utána közös beszélgetés a
január
szülőkkel
3. Egyéni beszélgetés a valamely területen lemaradt, illetve Január
részképesség gyengeséget mutató gyermekek szüleivel.
4. Az Egységes Pedagógiai szakszolgálat tájékoztatása a
Január 31.vizsgálatot igénylő gyermekekről.
ig
5. Nagycsoportos szülői értekezlet a beiskolázásról.
Március
6. Iskolalátogatás a nagycsoportos gyermekekkel.
Április
7. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat visszaérkezett május
vizsgálati eredmények után a beiskolázási munka
befejezése az óvodai szakvélemények kiadásával.
5.2 Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink
Feladat
Időpont
1. Ismertető küldése a közeli bölcsődéknek.
november
2. Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői február
értekezleten.
3. Tájékoztatás az előjegyzés és beiratkozás rendjéről: március
szórólapok kihelyezése az óvoda körzetének
lakóépületeiben, és az óvoda bejáratán.
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Felelős
óvodavezető
Óvodaped.
fejlesztőpedagógus
Óvodaped.
Óvodaped.
Óvodaped.
óvodavezető

Felelős
intézményvezető
Intézményvezető
helyettes
intézményvezető

4.

Új gyermekek előjegyzése, szándéknyilatkozatok

5.

Túljelentkezés
esetén
bizottság
létrehozása, május 4.
javaslattétel a felvételre
hete
Szülők tájékoztatása a felvételről, átirányításról, Május 4.
elutasításról.
hete
Felvételt nyert gyermekek beiratkozása.
április

7.
8.

február

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

5.3. Tanügyigazgatás
1
2
3

4
5

6

7

8

9
10

11
12
13

14
15

Felelős
Leleszné Sveda
Klára
Leleszné Sveda
Klára, óvónők
Gyermekvédelmi
felelős,
óvodatitkár
Csoportnaplók megnyitása
2017.szeptember Leleszné Sveda
25.
Klára
Törzskönyv
2017.
Leleszné Sveda
október 10.
Klára,
helyettesek
Statisztika
2017-október
Leleszné Sveda
15.
Klára,
Félegyháziné
Kathi Ildikó,
Molnárné Kiss
Ildikó
Leltár ellenőrzése, pontosítása
2017.
Leleszné Sveda
október 30.
Klára, Molnárné
Kiss Ildikó
Csoportnaplók ellenőrzése
2017.
Leleszné Sveda
október 31.
Klára,
helyettesek
Tanköteles korú gyermekek képesség szerinti 2017.
óvónők
felmérése
november 30.
Jelenléti ívek, munkaidő nyilvántartás ellenőrzése 2017.
Leleszné Sveda
December 10.
Klára,
helyettesek
Házi hospitálások
Folyamatos
óvónők
Iskolaérettségi vizsgálatra küldő gyermekek 2018. január 20. Leleszné Sveda
névsorának összeállítása
Klára, óvónők
Szabadság lezárása
2018.január 30. Leleszné Sveda
Klára, Molnárné
Kiss Ildikó
Óvodai szakvélemények kiadása a tanköteles 2018. április
Leleszné Sveda
gyerekeknek
Klára, óvónők
Továbbképzési terv elkészítése
2018.
Leleszné Sveda
március 20.
Klára
Feladat
Évnyitó értekezlet lebonyolítása. Az éves
munkaterv ismertetése
Összevont és csoportonkénti szülői értekezletek
lebonyolítása
Új gyermekek adatainak begyűjtése, régiek
frissítése
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Időpont
2017.
augusztus 31.
2017.
szeptember 30.
2017.
október 01.

5.4. Egyéb feladatok
1.

Feladat
Munka –és tűzvédelmi oktatás minden dolgozó
számára.

3.
KIR az intézményből távozó pedagógusok és
gyermekek törlése, az újak felvétele.

Időpont
2017.
augusztus

Felelős
Leleszné Sveda
Klára

2017.
október 30

Félegyháziné
Kathi Ildikó
Molnárné Kiss
Ildikó
Munkaközösségvezetők,

4.

A belső munkaközösségek, felelősi rendszer, team
működésének beindítása.

2017.
október 30

5.

Folyamatos

Intézményvezető,
óvodapedagógusok

Folyamatos

8.

Ünnepek, ünnepélyek szervezése,
hagyományápolásból fakadó feladatok
megvalósítása
Szakmai
programokon
való
részvétel,
bekapcsolódás
Szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok,
kirándulások szervezése
Az előkészítő konyha higiéniája

9.

Az intézmény tisztasága

Munkaközösségvezetők
Intézményvezető,
óvodapedagógusok
Intézményvezető,
helyettesek
Intézményvezető,
helyettesek
intézményvezető

6.
7.

10. Dekoráció

folyamatos
Félévente
1x
folyamatos
folyamatos

6. KAPCSOLATAINK
Kapcsolatrendszerünk alapelvei:
• A partneri kapcsolatok további ápolás, újak kialakítása, megtartása
• Folyamatos kapcsolattartás a partnereinkkel, korrekt tájékoztatás
6.1 Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés formái
• Szülői értekezletek
• Nyílt nap/napok
• Játszó délutánok
• Fogadó órák
• Családlátogatások
• Közös kirándulások a családokkal
• Hagyományápoló ünnepségeinken való részvétel
• Faliújság hirdetőtáblán való információ átadás
• Társadalmi munkák az óvoda környezetének, esztétikájának növelése érdekében
• Szponzorok, támogatók felkutatása
• Kapcsolattartás a szülői közösség képviselőivel
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Szülői munkaközösségi tagok és elnökök
Telephely
Kölcsey
Napocska

Maci
Pillangó
Dobó
Cica
Maci
Nyuszi
Hét vezér
Méhecske
Pillangó
Nyuszi
Katica
Maci
Hajdúvid
Micimackó

Tagok

Elnök

Katonkáné Sőrés Katalin
Kiss Mártonné
Urbán Jánosné
Péter Tiborné
Posta Erika
Pór-Tóth Anita
Bajuszné Váradi Éva
Kelemen Andrea
Szanyiné Lenti Éva

Pór-Tóth Anita

Gencsi Marietta
Szabó Tóth Anna
Szabó Judit
Vargáné Kapusi Tímea
Szlukovinyiné Kiss
Magdolna
Feketéné Fazekas Zsuzsa
Zekéné Tóth Szilvia
Bereczkiné Rózsa Anita
Kacsó Tamásné
Renge Judit
Gorzsás Róza
Andorkó Magdolna
Tóth Orbán Angéléa
Ráczné Gorzsás Margit
Kissné Hadházi Anita

Szabó Judit

Renge Judit

Oláh Erzsébet
Oláh Erzsébet

Katica

Deák Mónika

7-. KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI TERV és egyéb szakmai fejlesztés
7.1 Karbantartás és felújítás:
Telephely megnevezése
Dobó István úti telephely

munkálatok

Költség
(várható)

Nyílászáró csere, a Cica
csoportban, a konyhában és
az öltözőkben.
680.000,Teljes homlokzat felújítása,
db számítógép beszerzése,
250.000,udvari
játékok
felülvizsgálata, fejlesztése
300.000,34

Forrás
Önkormányzati
felújítás
terhére,
költségvetés,
saját
bevétel
terhére

Hajdúvid

Villámvédelem előírásoknak
való
megfelelés,
villámhárító javítása, udvari
játékok
felülvizsgálata, 300.000,fejlesztése

Önkormányzati
felújítás terhére

Hét vezér úti telephely

1 csoportszoba és kiszolgáló
helyiségeinek kialakítása,
100 m2
udvari játékok
felülvizsgálata, fejlesztése,
az első terasz tető mosása
Tereprendezés az új
csoportszoba körül
A kocsibejáró, ill az út
szélének zúzott kővel való
borítása

35.500.000,-

Önkormányzati
felújítás terhére

100.000,-

Önkormányzati
támogatás

Gumikerekek kiszedése és
elvitele

125.000,-

Szülői
támogatás és
vállalkozói
felajánlás

Az első terasz falburkolása,
gerendák festése

200.000,-

A régi bejáratnál a
falburkolása, a konyhai
átjárónál padlóburkolat
cseréje, falfestése
A fejlesztőszoba felújítása,

500.000,40.000,160.000,-

Szülői segítség

350.000,-

A régi terasz előtti
térburkolat cseréje
gyeptéglára

450.000,-

járda készítése

50.000,-

a Katica csoportban fejlesztő
játékok vásárlása
300.000,Az előkészítő konyha
bútorzatának cseréje

Kölcsey úti székhely

udvari
játékok 300.000,felülvizsgálata, fejlesztése
Villámhárító kiépítése
Maci csoport 2 db szőnyeg 70.000,cseréje
35

Támogatói
felajánlás
Költségvetésből

önkormányzati
támogatás

szülői
felajánlás
(vasgyűjtés)
óvodai
költségvetésből
saját bevétel
Önkormányzati
felújítás terhére
Szülői
felajánlás

Fasítás, udvarrendezés
Parkoló kialakítása

100.000,250.000,-

Önkormányzati
támogatás

Továbbra is részt kívánunk venni pályázatokon és számítunk különböző szponzori, képviselői
támogatásokra, óvodánk esztétikusabb tárgyi felszereltségében gazdagabb lehetősége
kialakításában.
Változás – változtatás
A Dobó István utcai telephelyen a nagy mértékben csökkenő gyermeklétszám miatt szervezeti
átalakításra van szükség. Jövőbeni terveink bölcsődei csoport kialakítása. Előzetes felmérést
végeztünk a vénkertben, hogy igénybe vennék-e a aszülők az ez irányú szolgálattást.
Megkeresésünk sikeres volt, szándékunkat támogatják. Pályázat fog megjelenni a tavasz
folyamán, amire fenntartói szinten lehet majd pályázni. Előzetes számítások alapján az
átalakítás költsége a személyi bérek nélkül 35 millió forint.
8. TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDJE
A továbbképzések finanszírozásának nincs meg az anyagi fedezete, így ebben az évben csak
az ingyenes felajánlott lehetőségekkel élhetünk, illetve a költségvetés terhére minimális
összegben.
Országos, megyei továbbképzési programokon részt veszünk.
Belső képzések: a megszerzett tudásról, tapasztalatokról beszámolót tart a nevelőtestület
részére a képzésben részt vevő kolléga.
Továbbképzés megnevezése
Résztvevő személy
Évindító szakmai nap
Leleszné Sveda Klára
Nyitni kék 2017 Országos Óvodai Évnyitó
Konferencia
Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési
program

Tehetséggondozás - Téglás Egyéni bánásmód - Hajdúhadház Egyéni bánásmód - Szolnok -

Félegyháziné Kathi Ildikó
Borsiné Nagy Magdolna
Fazekasné Rab Julianna
Máté Csabáné
Tara Csilla Bernadett
Tóth Erika
Kovácsné Fodor Anikó és Borsiné Nagy
Magdolna
Marjainé Kiss Judit és Elek Imréné
Tara Csilla és Máté Csabáné

9. FAKULTATÍV GYERMEK PROGRAMOK
MEGNEVEZÉS
Bozsik - focisuli

Zeneovi
Néptánc

VEZETI
Elek Imréné
Kovácsné Fodor Anikó
Tóthné Kiss Ágnes
Ágoston-Vincze Ágnes
Elek Imréné, Borsiné Nagy
Magdolna
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HETENTE
1 alkalom (szerda)
Félévente 1 foci verseny a
város óvodái között
2 alkalom
1 alkalom

Német nyelvi foglalkozás
Hittan
Tehetséggondozás, vizuális
tevékenységek
Művészeti tevékenység,
rajzolás, festés, kézimunka

Molnárné Kiss Ildikó
Hollós István
Fodor Istvánné, Pintye
Katalin, Zákány Gyuláné,
Tara Csilla
Katonka Erika

1 alkalom (szerda)
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom (szerda)

Nevelési időn kívül az intézményi érdekek és a szülők igényeinek figyelembe vételével.
10.MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELELŐSÖK
Sor- Feladat terület
Kölcsey
Dobó István
szám
székhely
telephely
1
Kapcsolattartás
a óvodavezető helyettes
társintézményekkel
2
Gazdasági
egység, Leleszné
helyettes
Polgármesteri Hivatal Sveda
KláraVezető,
óvodatitkár
3
MunkaközösségNagy
vezetők
Veronika
Szabóné
Sóvágó Judit

4

5
6

7
8
9

10

11

Minőséggondozó
team vezetői

Leleszné
Sveda Klára
Szabóné
Sóvágó Judit
Tűz-és
Leleszné
munkavédelem
Sveda Klára
Bábszínház
Kozmáné
Horváth
Hedvig
Kirándulás, autóbusz Gajdos
Zsuzsanna
Számítógép
Nagy
Veronika
Konyha összekötő
Molnárné
Kiss Ildikó
óvodatitkár
Egészségügyi
Molnárné
könyvek, foglalkozás Kiss Ildikó
egészségügy
óvodatitkár
Folyosó díszítés

Kozmáné
Horváth
Hedvig,
Márkusné
Szabó Anikó

Hét
vezér Hajdúvidi
telephely
Tagintézmény
helyettes
helyettes
helyettes

Tagintézményvezető

Katonkáné
Erdős Ildikó
Máté
Csabáné,
Zákány
Gyuláné
Fazekasné
Félegyháziné
Rab Julianna Kathi Ildikó

-

Fazekasné
Zákány
Rab Julianna Gyuláné
Tóth Erika
Molnár
Ildikó

Szabadiné
Kardos Rita
Fodor Istvánné

Tóth Erika

Szabadiné
Kardos Rita
Szabadiné
Kardos Rita
Fodor Istvánné

Molnár
Ildikó
Tara Csilla

Fazekasné
Rab Julianna
Fazekasné
Félegyháziné
Rab Julianna Kathi Ildikó
Fazekasné
Félegyháziné
Rab Julianna Kathi Ildikó
helyettes
helyettes
Zolnai
Elek Imréné
Aladárné
Tara Csilla,
Kathiné
Pintye
Bodnár
Katalin
Melinda,
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Fodor Istvánné

Fodor Istvánné
Tagintézményvezető
Szabadiné
Kardos Rita

Programok, ünnepek
Telephelyenként jelennek meg a mellékletekben.
11.
AZ
INTÉZMÉNYBEN
TEVÉKENYSÉGEK

FOLYÓ

ELLENŐRZŐ

ÉS

ÉRTÉKELŐ

11.1 Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak
Felelőse
óvodavezető

Mit?
Csoportos éves
nevelési tervek
ellenőrzése
A beszoktatás
folyamata,
szokásrendszer
alakítása. Az egyéni
sajátosságok
fegyelembe vétele.
A beszoktatás
értékelése

Hogyan?
dokumentum
elemzés

Hol?
minden
csoportban

Mikor?
2017.szept. 3.
hete

megfigyelés,
elemzés értékelés

Maci
kiscsoport

2017.szept. 2.
és 3. hete

önértékelő
beszámoló

Minden
csoportban

2017.nov.vég
e

óvónők

Tematikus tervek

dokumentum
elemzés

minden
csoportban

Nevelési terv

dokumentum
elemzés

minden
csoportban

munkaközösségvezetők,
helyettesek
munkaközösségvezetők,
helyettesek

A nevelőmunka
feltételeinek
ellenőrzése

hiánylista
összeállítása
csoportonként

minden
csoportban

Iskolaérettség
ellenőrzése,
értékelése
DIFER mérések

dokumentum
elemzés (egyéni
fejlettségmérő
lapok),
megfigyelés,
elemzés, értékelés
dokumentum
elemzés,
megbeszélés
(fejlettségmérő
lapok, esetleges
mérések
eredményei,
fejlesztési tervek)
dokumentum

katica és
nagycsoport

2017.
szeptember
2018. február
2017.
november
2018. február,
május
2017.október
költségvetés
tervezésekor!
és májusban
2018. január
vége

Egyéni fejlődés
nyomon követése

Az óvoda gyermek-

minden
csoportban

2018. január

minden

2017-
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Óvodavezető,
helyettesek

óvodavezetőhelyettes
óvodavezető

fejlesztőpedagógusok,
óvodavezető

gyermekvédelmi

védelmi feladatainak
ellátása.
Gyermekcsoportok
neveltségi szintje
Nevelési
folyamatok,
fejlesztési tartalmak
Munkaközösségek
munkája
A nevelési év
értékelése

Gyermekbalesetek
ellenőrzése

ellenőrzés,
konzultáció
önértékelő beszámoló, az éves terv
sikerkritériumai
alapján
Ellenőrzési
szempontsor,
értékelő lapok
Dokumentum
elemzés,
beszélgetés,
látogatás
dokumentum
elemzés, az éves
intézményi
munkaterv
sikerkritériumaina
k figyelembe
vételével az
eredmények és
hiányosságok
megállapítása.
dokumentum

csoportban

folyamatos

felelős

minden
csoportban

2018. május
vége

óvodavezető

Telephelyen- 2-3
ként
alkalommal a
nevelési év
folyamán
Minden
Évente 2
munkaközös alkalom
-ség
tanévzáró
nevelői
értekezletre!

óvodavezető

Minden
csoportban

Szeptember
30-ig,
kirándulás
előtt
Félévente 1x

Óvodapedagógus
, pedagógiai
asszisztensek

dokumentum

Minden
csoportban

Napi mozgás
biztosítása

megfigyelés

Minden
csoportban

Egyéni fejlesztési
tervek SNI
Élmények
gazdagsága,
ünneoek,
ünnepélyek, Jeles
napok
szervezettsége
Gyermekvédelmi
feladatok ellátása,
dokumentációi
Tehetséggondozás
kibontakoztatása

dokumentumok

Minden
Félévente 1x
csoportban
Telephelyen- Alkalmaknak
ként
megfelelően

alkalomszerű

dokumentumok

Telephelyen- Félévente 1x
ként

Megfigyelés,
dokumentum

Minden
csoportban

folyamatos

Minden

folyamatos

Környezettudatosság Megfigyelés,

óvodavezető

minden
csoportban

Csoportnaplók
tartalmi és formai
megfelelőssége

megfigyelés

óvodavezető
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Óvodavezető,
helyettese,
tagintézményvezető
Helyettesek,
munkaközösségvezetők
Óvodavezető,
helyettesek
Óvodavezető,
helyettesek

Óvodavezető

Helyettesek,
munkaközösségvezetők
Helyettesek,

,
magatartásformálás,
szemléletformálás a
mindennapokban
Egészséges életmód
megvalósítása

dokumentumok

csoportban

Megfigyelés,
dokumentum

Minden
csoportban

munkaközösségvezetők

folyamatos

Helyettesek,
munkaközösségvezetők

Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:
• Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét
• Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumokban foglaltak betartására
• Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladati az
intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek
• A szakmai munka értékelésének alapjai a z intézményi gyakorlat szerinti
önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés
valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok
11.2 Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés

1.

Mit?
Átsorolások, személyi juttatások elkészítése

Mikor?
2017.
Szeptember
20.
2017
szeptember

2.

Térítési kedvezmények nyilvántartása.

3.
4.

Óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges 2017.
eszközök, anyagok beszerzése
szeptember 30
2013-as normatíva igénylésének módosítása
2017

5.

Nyári karbantartás betervezése

Felelős
Leleszné Sveda
Klára, Molnárné
Kiss Ildikó
óvodavezető
helyettes,
óvodatitkár
Óvodavezető,
óvónők
óvodavezető

November 15.

2017.
November 15.

6.

A 2014-es év költségvetési tervezés előkészítése

2017.
December 15

7.

Átsorolások elkészítése

8.

Költségvetési egyeztető

2018.
január 15.
2018.
Február 15.

A személyi dossziék kezelése, naprakész
2018. február
állapota.
A működés törvényessége, gazdálkodás
10. Étkezési befizetések dokumentumainak
havonta
ellenőrzése
11. Felvételi és mulasztási napló
9.
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Óvodavezető,
helyettesek
Óvodavezető,
óvodatitkár,
gazd.vez.
Óvodavezető,
óvodatitkár
Óvodavezető,
gazd.vez.
óvodavezető

Helyettesek
óvodatitkár
Óvodapedagógusok,

12. Statisztikai adatok nyilvántartása

2017.
Október 15.

13. KIR adatbázis naprakészsége

folyamatos

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

1.
2.

A működés törvényessége - Tanügyigazgatás
2017.
szeptember
01.
Jegyző értesítése
Szükség
szerint
Felvételi, előjegyzési napló
Törzskönyv

helyettesek
Óvodatitkár,
helyettesek
óvodavezető
Óvodatitkár
Önellenőrzés

Óvodatitkár
óvodavezető
óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok,
vezető-helyettesek
Óvodai szakvélemény
2018.
Óvodapedagógus,
Március 15.
gyógypedagógus
Továbbképzési terv
2018.
Óvodapedagógusok
Március 15.
óvodavezető
Intézmény működését szabályozó dokumentumok - felülvizsgálata
Pedagógiai Program
2018. 03. 06.
Óvodapedagógusok,
nyári szünet
szakmai
munkacsoportok
SZMSZ és Mellékletei
jogszabályi
Óvodapedagógusok,
változások,
szakmai
kiegészítések
munkacsoportok
Házirend
évente
Óvodapedagógusok,
szakmai
munkacsoportok
Munka-és egészségvédelem tűzvédelmi
Két évente
Vezető helyettes
szabályzat
A működés feltételei – eszköz, felszerelés
Helyi szintű leltározás
Megadott
Helyettesek,
időpontban
óvodatitkár
gazd.ügyintéző
A működés feltételei – udvari játékeszközök
Bejárás, munkavédelmi szemle
Negyedévente, Helyettesek,
évente
karbantartó,
gazd.ügyintéző
Tisztasági szemle
Naponta,
Dajkák, helyettesek
hetente
Személyi
Személyi anyagok
2017.
óvodatitkár
november 30.
Egészségügyi könyvek
2017.
Óvodatitkár,
szeptember
helyettesek
30.
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3.

Munkaköri leírások

4.

Teljesítményértékelés záró dokumentáció

2017.
november 15.
2018.
augusztus 31.

óvodavezető
Vezető, helyettesek

11.3 Munkáltatói, munkaügyi feladatok

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Mikor?
Felelős
folyamatos, kiemel- óvodavezető
ten november eleje helyettes,
Tagintézményvezető
Pedagógus igazolványok érvényesítése
2017.szeptember
Óvodavezető,
óvodatitkár
A
dolgozók
egészségügyi
kartonjainak folyamatos
Óvodavezető,
áttekintése, érvényesítése
helyettes,
óvodatitkár
Nyugdíjazás ütemezése, akinél aktuális
folyamatos
óvodavezető
Utazási igazolványok érvényesítése
2018.március 31.
Óvodavezető,
óvodatitkár
Nyári szabadságolási terv elkészítése
2018.június 15.
Óvodavezető,
helyettesek,
óvónők
Mit?
Munkaidő betartása: munkakezdés, befejezés, a
munkaidő kitöltése.

11.4 Vagyonvédelmi és takarékossági program betartásának ellenőrzése

1.

2.

Mit?
Leltár a teljes óvodára vonatkozóan.

Mikor?
2017. augusztus

Selejtezés a teljes óvodára vonatkozóan – a
lomtalanításhoz kapcsolódva.

2017. augusztus

Felelős
óvodavezető
, gazdaságvezető
óvodavezető

11.5 A nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak ellenőrzésének szempontjai
Területe

Gyakoriság

Munkaköri leírásban foglaltak betartása

Évente egyszer

A csoport szokásainak, szabályainak ismerete, alkalmazása.
Az óvónőkkel való együttműködés módja

Évente kétszer
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Évente kétszer

Munkafegyelem

Az óvoda és közvetlen környezetének tisztasága, saját csoporton kívüli Két
havonta
egyéb tevékenységek, helyettesítés esetén az ellátás minősége
egyszer
Az alapvető higiénés szokások betartása, az étel elosztásának módja
alkalomszerűen
A pedagógiai asszisztensek kapcsolata az óvónőkkel, a gyermekekkel

alkalomszerűen

12. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Intézményünkben 5 szakmai munkaközösség működik, a nevelőtestület minden tagja
valamelyik szakmai közösség tevékeny tagja.
Munkaközösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a jogszabály által előírt
pedagógus önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a minősítési rendszer
tényleges gyakorlatára történő tudatos felkészülés támogatása. A munkaközösségek delegált
tagjai részt esznek külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai
rendezvényeken – amennyiben arra lehetőség adódik.
A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:
• Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban
• Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére
• Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség
tagjaival
A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás
• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségekben, felkészülés egy-egy foglalkozásra,
pontos és precíz feladatellátás
• Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség
között
Belső ellenőrzési munkacsoport
Vezetője: Szabóné Sóvágó Judit
A munkacsoport vezetőjének kompetenciái:
• Belső ellenőrzési terv elkészítése
• Felelősség mátrix több szinten
• Pedagógiai ellenőrzések előkészítése
• Intenzív kapcsolattartás a vezetői menedzsmenttel
• Látogatások, ellenőrzések
A munkacsoport cél- és feladatrendszere:
Cél:
• Az intézményvezető éves terve alapján elkészítik a csoportlátogatásokat
• Megszervezik, lebonyolítják az ellenőrzéseket
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Feladatai:
• Megjelölik az ellenőrzésre jogosultak körét
• Az ellenőrzésről idő- és hálótervet készítenek
• Megszervezik és lebonyolítják a látogatásokat
A működés rendje:
• Havi rendszerességgel munkamegbeszéléseket tartanak (vagy amikor szükséges)
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13. BECS BELSŐ ELLENŐRZÉS, ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott nevelési évre
vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik. Az intézményvezető az önértékelési
programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az
önértékelési csoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint
meghatározzák az adott nevelési évben elvégzendő önértékelési feladatokat
Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy
Félegyháziné Kathi Ildikó önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal
által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi
elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára.
Önértékelés területei:
I.
Pedagógus önértékelés
Kozmáné Horváth Hedvig

I.

II.
Vezetői önértékelés
Fodor István Jánosné

Pedagógusok önértékelése

Az önértékelésben érintett pedagógusok:
•

Kozmáné Horváth Hedvig
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III.
Intézményi önértékelés
Csillagvár óvoda Kölcsey
Ferenc út
Csillagvár óvoda Vidi
tagintézmény

Kozmáné Horváth Hedvig

Felelős

Feladat
Pedagógus önértékelő kérdőív
kitöltése

Kozmáné Horváth Hedvig

Munkatársi kérdőívek (db)

Eredmény

Határidő

Online kitöltött kérdőív

2018. február 15

Gajdos Zsuzsanna

Kitöltött kérdőívek átadása
feltöltésre

2018. február 15

Tevékenység látogatás

Fazekasné Rab Julianna
Leleszné Sveda Klára
Félegyháziné Kathi Ildikó
Fodor Istvánné

Megfigyelési szempontok szerinti
értékelés

2018. január 18.

Dokumentumelemzés

Fodor Istvánné

Értékelő felület kitöltése

2018. február 15

Leleszné Sveda Klára

Válaszok átadása feltöltésre

2018. január 18.

Önértékelés feltöltése

2018. február 15

Fejlesztési terv

2018. február 22

Interjú pedagógussal,
intézményvezető-helyettessel
Önértékelés elkészítése
indikátorok alapján (erősségek,
fejleszthető területek
meghatározása)
Öt évre szóló önfejlesztési terv
készítése

Kozmáné Horváth Hedvig

Kozmáné Horváth Hedvig
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Vezető önértékelése –
Az önértékelésben érintett tagintézmény vezető: Fodor István Jánosné
Terület
Módszer
Intézményi elvárás: Vezető
Dokumentum elemzés
Interjú a tagintézmény vezető munkájáról - Fenntartó
Interjú
Interjú a tagintézmény vezető munkájáról – vezető,
Interjú
vezetőtársak
Dokumentum elemzés – Vezetői program
Dokumentum elemzés
II.

Dokumentum elemzés – Pedagógiai program

Dokumentum elemzés

Dokumentum elemzés – SZMSZ

Dokumentum elemzés

Dokumentum elemzés – Két év Munkaterve és Értékelése

Dokumentum elemzés

Kérdőívek – vezetői önértékelés
Kérdőívek - nevelőtestület
Kérdőívek - szülők
Öt évre szóló önfejlesztési terv készítése

Kérdőív
Kérdőív
Kérdőív
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Felelős
Szabóné Sóvágó Judit
Leleszné Sveda Klára
Szabóné Sóvágó Judit

Határidő
2018. január
2018. január
2018. január

Félegyháziné Kathi
Ildikó
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Fodor István Jánosné
Fazekasné Rab Julianna
Fazekasné Rab Julianna
Fodor István Jánosné

2018. február
2018. február
2018. február
2018. február
2018. március
2018. március
2018. március
2018. március

Intézményi önértékelés – Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc úti székhely
Csillagvár óvoda Vidi tagintézmény
Terület
Módszer
Dokumentum elemzés – Pedagógiai program
Dokumentumelemzés
Dokumentum elemzés – SZMSZ
Dokumentumelemzés
Dokumentum elemzés – 2 nevelési év munkatervei és éves
Dokumentumelemzés
beszámolók (munkaközösségek munkaterveivel és
beszámolóival együtt)
Dokumentum elemzés – Továbbképzési program–beiskolázási
Dokumentumelemzés
terv
Dokumentum elemzés – Mérési eredmények adatai, elemzése
Dokumentumelemzés
A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése
Dokumentumelemzés
III.

A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése
Kérdőívek – nevelőtestület (a vezetői önértékeléskor készített)

Dokumentumelemzés
Kérdőív

Kérdőívek – szülők (a vezetői önértékeléskor készített)

Kérdőív

Interjú – vezető
Interjú – pedagógusok
Interjú - szülők

Interjú
csoportos interjú
csoportos interjú
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Felelős
Szabóné Sóvágó Judit
Szabóné Sóvágó Judit
Szabóné Sóvágó Judit

Határidő
2017. november
2017. november
2017. november

Szabóné Sóvágó Judit

2017. november

Szabóné Sóvágó Judit
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Leleszné Sveda Klára
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Félegyháziné Kathi
Ildikó
Fodor István Jánosné
Fodor István Jánosné
Fodor István Jánosné

2017. november
2017. december
2017. december
2017. december
2017. december
2017. december
2017. december
2017. december

IV.

Vezető önértékelése

Az önértékelésben érintett intézményvezető: Leleszné Sveda Klára
Terület
Módszer
Intézményi elvárás: Vezető
Dokumentum elemzés
Interjú a vezető munkájáról - Fenntartó
Interjú
Interjú a vezető munkájáról - Vezetőtársak
Interjú
Dokumentum elemzés – Vezetői pályázat
Dokumentum elemzés
Dokumentum elemzés – Pedagógiai program
Dokumentum elemzés
Dokumentum elemzés – SZMSZ
Dokumentum elemzés
Dokumentum elemzés – Két év Munkaterve és Értékelése
Dokumentum elemzés
Kérdőívek – vezetői önértékelés
Kérdőív
Kérdőívek - nevelőtestület
Kérdőív
Kérdőívek - szülők
Kérdőív
Öt évre szóló önfejlesztési terv készítése
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Felelős

Leleszné Sveda Klára
Leleszné Sveda Klára

Határidő

ÖNÉRTÉKELÉSI TERV – Pedagógusok, intézményvezető, intézmény
2015-2016.
Nevelési/tanév
2015.
szeptember 1től december
31-ig

Elek Imréné
Kathiné
Bodnár
Melinda

2017.
szeptember 1től december
31-ig

2018.
január 1-től
június 30-ig

2018.
szeptember 1-től
december 31-ig

2019.
január1-től
június 30-ig

2019.
szeptember 1-től
december 31-ig

2020.
január 1-től
június 30-ig

Borsiné Nagy
Magdolna

Intézményvezetői
önértékelése

Intézményvezetői
önértékelése

Intézményi
önértékelés

Intézményi
önértékelés
végzése

2019. évi
minősítési
tervbe
bekerültek
+
időarányosan
a testület
további tagjai

a testület
további tagjai
a teljes
pedagógus
létszám
100%-ig

2020. évi
minősítési
tervbe
bekerültek
+
időarányosan
a testület
további tagjai
Átfogó, teljes
körű
intézményi
önértékelés

a testület
további tagjai
a teljes
pedagógus
létszám 50%ig

Kovácsné
Fodor Anikó

Fazekasné
Rab Julianna
Leleszné
Sveda Klára

Tóth Erika

(8 fő)

2019-2020.
Nevelési/tanév

2017.
január 1-től
június 30-ig

Szabadiné
Kardos Rita

Máté
Csabáné

2018-2019.
Nevelési/tanév

2016.
szeptember 1-től
december 31-ig

Zolnai
Aladárné

Molnár Ildikó

2017-2018.
Nevelési/tanév

2016.
január 1-től
június 30-ig

Katonkáné
Erdős Ildikó

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2016-2017.
Nevelési/tanév

Leleszné
Sveda Klára

Leleszné
Sveda Klára

Tagintézmény
Intézményi
önértékelése
Fodor Istvánné

Mozsár Edina
Szabadiné
Kardos Rita
Kiss Adrienn
Simon
Jánosné
Kiss-Berki
Anita
(10 fő)

Megjegyzés
50

Átfogó, teljes
körű
intézményi
önértékelés

Első
Önértékelés
elkészítése
2 éves Egyéni
Önfejlesztési
terv
elkészítése:
Elek Imréné
Kathiné
Bodnár
Melinda
Katonkáné
Erdős Ildikó
Fazekasné
Rab Julianna
Leleszné
Sveda Klára
Félegyháziné
Kathi Ildikó
Molnár Ildikó
Máté
Csabáné

-

Első
Önértékelés
elkészítése
2 éves Egyéni
Önfejlesztési
terv
elkészítése:
Borsiné Nagy
Magdolna
Kovácsné
Fodor Anikó
Zolnai
Aladárné
Szabadiné
Kardos Rita
Tóth Erika
Mozsár Edina
Szabadiné
Kardos Rita
Kiss Adrienn
Simon
Jánosné
Kiss-Berki
Anita

A nevelőtestület
minden tagja
első alkalommal
elvégzi az
önértékelését

A
nevelőtestület
minden tagja
már
második
alkalommal
elvégzi az
önértékelését

A
nevelőtestület
kijelölt tagjai
már
harmadik
alkalommal
elvégzi az
önértékelését

A
nevelőtestület
50%-a
már
harmadik
alkalommal
elvégzi az
önértékelését

Pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni.
Legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra vonatkozóan el kell végezni.
Az intézményvezető önértékelését vezetői megbízásának 2. és 4. évében kell elvégezni.
Minden intézményre vonatkozóan 2020. június 30-ig el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
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14. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV
2017 / 2018 NEVELÉSI ÉV
A TERVEZÉST SEGÍTŐ DOKUMENTUMOK:
- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról
- 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
- Az Óvoda Nevelési Országos Alapprogramja (137/96.VIII.28.)
- Csillagvár Óvoda Nevelési Programja
- 1997.évi XXXI. Törvény
- 15/1998. NM rendelet
- 115. 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről
- 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez
A pedagógus, illetve az óvoda, mint intézmény gyermekvédelmi feladatai:
Kt. 19.§
(7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy d) közreműködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
94/11. MKM rendelet
6.§ (1) A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti
szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel, és hatóságokkal.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.
Az óvodapedagógusok feladatai:
-

A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése.

-

Szükség szerint környezettanulmány végzése családlátogatás alkalmával.

-

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.

-

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése,
fejlesztése.

-

A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.

Gyermekvédelmi felelős feladatai:
-

Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában.

-

Gyermekvédelmi munkatervet készít, megjelölve a konkrét tevékenységeket a
felelőssel együtt.

-

Nyilvántartja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
gyermekeket, feljegyzi az intézkedéseket, eredményeket. Ellenőrzi a nyilvántartásba
vétel, ill. megszüntetés okait.

-

Szükség szerint igénybe veszi a családgondozó, a védőnő segítségét.

-

Elősegíti az óvónők tájékozódó tevékenységét, szükség szerint családlátogatáson is
rész vesz.

-

Javaslatokat tesz a különböző segélyezési formákra, ha szükséges segít a
környezettanulmány elkészítésében.

-

Részt vesz esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a
gyermekvédelmi munka intézményszintű ellenőrzésében, értékelésében.

Az óvodavezető feladatai:
-

A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős
megbízása, feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten.

-

Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal.

-

A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.

-

Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.

-

Étkezési

kedvezmények

meghatározása

a

törvényi

jogszabályoknak

önkormányzati rendeleteknek megfelelően. Ezek dokumentálása.
-

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása.

A szülőkkel kapcsolatos feladatok:
-

A család a szocializáció első színtere, ezért erősítsük a családi nevelést.

és

az

-

A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk.

-

Személyes kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel.

-

Beszoktatás alatt, anamnézis felvétele, gyermekvédelmi adatlapok kitöltetése a
szülőkkel.

-

Folyamatos, segítő együttműködés, gyermekük elfogadásának segítése, bátorító
nevelésre ösztönzés.

-

Folyamatos családlátogatás probléma esetén.

-

A családok szociális, nyelvi tudás különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására
törekszünk.

-

A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben.

-

A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk.

-

Fejlesztési tanácsok a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozáshoz
(szülői igény esetén).
„ Elfogadom az összes rászoruló gyermeket, akit a gondviselés nekem szánt!”
(Brunszvik Teréz)

CSILLAGVÁR ÓVODA 2017-2018. évi gyermekvédelmi munkaterve

FELADAT

Résztvevők

Módszerek

Sikerkritérium

Felelős

Határidő

A nevelési év gyermekvédelmi feladatainak
ütemezése.
Gyermekvédelmi munkaterv megírása

Félegyháziné Kathi

Írásos

Félegyháziné

2017.09.01.

Ildikó

dokumentáció

A munkaterv
segíti a
gyermekvédelmi
felelős munkáját

Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok
SZK tagjai

Nevelőtestületi
értekezlet
SZK értekezlet

A munkaterv
megismerése
minden érintett
számára

Félegyháziné

2.

Gyermekvédelmi munkaterv megismertetése és
elfogadtatása a Nevelőtestülettel, SZK-val
Közzététele az óvoda honlapján.

Szülői értekezlet
Tájékozató plakát

A szülők tudják
kihez forduljanak
segítségért

Leleszné
Sveda Klára
Félegyháziné
Kathi Ildikó

Beszélgetés

Okok feltárása,
helyzetelemzés,
segítségnyújtás
lehetőségei

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2017.09.01.

4.

A szőlőskertben lakó új óvodások és családjaik
meglátogatása óvodába lépés előtt.
Szőlőskerti gyermekek névsorának rögzítése
telephelyenként

Óvodavezető
Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok
Szülők
Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok

2017.09.30.

3.

Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, tájékoztatás a
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények
címéről, a jogszabályi változásokról

Írásos

Egy gyerek sem
marad ki a
nyilvántartásból

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2017.09.15.

Ssz.

1.

5.

6.

Az új gyermekek feltérképezése, felmérése, Félegyháziné Kathi
regisztrációja
gyermekvédelmi
szempontból
Ildikó
telephelyenként. Csoportokban adatlap kiadása a
gyermek személyi adatváltozásának nyomon követésére.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
Gyermekvédelmi
részesülő családok nyomon követése.
felelős
Figyelemfelhívás a határozat beszerzésére, a
Óvodapedagógusok
határidők betartására. Segélykérő lapok kitöltéséhez
Óvodatitkár

dokumentáció
Írásos
dokumentáció

Kathi Ildikó

2017.09.15.

Kathi Ildikó

A figyelemmel
Félegyháziné folyamatos
kísérés folyamán Kathi Ildikó
adott esetben,
Molnárné Kiss
szükség szerint
Ildikó

segítség nyújtása. A hiányzások, a ki- és bejelentés
nyomon követése.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Az óvodaköteles gyermekek / 3 éves / ellenőrzése
körzetünkben, szükség esetén intézkedés / a szülő
felszólítása, hogy óvodába írassa be a gyermeket /.

jelzés a szülők
felé
Óvodavezető
Gyermekvédelmi
felelős

Egyéb szempontból hátrányos helyzetű gyermekek
Gyermekvédelmi
/ lakáshelyzet, szociális helyzet, nevelési probléma /
felelős
csoportonként. A gyermekek gondozottságának, Óvodapedagógusok
ellátásának, a szülő-gyermek kapcsolatnak, a
bekövetkezett változásoknak, az indokolatlan
hiányzásoknak fokozott figyelemmel kísérése.
A HH és HHH, valamint a veszélyeztetett
Gyermekvédelmi
gyermekek fejlődési folyamatának figyelemmel
felelős
kísérése
Óvodapedagógusok
GYVK-s, HH, HHH gyermekek adatainak
egyeztetése a Humán és Szociális osztályon, az
adatok rögzítése telephelyenként.

Gyermekvédelmi
felelős
Bertalan Imre

Ingyenes étkezési támogatáshoz szükséges
nyilatkozatok összegyűjtése, vezetése

Gyermekvédelmi
felelős
Vezető helyettesek

Fogadóóra kezdeményezése a szülőknek a
problémák feltárására, illetve a megoldások
keresésére.

Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok

Írásos
dokumentáció

Megfigyelés,
beszélgetés

Megfigyelés,
konzultáció az
óvónőkkel,
szülőkkel
Írásos
dokumentáció

Írásos
dokumentáció

Beszélgetés

Egy gyerek sem
marad ki az
óvodából

Leleszné
Sveda Klára
Félegyháziné
Kathi Ildikó

2017.09.30.

A figyelemmel
kísérés folyamán
adott esetben,
szükség szerint
jelzés az illetékes
szerv felé
A figyelemmel
kísérés folyamán
adott esetben
javaslattétel

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Egy gyerek sem
marad ki a
nyilvántartásból

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Megfelelően
vezetett
nyilvántartás

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Problémák
megbeszélése,
megoldások
keresése

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

13.

Folyamatos kapcsolattartás a telephelyek
óvodapedagógusaival és a körzetek
családgondozóival, szükség szerint személyes
megbeszélés.

Gyermekvédelmi
Felelős

Írásos
dokumentáció

Óvodapedagógusok
Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok

Beszélgetés

14.

A folyamatban lévő esetekről rendszeres
tájékoztatást adok az érintett
óvodapedagógusoknak, a szükséges intézkedések
megbeszélése.

Gyermekvédelmi
felelős

Beszélgetés

15.

A Szociális Szolgáltató Központ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett
esetkonferenciákon, tanácskozáson, szakmai
megbeszélésein való részvétel.
Napi kapcsolat a Szociális Szolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a jelző
rendszer minden tagjával, annak működtetése.

Gyermekvédelmi
felelős

A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
változásának folyamatos figyelemmel kísérése. A
változásokról a nevelőtestület tájékoztatása.

Félegyháziné Kathi

Törvényi háttér,

Ildikó

jogszabályok

Pályázatok kiírásának figyelemmel kísérése, hogy
minden támogatáshoz hozzájussunk, ami a
hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének
segítésére szolgál.

Gyermekvédelmi
felelős
Óvodapedagógusok

Pályázatok

16.

17.

18.

Beszámoló

Beszámoló
Kapcsolatfelvétel
Írásos
dokumentáció

Egymás
munkájának
segítése

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Egymás
munkájának
segítése

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Aktuális
feladatok
megbeszélése,
továbbképzés,
önképzés
lehetősége
Jelzőrendszer
működik

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Tájékozottság a
változásokról

Félegyháziné

folyamatos

Anyagi
támogatás

Félegyháziné
Kathi Ildikó

Kathi Ildikó

folyamatos

19.

20.

Közreműködés a gyermekvédelmi munka
intézményi ellenőrzésében, értékelésben,
A Pedagógiai Program gyermekvédelmi
fejezetének ellenőrzésében, értékelésben. Új célok,
elvárások megfogalmazásában
ismertetésében az intézményi önértékelés során.
A Szociális Szolgáltató Központ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata számára beszámoló
készítése

Gyermekvédelmi
felelős

Beszámoló készítése félévkor és év végén.

Félegyháziné Kathi

Írásos

Ildikó

dokumentáció

21.

Gyermekvédelmi
felelős

Írásos
dokumentáció

Írásos
dokumentáció

Hatékony
gyermekvédelmi
munka

Félegyháziné
Kathi Ildikó

folyamatos

Jelzőrendszer
működik

Félegyháziné
Kathi Ildikó

2018.02.

A kitűzött
feladatok
sikeresen
megvalósultak

Félegyháziné

2018.01.31.
2018.06.30.

Kathi Ildikó

Hajdúböszörmény, 2017.06.15.
Félegyháziné Kathi Ildikó
Gyermekvédelmi felelős

MELLÉKLETEK
(MUINKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK)

KREATÍV KEZEK MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

I. Személyi feltételek
A munkaközösség vezetője: Zákány Gyuláné
A munkaközösség tagjai:
Kozmáné Horváth Hedvig
Molnár Ildikó
Mozsár Edina
Tara Csilla
Tóth Erika
2017/18-as nevelési évben a munkaközösség várható létszáma 6 fő.
A munkaközösség tagjai tapasztalt óvodapedagógusok, évek óta óvodánkban folytatnak
nevelő munkát.
A munkaközösség feladat-és területspecifikuma, hogy felismerje a tehetségígéretes
gyermekeket és kibontakoztassa a bennük rejlő lehetőségeket az új technikák alkalmazásával.
Ehhez szakirányú továbbképzéssel rendelkezik Kozmáné Hédi(Vizuális és bábműhely,
Korszerű módszerek, technikák, eszközök a vizuális nevelésben).
II. Tárgyi feltételek
A nevelő munkához szükséges alapvető tárgyi feltételek a rendelkezésünkre állnak. A
gyűjtőmunkába a szülők is készségesen bekapcsolódnak, szívesen részt vesznek a számukra
meghirdetett családi kézműves programokon. A közösen elkészített alkotások az óvoda
folyosóit díszítik.
III. A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai
Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a tehetséggondozó műhelyben folyó tevékenységek során
segítsük a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó képi-plasztikai kifejezőkészségét,
fantáziaviláguk gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését.
Célunk: A kimagasló képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális
fejlesztése. Az előző évben megkezdett tehetség kibontakoztatása, a 6-7 éves gyermekek
egyéni továbbhaladásának, tapasztalatszerzésének elősegítése.
IV. Általános feladatok a nevelési évben
A telephelyenként létrehozott tehetséggondozó műhelyekben a tevékenységek során
folyamatosan ismerkedünk a különleges anyagokkal, technikákkal, azok variációs
lehetőségeivel. Felébresztjük a gyermekekben szunnyadó szép iránti nyitottságot, befogadni
akarást, esztétikai érzékenységet.
Az érdeklődő óvodapedagógusoknak szívesen adunk ötleteket, gyakorlati tanácsokat,
bátorítást egy-egy kevésbé ismert technika kipróbálásához.

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
V. Munkaközösségi megbeszélések
A „Kreatív kezek” munkaközösség havonta (lehetőség szerint a második hét keddjén) tart
megbeszélést. Erről emlékeztetőt/jegyzőkönyvet és jelenléti ívet készítünk.
A munkaközösség megbeszéléseinek témáit az elkészített és a tagok által jóváhagyott
munkaterv tartalmazza.
A munkaközösség-vezető évente két alkalommal írásos beszámolót készít a munkaközösség
munkájáról, melyet a vezetőség rendelkezésére bocsát.
VI. Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülői értekezletek keretein belül a szülőknek lehetősége van tájékozódni a munkaközösség
munkájáról.
A munkaközösség tagjai szívesen adnak információt a munkaközösség munkájáról, a várható
programokról.
VII. A munkaközösség tevékenysége, programok

TEVÉKENYSÉG
FELELŐS IDŐPONT ERŐFORRÁS
Hónapokra lebontva
I. Szeptember:
Éves teendők
megbeszélése
1.Az elkészült
munkaterv megvitatása, módosítása.
2. A vizuális „alkotó”
műhelyek beindításához szükséges feltételek átbeszélése.

MÓDSZER

Zákány
2017.
2017/18-as
megbeszélés,
Gyuláné
szeptember munkaközössé- szavazás
munk.köz.
gi munkaterv
vezető

II. Október:
Kozmáné
Látogatás a
Horváth
TímárházHedvig
Kézművesek Házába
(Debrecen)

2017.
október

fényképezőgép, megbeszélés,
internet
tájékoztatás,
megtekintés,
magyarázat

BIZONYLAT
jegyzőkönyv,
esetleg a
módosított
munkaterv

emlékeztető,
fotók,
tájékoztató
füzet

III. November:
Zákány
„Kukoricázzunk!”
Gyuláné
Használati-és dísztárgyak, játékok
csuhéból.(Külsős szak
ember felkérése)

2017.
november

korábban
elkészített
alkotások,
képek, a
munkához szükséges anyagok

kooperatív
tanulás,
szemléltetés,
magyarázat,
megbeszélés

emlékeztető,
fotók, felnőtt
alkotások

TEVÉKENYSÉG
FELELŐS IDŐPONT ERŐFORRÁS MÓDSZER
Hónapokra lebontva

BIZONYLAT

IV. December:
Ismerkedés a
gyöngyfűzés
technikájával.
A technikát Kiss
Adrienn óv.pedagógus
mutatja be.

Zákány
Gyuláné,
Kiss
Adrienn

bemutatás,
szemléltetés,
magyarázat,
megbeszélés,
beszélgetés

jegyzőkönyv,
fotók, felnőtt
alkotások

V. Január:
Féléves munkánk
értékelése
1. A telephelyenként
működő alkotó
műhelyek rendje,
résztvevő gyerekek
száma, pályázatok.
2. További feladataink

Zákány
2018.
Gyuláné
január
mk.vezető
és minden
munkaközösségi tag

A
megbeszélés,
munkaközösség tájékoztatás,
munkaterve és a értékelés
telephelyenként
i
alkotó
műhelyek
feljegyzései.

jegyzőkönyv,
féléves
értékelés

VI. Február:
Papírmasé, avagy a
papír
újrahasznosítása.
A papírmasé készítésének bemutatása,
alkalmazási
lehetőségei.

Zákány
Gyuláné

2018.
február

A technika
leírása,
lépésenkénti
bemutatása
ábrákkal. Kész
munkák(gyerek,
ill. felnőtt)

bemutatás,
szemléltetés,
magyarázat,
megbeszélés,
beszélgetés

emlékeztető,
technikai
leírás, gyermek
és felnőtt
alkotások

VII. Március:
A horgolás alapjai I.
A horgolás
technikájának
bemutatása Molnár
Ildikó
óvodapedagógus
segítségével.

Zákány
Gyuláné,
Molnár
Ildikó

2018.
március

A horgoláshoz
szükséges
kellékek,
leírások.
A munkafázisokat bemutató
kész munka.

bemutatás,
szemléltetés,
magyarázat,
megbeszélés,
beszélgetés

emlékeztető,
technikai
leírás, felnőtt
munkák

VIII. Április:
A horgolás alapjai
II.
Egyszerű játékszerek,
szemléltető eszközök
készítése Molnár
Ildikó

Zákány
Gyuláné,
Molnár
Ildikó

2018.
április

A horgoláshoz
szükséges
kellékek.
A munkafázisokat bemutató
kész munka.

bemutatás,
szemléltetés,
magyarázat,
megbeszélés,
beszélgetés

emlékeztető,
felnőtt
munkák

2017.
december

kész munkák,
technikai
leírások, ábrák,
a munkához
szükséges
anyagok

óvodapedagógus
segítségével.

TEVÉKENYSÉG
Hónapokra lebontva

FELELŐS IDŐPONT ERŐFORRÁS MÓDSZER BIZONYLAT

IX. Május:
Mozsár
2018.
Látogatás a Hajdúsági Edina,
május
Múzeumba
Tara Csilla
A tehetséggondozó
műhelybe járó
gyerekekkel közös
múzeum látogatás.

fényképező
gép, múzeumi
kiadványok,
belépő jegyek

X. Június:
A 2017/18-as nevelési
év zárása
1. A „Kreatív kezek”
munkaközösség éves
munkájának értékelése.
2. A következő nevelési
év témajavaslatainak
megvitatása.
3. A 2018/19-es évi
munkaterv vázlatos
előkészítése.

éves munkaterv megbeszélés
tájékoztatás,
értékelés,
breamstormi
ng

Zákány
2018.
Gyuláné
június
munkaközösségvezető
és
valamennyi
munkaközösségi tag

Dátum: Hajdúböszörmény, 2017. 07. 31.

bemutatás,
emlékeztető,
szemléltetés, fotók,
magyarázat, kiadványok
megbeszélés

jegyzőkönyv,
év végi
értékelés,
előzetes
munkaterv

Zákány Gyuláné
….......................................
aláírás

„Szín-varázs-szó” anyanyelvi munkaközösség
munkaterve
2017/18 nevelési év
2017. július 30.
1.Személyi feltételek
Munkaközösség tagjai
NÉV
Tara Csilla
Kovácsné Fodor Anikó
Kiss Adrienn
Zákány Gyuláné
Elek Imréné
Katonkáné Erdős Ildikó
Pintye Katalin
Marjainé Kiss Judit
Félegyháziné Kathi Ildikó
Máté Csabáné

BEOSZTÁS
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
intézm.vez.hely.
óvodaped. munkaköz. vez.

A 2017/18 as nevelési évben a munkaközösség létszáma 10 fő. Valamennyien
tapasztalt óvodapedagógusok, többnyire évek óta intézményünkben folytatnak
nevelőmunkát. A munkaközösség területspecifikuma: anyanyelvi nevelés.
2.Tárgyi feltételek
Speciális eszközigény: Laptop, nyomtató, oktató hangfal, CD lejátszó, projektor, díszletek,
jelmezek, kellékek ( mindezek alapanyagai). A meghirdetett vetélkedőkön a résztvevők és
előadók ajándékai, tárgyi jutalmak.

3. A munkaközösség feladatai, céljai
Célja: Az anyanyelvi nevelés hatékonyságának növelése, a gyerekek kommunikációs
képességének fejlesztése. A verbális és nonverbális eszközök helyes és örömteli használata a
gyermekek által. A mese fontosságának propagálása a szülők körében.
Feladata: Az anyanyelv megismerésére, szeretetére nevelés. A szülők számára
segítségnyújtás gyermekeik olvasóvá nevelésének megalapozásában.

4. Munkaközösségi megbeszélések
Munkaközösségünk szükség szerint, a programoknak megfelelően tart megbeszéléseket,
melyről emlékeztető készül. A munkaközösség-vezető évente két alkalommal írásos
beszámolót készít a munkaközösség munkájáról, melyet a vezetőség rendelkezésére bocsát.

5. Kapcsolattartás a szülőkkel
Szülői értekezletek keretén belül lehetősége van a szülőknek tájékozódni a munkaközösség
feladatairól, programjairól.
További információs lehetőség: www.csillagvarovoda.hu

6. A munkaközösség tervezett programjai
Felelős: óvodavezető helyettes, munkaközösség-vezető
Sikerkritérium: - az óvoda és a családok közötti szoros kapcsolat
- a szülők többoldalú tájékozottsága a mese jelentőségéről
- a kérdőív segített a továbbgondolkodásban
- a programok sikerei motiválják a közösséget
- több fórumon keresztül (újság, honlap) telephelyünk jó hírneve
- a gyerekek sikerélménye segíti a személyiségük fejlődését
- szívesen kommunikálnak, bátran használják a nonverbális eszközöket

Programelem

Téma

Időpont

Cél

A munkaterv
ismertetése,
elfogadtatása a mk.
tagjaival

Munkaterv

2017. szeptember 01

A munkaközösség
tagjai tudatosan
készüljenek a
feladatokra

Kérdőív összeállítása
kiosztása
értékelése

Szülői
elégedettségmérés
kérdőívvel

2017. szeptember
első hete

Megismerjük a szülők
véleményét a
témában

Szülők általi mesélés
alvásidőben

Mesehét

2017. szeptember
utolsó hete

Másfajta meseélmény
biztosítása a
gyerekeknek

Az óvodai
rendezvény
előkészítése, a mese
kiválasztása,
feladatok
megbeszélése

Szüreti mulatság

2017. szeptember 10

Az óvodai program
sikeres lebonyolítása

Műhelymunka szülők
bevonásával

Díszlet és
bábkészítés

2017. november 3.
hete

Családok
bevonásával
esztétikus, többször
használatos eszközök
készítése

A mese kiválasztása
feladatok
megbeszélése

Karácsonyi csengő
szól

2017. november 4.
hete

A program sikeres
lebonyolítása

Az óvodai program
lebonyolítása

Karácsonyi csengő
szól

2017. december 3.
hete

Az ünnepi hangulat
és sikerélmény
biztosítása

A „Kakaó parti”
szervezése, feladatok
megbeszélése

Mesevetélkedő

2018. január első
hete

A program
zökkenőmentes,
élményszerű
lebonyolítása

Az óvodai
rendezvény
lebonyolítása

Kakaó parti

2018. január utolsó
hete

A családok örömmel
és aktívan vegyenek
részt a programon

A mese kiválasztása
farsang hetében

Tréfás mese

2018. február utolsó
hete

Tél temetése vidám
hangulatban

Könyvtár használata
a könyvtár
vezetőjének
tájékoztatásával

Könyvtári szülői
értekezlet

2018. március első
hete

A könyvtár
használatának
megkedveltetése

Előadás meghívott
előadóval, majd
kötetlen beszélgetés

A mese szerepe

2018. március 2. hete

Az otthoni mesélés
fontosságának
megéreztetése

Az egységünkben
történő mesemondó
verseny szervezése

Mesemondó verseny

2018. március 2. hete

A többi telephely
óvodapedagógusainak
motiválása a
rendezvény iránt

Beszélgetés a
tanítónőkkel

Írás-olvasás
megalapozása

2018. március 3. hete

A szülők
tájékoztatása

A rendezvény
lebonyolítása

Mesemondó verseny

2018. április első
hete

A gyerekek szereplési
vágyának kielégítése,
sikerélményhez
juttatása

Mese kiválasztása

Mese dramatizálás

2018. május 3. hete

Élmény nyújtás

Családi
mesevetélkedő
szervezése

„Hétmérföldes
próbatétel”

2018. május utolsó
hete

Mesei környezetben
megrendezett
programon a családok
széleskörű, aktív
részvétele

Beszámoló
ismertetése a
kollegákkal

Beszámoló

2018. június 3. hete

A munkaközösség
munkájának értékelés

Hajdúböszörmény, 2017. 07. 30.
Máté Csabáné
munkaköz.vez.

DOBÓ ISTVÁN ÚTI ÓVODA
SZIV MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
2017-2018
„SZERESD, ISMERD, VÉDD”

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJE: Katonkáné Erdős Ildikó
Munkaközösségünk ebben az évben is a Környezettudatosságra neveléssel foglalkozik.
SZÍV nevet viseli, „SZERESD, ISMERD, VÉDD”
Részben változott a munkaközösségünk személyi feltétele. A Dobó István úti telephely nevelő
testületéből NÉGY óvodapedagógus tagja,az ötödik segíti a munkaközösség munkáját, a Hét
vezér úti telephelyről a Dobó I. úti telephelyről átkerült két óvodapedagógus ,és az egyik
óvodapedagógus közvetlen kolleganője lett a 2017-2018-as nevelési évtől a
munkaközösségünk tagja.
A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó, tevékenységközpontú módszerekkel komplex
módon történik (sok-sok játékos tevékenységgel, szenzitív módszerekkel, életközösségek
terepi megtapasztaltatásával stb.).
Céljaink:
❖ Óvodánkhoz közeli élményszerzésekre alkalmas helyszínek jegyzékének összeállítása
❖ Amit a természet elenged: Szakirodalom gyűjtemény (legjobban ,leggyakrabban
használt kiadványok )
❖ Zöld óvoda címet nyert intézményekkel kapcsolattartás,
❖ ZÖLD ÓVODÁK MEGYEI TALÁLKOZÓJA ÓVODÁNKBAN
❖ MADÁRBARÁT ÓVODA cím elérése
❖ ZÖLD ÓVODA cím harmadszori elnyerése
❖ Prevenció, szükség szerint korrekció: Tipróka használat , tartásjavítás különböző
szervezeti keretek között
❖ Hagyományaink ápolása,
❖ Zöld jeles napok ünneplésébe
❖ minden csoportba nagyobb mértékű szülői bevonás
❖ Partnereinkkel kapcsolattartás erősítése (szülők, Zöld kör)
❖ Élményszerű tevékenységek, élményszerzések, életközösségek terepi
megtapasztalásának biztosítása,
❖ Olyan finanszírozási keret, támogatás felkutatása, amely biztosítja minél több
élményszerzés költségét.
Szakmai kapcsolatok:
Zöld kör
Segítő szakemberek:
Iskolaorvos
Védőnő
Aktuális témafeldolgozáshoz kapcsolódó szakemberek

Programjainkban kevesebb távoli helyszínre irányuló kirándulást tervezünk, mert azt kellett
tapasztalnunk, hogy, kevés szülő tudja finanszírozni. a költségeit.
A vizsgálódásokra, megfigyelésekre a közeli lovas pálya, az óvodánk udvara , szülők
gazdasági udvara , és az óvodánkhoz közeli helyszínek nyújtotta lehetőségeket használjuk ki.
Szabadon vizsgálódhatnak a gyerekek, és az óriási terület helyet ad a mozgásos játékoknak.

ZÖLD ÓVODAKÉNT, KIEMELT FELADATAINK, ELVEINK.
A természetvédelmet közvetlenül gyakorolják a gyerekek,( eredeti környezetben
tapasztalatszerzés),, közösen élik meg, és ismerik meg a szabályokat::
o
o
o
o
o

csak azt gyűjtjük, amit a természet elengedett,
nem szakítjuk le a virágokat, nem tördeljük a fák ágait,
nem bántjuk az állatokat
megfelelő hangerőt használunk
Szemetünk a gyűjtőhelyre kerülhet kizárólag.

Hulladékgyűjtés szelektíven zajlik
A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján
tevékenységközpontú módszerekkel történik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, gyermekek
nevelésére is.
Az óvodapedagógusok alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a
tanulási folyamat megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi
tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projektmódszer alkalmazása, kooperatív tanulás
A zöld jeles napok (természetünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre
jutnak a környezeti adottságaink
Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel, és ez
minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi
életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az
ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a
közösségi egészséges életvitelre.
Minőségfejlesztési elvek alapján, partneri kapcsolat működik a környezet- és
természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel, a szülőkkel, (szülői értekezleti
témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges
táplálkozás, növényápolás és -védelem, kirándulások stb.), a többi óvodával, és más
intézményekkel.

Dátum - határidő

Feladatok

SZEPTEMBE Mobilitási hét
R
rendezvénysorozata
Túrák napja
Városi kerékpáros ügyességi
pálya
rajzverseny és
„autó nélkül az óvodába „„
nevezések
Autómentes Világnap
Szeptember
óvodában megvalósítandó
22.-e
része
Takarítási Világnap, A zöld
Szeptember
hulladék eltakarítása, az udvar
23.-a
rendezése, gereblyézés,
seprés…

Folyamatos

Helye

Túrák napja
Tócó-völgyi tanösvényen
tájbejárás

Felelős

Szülők, gyerekek,
óvodapedagógusok

K-né Erdős I.

Az intézmény udvara és
környéke

Szülők, gyerekek, óvoda
dolgozói

Zné.Marika

Intézmény udvara,

Szülők, gyerekek, óvoda
dolgozói

Fné Julika

Városunk főterén
,Autómentes nap

Tipróka út feltöltése

óvoda udvara

ZÖLD ÓVODÁK MEGYEI
TALÁLKOZÓJÁNAK
MEGRENDEZÉSE

óvoda udvara, csoportszobák

Tisztasági Őrjárat a
Vénkertben
Konyhai zöld hulladék,
maradék zöldség gyümölcs
külön tárolóba gyűjtése,
komposztálóba helyezése

Résztvevők

karbantartó, szülők,
óvodapedagógusok
zöld óvodák képviselői, 3 fős
gyerek csapatok,
óvodapedagógusok

Kné Erdős I.
Kné Erdős I.

Óvodapedagógusok

A Vénkert utcá
gyerekek óvónők
óvoda udvara, csoportszobák

óvodapedagógusok, dajkák

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK












OKTÓBER

Nyári élményekről rajzolás
, fényképek nézegetése.
"
Kincsek"
begyűjtése,
rendszerezése
valamilyen
közösen kialakított szempont
szerint.
Készülődünk az ÁLLATOK
VILÁGNAPJÁRA.
Különböző képeket gyűjtünk
állatokról, ez lehet a ház körül
élő
kedvencekről,
újságkivágásokból, melyeket
felhasználva
tablókat
készítünk, vagy az állatok
könyvét állítjuk össze. Erre az
alkalomra ki lehet nevezni
egy polcot, ahol az éppen
aktuális témának megfelelő
könyveket
tartjuk,
most
például az állatokról.
Puzzle játékot készítünk
állatképekből "házilag".
Fogalmak gyarapítása: erdő,
erdei út, ösvény, tisztás,
mező, rét, erdész, árokpart,
madárodú,
védett
állat,
költöző madár, stb.
Madáritatás
az
óvoda
udvarán.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Látogatások:
állatorvosi rendelőbe
Pacsi kutyamenhelyre,
A szülők gazdasági udvarába
felelősségteljes állattartás
megfigyelése
Kiskerti munkálatok termések
betakarítása

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

rendelő
menhely
gazdasági udvarok

gyerekek,
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

kiskertek
csoportszobák

Gyerekek
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

komposztálás

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

 Az
ÁLLATOK
VILÁGNAPJÁ-ról
csoportonként emlékezünk
meg
az
életkori
sajátosságokat figyelembe
véve. Pl.: óriási dobozt
ragasztunk
tele
állatképekkel,
újságkivágásokkal. A zöld
szíves füzetébe mindenki
beleragaszt egy-egy állatot
ábrázoló képet, ami neki
valamilyen
okból
szimpatikus, érdekes.
 Készítsünk "ÁLLATOK
KÖNYVÉT" a csoporttal
az általuk gyűjtött képeket
felhasználva.
 Összegyűjtjük
milyen
mondókákat,
verseket,
dalokat,
meséket
ismerünk, amiben szerepel
valamilyen állat.
 Gyurmából
mintázzunk
állatfigurákat.
 Rajzoljunk "leg" állatokat,
pl:
legravaszabb,
leglomhább, legerősebb,
legkisebb,
legnagyobb,
legoktondibb
stb.
Beszélgetünk arról, hogy
vajon miért ragasztotta az
ember
ezeket
a
tulajdonságokat
rájuk?
Nekünk milyen külső és
belső
tulajdonságaink
vannak?

udvar

,dajkák, karbantartó

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

 Ismerkedünk a "védett
állat",
a
„rejtőszín”
fogalmával
 Az
ősz
színeinek
összegyűjtése, színpaletta
készítése.
 Ismerkedés, tablókészítés a
költöző madarakról.
 Gyűjtünk kukoricaszárat a
téli barkácsoláshoz, ehető
és nem ehető magvakat,
őszi bogyós ágakat.
 Befőzés
az
őszi
gyümölcsökből.
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkezett hulladékot.
MADÁRBARÁT KERT pályázat

Folyamatos

NOVEMBER

Tisztasági Őrjárat a
Vénkertben

Kné Erdős I.

A Vénkert utcái

Egészség hét
„A természet tápláló értékeinek
felfedeztetése
Intézmény csoportszobái
Szülői tapasztalok átadása –
(mesterséges adalékok nélkül)
saláták készítése,savanyítás,
befőzés, aszalás
óvoda udvara
természetes festő anyagok
Teadélután (Gyógy)
CSIPKEBOGYÓ megfigyelés,
óvoda környéke
gyűjtés

Gyerekek, óvónők

Óvodapedagógusok

óvodapedagógusok
Gyerekek, szülők
Óvodapedagógusok

gyerekek óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

DECEMBER

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

 A dér, a zúzmara, a köd
megfigyelése,
próbáljuk
ezeket
különböző
technikákkal ábrázolni.
 Az ősz színei.
 Az időjárás változásainak
megfigyelése és jelölése az
időjárás korongon.
 Készítsünk tablókat az
őszről.
 Madáritatás az óvoda
udvarán.
 Az állatok téli álma.
Beszélgetések
arról,
melyik élőlény hogyan
készül és vészeli át a telet?
Leporellók készítése a téli
álmot alvókról és a télen is
aktív állatokról.
 Ha leesik a hó elkezdjük
etetni a madarakat.
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkezett hulladékot.

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

Madáretetők kihelyezése

Az intézmény udvara és
környéke

Gyerekek, óvodapedagógusok,
Óvodapedagógusok
karbantartó

Téli időjárás
következményeinek
megfigyeltetése

Az intézmény csoportszobái

Gyerekek, óvodapedagógusok, Óvodapedagógusok

 Madárkarácsonyt
rendezünk. A hozzánk
szokott
madarakat
folyamatosan etetjük.
 Beszélgetünk az örökzöld
növényekről.
 Karácsonyfadíszeket

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

készítünk
természetes
alapanyagból.
 Folyamatosan gondozzuk
a csoportszobánkban lakó
élőlényeket.
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkezett hulladékot.

JANUÁR

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

Madáretetők feltöltése

Az intézmény udvara, és
környéke

Gyerekek, óvodapedagógusok,
Óvodapedagógusok
karbantartó

Szükség szerint az utak
síktalanítása

Az óvoda és környéke

Gyerekek, óvodapedagógusok,
karbantartó
karbantartó

Téli kirándulás

Bodaszőlő,vagy Hadházi erdő

Gyerekek, óvodapedagógusok

 Beszélgetések az állatok
téli álmáról.
 Időjárásés évszak
korongot
készítünk
rajzokból
és
képkivágásokból.
 Táplálékláncok
összeállítása
képek
segítségével.
 Játék az érzékszervekkel:
Kóstoljunk:
diót,
mogyorót,
mandulát,
mézet, napraforgómagot
stb.
Szagoljunk:
kenyeret,
almát,
gombát,
petrezselymet,
répát,
hagymát stb.
Tapintsunk:
a
környezetünkből
vett

ELEKNÉ.
szervezés óvodapedagógus

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan



FEBRUÁR

tárgyakat, pl. a kincses
sarokból vett kavicsot,
kagylót, terméseket stb.
Népszokásokról,
néphagyományokról
beszélgetünk. (vízkereszt,
farsang kezdete,)

Hajtatás, Rügyeztetés,
folyamatos megfigyelések
végzése, kísérletezések
Farsangolás megszervezése,
kiszebáb készítése elégetése

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

MÁRCIUS.

Az óvoda udvara csoportszobái Gyerekek, óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok

Intézmény csoportszobái,
udvara

maci csoport
Óvodapedagógusok

Szülők, gyerekek, óvónők,

 Említsük
meg
a
barnamedvét, mint időjóst.
 A
gyűjteményünk
gazdagítása,
faliújság
bővítése az előtérben.
 Magvak és virághagyma
hajtatása.
 Jeles napokhoz kötődően a
bejárati
faliújság
megújítása:
- Víz világnapja.

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

VÍZ VILÁGNAPJA
, kísérletek a vízzel

Csoportszobák,

vízparti megfigyelések

Hortobágy
Halastó, öreg tavi
kisvasút,vagy Békás tó
Debrecen

Március 22.

Gyerekek, Óvodapedagógusok,

óvodapedagógusok

Gyerekek, óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

Kísérletek háza

Húsvéti készülődés, tojásfestés
Csoportszobák
természetes anyagokkal
TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

 Víz témában kísérletek
gyűjteményének bővítése
 Játékok, kísérletek a VÍZ
VILÁGNAPJA
alkalmából, pl.: különböző
ízű vizek kóstolgatása,
színes
buborékkép
készítése, víz színezése
stb.
 Beszélgetünk
a
vízszennyezésről.
Ki
szennyezi
a
vizeket?
Milyen hatásai vannak
ennek?
Eljuthat-e
az
emberhez a tápláléklánc
során?
 Szemléltjük
a
gyerekeknek, hogy víz és
fény nélkül nincs élet.
 Fogalmak
gyarapítása:
természetvédelmi terület,
védett, folyó, folyópart,
áradás,
apadás,
vadvirágok, stb.
 Séták megfigyelések az
ébredő
természettel
kapcsolatban.
 Madáritatás az óvoda
udvarán.
 Tavaszi
népszokások,
hagyományok.
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkező hulladékot.

Fné Rab J.

Debrecen
Gyerekek, óvónők

Óvodapedagógusok

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

 Projektgyűjtemény
folyamatos bővítése az
évszakok szerint.
 A
költöző
madarak
visszatérésének
megfigyelése.

ÁPRILIS
Április 22.-e

FÖLD NAPJA
A föld munkálatok végzése a
kiskertben, egyszerű kísérletek
Csoportszobák, udvar,
a talajjal
veteményes kert
Hozz egy virágot
Ültetés a szülőkkel
Közös plakát készítés
Bodzavirág

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK,
ÖTLETEK

 Kertgondozás, virágültetés
az óvoda udvarán.
 Madáritatás az óvoda
udvarán.
 A
„természetempátia”
jegyében
képzeljük
magunkat
valamilyen
létező – élő vagy élettelen
helyébe,
játsszuk,
meséljük el, rajzoljuk,
fényképezzük le választott
védencünk
történetét.
Készítsünk
tervet
megvédésére, és ha kell,
védjük is meg.
 FÖLD
NAPJA:
Beszélgetések
kezdeményezése a FÖLD
nevű bolygóról. Beteg a
Föld, mi baja lehet?
Hogyan
tudnának
az

óvoda környéke

Gyerekek, óvodai dolgozók

ZolnaiA.-né
Óvodapedagógusok

Tóth E.

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

óvodások ezen segíteni?
És a felnőttek?
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkezett hulladékot.
 Ellátogatunk erdőbe:
- magok gyűjtése az öreg
fa alól,
- magok elültetése
cserépbe vagy talajba.
- kikelő magoncok
gondozása
- a kis facsemeték
kiültetése végleges
helyükre, vagy
elajándékozásuk másik
csoportnak.
 Milyen élőlény választ
téged
barátnak?
Gyerekenként rakjunk ki
egy-egy névvel ellátott
cserép (tejfölös pohár is
megfelel)
földet
a
szabadba, s figyeljük meg
pár napig vagy hétig mi
költözik bele? Az a
növényke (fűszál, csalán,
bármiféle gyomnövény) a
cserép tulajdonosának a
barátja. Vigyázzon rá,
ápolja
a
barátságot!
Minden élet érték, és élni
akar!

MÁJUS

MADARAK FÁK NAPJA
Jó kívánság fa készítés
Megfigyelések

Hadházi erdő

Gyerekek, szülők,
óvodapedagógusok
Gyerekek, óvodapedagógusok

Kné Bodnár Melinda
óvodapedagógus

Látogatás a Vackor
tanösvényen, és Kilátónál
TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉG
EK, ÖTLETEK

 A Madarak és Fák
Napjához kötődően a
bejárati
faliújság
megújítása.
 A különböző madarak
megfigyelése az óvoda
udvarán és kirándulások
alkalmával. Tablókészítés,
puzzle játékot készítünk,
barkácsolunk.
 Madáritatás az óvoda
udvarán.
 Utána nézünk, melyek
azok az ünnepek, amelyek
valamilyen fával vannak
kapcsolatban. Pl. májusfa.
 Kertgondozás
 Az "új" szülőkkel az első
szülői
értekezleten
beszélgetünk a zöld óvoda
hálózatról,
környezettudatosságról és
annak lényegéről.
 Vízvizsgálat a víz parton; a
vízimadarak
táplálkozásának
megfigyelése.
 Védencünk megfigyelése,
gondozása.
 Komposztálunk.
 Szelektáljuk az óvodában
keletkező hulladékot.
 Az égigérő fa, A tudás fája
–
mesegyűjtemény
készítés

Kné Erdős I.

Az ötlettár összeállítója:
Kné Erdős I.
Megvalósulásuk projektekhez
igazodóan

Az év
folyamán
folyamatos
tevékenységek

Szemétgyűjtő őrjárat,
évszaknak megfelelő
kísérletek,
események publikálása
Minden hónap első hetében
munkaközösségi megbeszélés,
aktualitások, tapasztalatok
megbeszélése

Katonkáné Erdős Ildikó

Munkaközösség vezető

Az óvoda környéke,
csoportszoba,

Gyerekek, felelős óvónők

programfelelősök, csoportban
dolgozó óvónők

intézmény

óvodapedagógusok

Kné EI., óvodapedagógusok

Néphagyományőrző Munkaközösség
ÉVES TERV
2017-2018-as nevelési évre
A tervezés meghatározó elemei:
•
•

Az óvoda belső hagyományai

A város sajátosságaiból és az óvodai elképzeléseiből fakadó új elemek
•

A gyermekek, szülők összetétele

•

Az óvodás korosztály életkori sajátosságainak szem előtt tartása

Az óvodai tevékenységformákat gazdagító jeles napok, hagyományok az alábbi témaköröket
tartalmazzák:
•

Néphagyományőrző jeles napok

•

A gyermeki
hagyományok

•

A természet közeli életmód jeles napjai, hagyományai

•

Nemzeti ünnepünk, városi ünnepek

élet

„sorsfordulóihoz”

kapcsolódó

jeles

napok,

A népszokásőrző tevékenységformák kiválasztásában döntő szempontja, hogy azok kerülnek
feldolgozásra, amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést, a
népi kismesterségeket állítják előtérbe.
A „jeles” napok nem minden esetben ünnepnapok, hanem tartalmuk által válnak a gyerekek
életében „más” napokká.
ŐSZI ÜNNEPKÖR
(szeptember – november)
1. Folyosó őszi dekorációjának elkészítése
Idő: augusztus vége
Helyszín: óvoda
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
2. A Város Napja: Ünnepi Testületi Ülés
Idő: szeptember 13.
Helyszín: Bocskai téri Református Templom
Felelős: Tóthné Kiss Ágnes
3. Koncert látogatás: Csicseri és borsó
Idő: szeprtember 20
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ

Felelős: Kiss - Berki Anita
4. Zöld óvodák megyei találkozója
Idő: szeptember 21.
Helyszín: Csillagvár óvoda Dobó István úti telephely
Felelős: Tóthné Kiss Ágnes
5. Autómentes Nap programjai
Idő: szeptember 22.
Helyszín: Kossuth utca
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
6. Ősz munkálatok: almaszedés
Időpont: szeptember 26.
Helyszín: Bocskai kert Dancsi Kertészet
Felelős: Gajdos Zsuzsanna
7. Az állatok világnapja: Látogatás a Hajdú Tanyára
Idő: szeptember 29.
Helyszín: Hb. Hajdú Tanya
Felelős: Nagy Veronika
8. Állatok világnapja: debreceni állatkert látogatás
Időpont: október 03.
Helyszín: Debrecen, Állatkert
Felelős: Gajdos Zsuzsanna
9. Állatok világnapja: látogatás a baromfiudvarba
Időpont: október 04.
Helyszín: családi tanya
Felelős: Kiss-Berki Anita
10. Őszi munkálatok – Szőlőszüret, kukoricatörés
Idő: október
Helyszín: szántóföld, külső helyszín
Felelős: Gajdos Zsuzsanna
11. Katica Bábszínház előadása
Idő: október 10.
Helyszín: óvoda
Felelős: Kiss-Berki Anita

12. Őszbúcsúztató Családi Nap
Idő: október 20.
Helyszín: óvoda
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit és az óvónők
13. Vojtina Bábszínház – bérletes előadások
Idő: időszakos
Helyszín: bábszínház
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
14. Múzeumpedagógiai foglalkozás
Idő: időszakos
Helyszín: Hajdúsági Múzeum
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
15. Kirándulás a Vackor tanösvényhez – az őszi erdő
Idő: október vége
Helyszín: Hadházi erdő
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
16. Látogatás a helyi Moziba
Idő: október vége
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ
Felelős: Kiss - Berki Anita
17. Márton napi vigasságok
Idő: november 7-11.
Helyszín: óvodai csoportok
Felelős: óvodapedagógusok
18. Pályázatírás, pályázat figyelés
Idő: folyamatos
Felelős: Nagy Veronika
19. Vojtina Bábszínház – bérletes előadás
Idő: november
Helyszín: bábszínház
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
20. Volt óvodásaink meglátogatása az első osztályokban
Idő: november
Helyszín: általános iskolák

Felelős: csoportban dolgozók óvodapedagógusok
21. Teddy maci program vendégül látása
Idő: november vége
Helyszín: csoportszobák
Felelős: Gajdos Zsuzsanna
22. Adventi készülődés
Idő: november utolsó hetétől karácsonyig
Helyszín: csoportszobák
Felelős: óvodapedagógusok
23. Folyosó téli dekorációjának elkészítése
Idő: november
Helyszín: óvoda
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
24. Összefoglaló készítése az őszi ünnepkör tevékenységeiről
Idő: december 10.
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
Gajdos Zsuzsanna

Őszi jeles napok:
- szeptember 8.

Mária kisasszony napja

- szeptember 29.

Mihály napja

- október 4.

Az állatok világnapja

- október 15.

Teréz napja, a szüret kezdő napja

- november 1.

Mindenszentek napja

- november 11.

Márton napja

- november 19.

Erzsébet napja

- november 30.

András napja, advent első vasárnapja

TÉLI ÜNNEPKÖR
(december – február)
25. Mikulásvonat Diósgyőr – Lillafüred
Idő: december
Helyszín: csoportszobák
Felelős: Tóthné Kiss Ágnes
26. Mikulásvárás – Meglepetés műsor meghívása
Idő: december 05.
Helyszín: csoportszobák
Felelős: Kiss-Berki Anita
27. Karácsonyi ünnepkör
Idő: december
Helyszín: óvodai csoportszobák
Felelős: csoportos óvónők
28. Kiskarácsony ünnepség, ünnepi ebéd a csoportokban
Idő: december
Helyszín: óvoda folyosója
Felelős: óvodapedagógusok
29. Városgazdálkodási Vállalat – Útkarbantartó gépek
Idő: január
Helyszín: Radnóti u.
Felelős: Kiss- Berki Anita
30. Látogatás a LEGO gyárba
Idő: január 18.
Helyszín: Nyíregyháza
Felelős: Kiss-Berki Anita
31. Vojtina bábszínház – bérletes előadás
Idő: február
Helyszín: bábszínház
Felelős: óvodapedagógusok
32. Múzeumpedagógiai foglalkozás
Idő: időszakos
Helyszín: Hajdúsági múzeum
Felelős: óvodapedagógusok

33. Télbúcsúztató farsang – Családi Nap
Idő: február
Helyszín: csoportszobák
Felelős: óvodapedagógusok
34. Szánkózás
Idő: február közepe
Helyszín: óvodához közeli helyszín
Felelős: Tóthné Kiss Ágnes
35. Katica bábszínház előadása
Idő: február
Helyszín: csoportszobák
Felelős: Kiss-Berki Anita
36. Látogatás a helyi Moziba
Idő: február vége
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ
Felelős: Kiss-Berki Anita
37. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleiknek
Idő: február
Helyszín: maci, napocska, pillangó csoport
Felelős: óvodapedagógusok
38. Könyvtárlátogatás
Idő: február
Helyszín: Városi könyvtár
Felelős: óvodapedagógusok
39. Kirándulás a Vackor tanösvényhez – a téli erdő
Idő: február vége/március eleje
Helyszín: Hadházi erdő
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
40. Múzeumpedagógiai foglalkozás
Idő: időszakos
Helyszín: Hajdúsági múzeum
Felelős: óvodapedagógusok
41. Manóvár Játszóház
Idő: március

Helyszín: Debrecen
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
42. Folyosó tavaszi dekorációjának elkészítése
Idő: március
Helyszín: óvoda
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
43. Összefoglaló a téli ünnepkör tevékenységeiről
Idő: március
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
Nagy Veronika
Téli jeles napok:

- december 4.

Borbála napja

- december 6.

Miklós napja

- december 13.

Luca napja

- december 24-26.

Karácsony

- december 31.

Szilveszter

- január 01.

Újév

- január 06.

Vízkereszt

- február 2.

Gyertyaszentelő boldogasszony napja

- február 03.

Balázsolás

- február 06.

Dorottya

- február 14.

Bálint, Valentin

- február 16.

Julianna

- február 19.

Zsuzsanna

- február 25.

Mátyás

- február 29-ig

Télbúcsúztató - farsang

TAVASZI ÜNNEPKÖR
(március - május)

44. Nőnapi megemlékezés
Idő: március
Helyszín: csoportszobák
Felelős: óvodapedagógusok
45. Folyosó ünnepi dekorációjának elkészítése
Idő: március eleje
Helyszín: óvoda
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
46. Nemzeti ünnep: március 15.
Idő: március
Helyszín: Lovas szobor- Zászlók elhelyezése
Hajdúsági Múzeum
Felelős: Kiss – Berki Anita, Nagy Vera
47. Víz világnapja - Látogatás a Városi Vízmű telepre
Idő: március
Helyszín: Vízmű telep
Felelős: Kiss-Berki Anita
48. Víz világnapja - Látogatás a Vidi érhez, az ivóvíz kutakhoz
Idő: március
Helyszín: Vízmű telep
Felelős: Kiss-Berki Anita
49. Húsvéti ünnepkör feldolgozása
Idő: április
Helyszín: csoportok
Felelős: óvodapedagógusok
50. A Föld Napja – látogatás Botanikus Kertbe, Békás tóhoz
Idő: április vége – május eleje
Helyszín: Debrecen
Felelős: Gajdos Zsuzsanna
51. Anyák köszöntése
Idő: május eleje

Helyszín: óvoda
Felelős: óvodapedagógusok
52. Folyosó nyári/aktuális dekorációjának elkészítése
Idő: április
Helyszín: óvoda
Felelős: Kozmáné Horváth Hedvig
53. Látogatás a helyi Moziba
Idő: május vége
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ
Felelős: Kiss-Berki Anita
54. Madarak és fák napi kirándulás
Idő: május
Helyszín: csoportonként változó
Felelős: óvodapedagógusok
55. Kirándulás a Vackor tanösvényhez – a tavaszi erdő
Idő: május

Helyszín: Hadházi erdő
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
56. Múzeumpedagógiai foglalkozás
Idő: időszakos
Helyszín: Hajdúsági múzeum
Felelős: óvodapedagógusok
57. Gyermeknap
Idő: június 1. hete
Helyszín: óvoda
Felelős: óvodapedagógusok
58. Gyermekmentő bemutatója
Idő: június
Helyszín: óvoda
Felelős: Kiss – Berki Anita
59. Nagyok búcsúztatása
Idő: május - június
Helyszín: csoportok

Felelős: óvodapedagógusok
60. Összefoglaló a tavaszi ünnepkör tevékenységeiről
Idő: június 10.
Helyszín: óvoda
Felelős: Kiss-Berki Anita
Tóthné Kiss Ágnes

Tavaszi jeles napok
- március 08.

Nőnap

- március 15.

Nemzeti ünnep

- március 18, 19, 21.

Sándor, József, Benedek napja

- március 22.

A víz napja

- mozgó nap

Húsvét

. április 22.

A Föld napja

- május 1.

Majális napja

- május első vasárnapja

Anyák napja

- május 4.

Flórián napja

- május 10.

Madarak, fák napja

- május 12, 13, 14.

Pongrác, Szervác, Bonifác napja

- május 25.

Orbán napja

- mozgó nap

Pünkösd napja

Felelősök:
-

Faliújság, dekoráció: Kozmáné Horváth Hedvig
Média, sajtó: Nagy Veronika
Utazás koordinátora: Gajdos Zsuzsanna
SZMK, iskolai összekötő: Tóthné Kiss Ágnes
Színház koordinátor: Kozmáné Horváth Hedvig
Program koordinátor: Kiss-Berki Anita

Az éves munka értékelése, tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása
Idő: 2018. június
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit

Tervkészítés a következő tanévre
Idő: 2018. június
Felelős: óvodapedagógusok
Pályázati beszámolók elkészítése
Idő: a pályázatban meghatározott időben
Felelős: Szabóné Sóvágó Judit
A munkaközösség munkája kibővül városi rendezvényeken és iskolák által szervezett
programokon való részvétellel, tevékenységekkel.
Hajdúböszörmény, 2017. június 30.
Szabóné Sóvágó Judit
munkaközösség vezető

„PR és marketing munkaközösség„
ÉVES MUNKATERV
2017-2018
A munkaközösség alakulása: 2013. szeptember 12.
A tagok írásban rögzítették a munkaközösségben való részvételi szándékukat.
Munkaközösség vezető: Nagy Veronika (Kölcsey utcai Székhely)
Jegyzőkönyvvezető: Szabadiné Kardos Rita
Munkaközösség tagok: - Nagy Veronika (Kölcsey utcai Székhely)
- Kiss-Berki Anita (Kölcsey utcai Székhely)
- Tara Csilla (Hét Vezér utcai Telephely)
- Szabadiné Kardos Rita (Hajdúvidi Tagóvoda)
- Zolnai Aladárné (Dobó I. utcai Telephely)
A munkaközösség rendje: alkalomszerű,
Kapcsolattartók:
HB TV: Zolnai Aladárné
Hajdú-Bihari Napló: Tara Csilla
Szabadhajdú: Szabadiné Kardos Rita
Honlap: Nagy Veronika

A munkaközösség célja:
A munkaközösség célja, hogy tudatos PR és marketing tevékenységgel kedvező képet és jó
megítélést alakítson ki a Csillagvár Óvoda a külső partnerekkel, a partnerközpontú szemlélet
erősítése.

A munkaközösség feladatai:
➢ A Csillagvár óvoda egyes telephelyei közötti belső kommunikáció erősítése: a
különböző rendezvényekről, eseményekről való előzetes egyeztetés, beszámolókba
való betekintés.
➢ Eseményszervezés: a munkaközösségi tagok felelősek az intézményi programok PR
termékeinek (meghívó, plakát stb.) meglétéért.
➢ Az intézmény jó hírnevének erősítése érdekében kiadványok szerkesztése (óvodába
csalogató; intézményi bemutatkozó stb.)
➢ Sajtókapcsolatok

erősítése:

kapcsolattartás

a

helyi

sajtóval

(TV,

újság),

rendezvényekről való előzetes tájékoztatás, beszámolók.
➢ Az óvodai honlap folyamatos aktualizálása: az intézmény szakmai életének
bemutatása, a programokról, eseményekről való előzetes és utólagos tájékoztatás.
➢ Csillagvár óvoda facebook csoportjának működtetése.
Feladataink közé tartozik az egyes telephelyek bemutatása, külső, illetve belső
kapcsolatok erősítése, valamint az óvoda hírnevének erősítésére szolgáló lehetőségek
felkutatása. Segítséget jelent számunkra a saját honlap megléte, hiszen a telephelyek be tudják
mutatni programjaikat, híreket, meghívó plakátokat tudunk megjelentetni, ezáltal az
információ hamarabb, színesebben tud eljutni a gyerekek családjaihoz, illetve a leendő
kiscsoportosok is betekintést nyerhetnek az óvoda életébe.
2017-2018-ban tervezett munkánk megkezdése előtt a honlap frissítésén, újításán
dolgozunk. Szeretnénk egy mindig friss, aktuális, színes képekkel illusztrált web-oldalt
kialakítani, illetve tervünk, hogy minden évben egy-egy apró újítással kedveskedünk az oldalt
olvasók számára.
Főbb feladataink a sikeres, folyamatos munkához:

•

a telephelyek havonta küldjenek beszámolókat az adott hónap eseményeiről, illetve a
várható programokról. ennek határideje a hónap vége.

•

a megfelelő fényképezési technikák elsajátítása. néha olyan képeket is kapok, aminek
a minősége nem megfelelő, homályos.

•

videó anyagok elküldés, esetlegesen a youtube-ra felrakása.

•

egyéb ötletek kérése

•

szeretnénk az óvoda facebook csoportjának erősítése. A telephelyek saját maguknak
tudnak feltenni aktuális eseményekről meghívót, beszámolókat, képeket. Így hamar
értesülhetnek a lakosok, intézmények az óvoda életéről.

Éves munkatervünket legfőképpen a telephelyek eseménytervéhez igazítjuk. Az egyes
óvodák PR munkaközösségének tagjai felelősek a rendezvényeik médiában történő
megjelentetéséről, legyen ez a honlap, vagy az újság.
Az éves munkaterv részletes leírását az 1. sz. mellékletben csatolom. (természetesen ha év
közben változás történik arról beszámolunk a honlapon)
Készítette: Nagy Veronika
óvodapedagógus PR munkaközösség

ÉVES ESEMÉNYTERV, MUNKATERV

HÓ

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÉRINTETT
TELEPHELY

2017
szeptemb
er 22.

Autómentes
nap

Kölcsey F. utcai
Th.
Hét vezér utcai Th.
Dobó I. utcai Th.

2017
szeptemb
er vége

Hulladékgyűj
tés

Kölcsey F. utcai
Th.

2017
szeptemb
er 30.

Szüreti nap

Hét vezér utcai Th

Kirándulás

Hajdúvidi
Tagóvoda

2017
október
1. hete

OKTÓBER

2017
október
eleje

2017
október
eleje

A honlap
aktualizálás

Kölcsey F. utcai
Th.
Dobó I. utcai Th.
Hét vezér utcai Th.
Hajdúvidi
Tagóvoda

kirándulás

Dobó I. utcai Th.

Állatok
világnapja

2017
október
közepe

Őszbúcsúztat
ó

2017
október
közepe
2017
október

Szüret,
szőlőpréselés
Lehalászás

FELELŐS

A munkaközösség éves
Munkaközöss
munkatervének
égi tagok
megbeszélése, elfogadása

2017
Munkaközöss
szeptemb
égi ülés
er vége

2017
szeptemb
er vége

FELADAT

A rendezvényről
beszámoló készítése a
honlapra
A rendezvényről
beszámoló készítése a
honlapra
Helyi sajtó (TV,
Szabadhajdú) meghívása
a rendezvényre,
beszámoló készítése a
honlapra
A rendezvényről
beszámoló készítése a
honlapra

Munkaközöss
égi tagok
Kiss-Berki
Anita

Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

A honlap teljes
tartalmának aktualizálása

A
munkaközöss
ég tagjai

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Zolnai
Aladárné

Hajdúvidi
Tagóvoda
Dobó I. utcai Th.
Kölcsey F. utcai
Th.

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Szabadiné
Kardos Rita
Zolnai
Aladárné
Nagy
Veronika

Kölcsey utcai Th.

Helyi sajtó (TV,
Szabadhajdú) meghívása a
rendezvényre, beszámoló
készítése a honlapra

Kiss – Berki
Anita

Hajdúvidi
Tagóvoda
Kölcsey F. utcai
Th.

Beszámoló készítése a
honlapra és a
Szabadhajdú újságba
A programról beszámoló
készítése a honlapra

Szabadiné
Kardos Rita
Nagy
Veronika

vége

DECEMBER

NOVEMBER

2017
novembe
r 17.

Füstmentes
világnap

Töklámpás
2017
felvonulás,
novembe Halloweenr eleje
party

Hét vezér utcai Th.
Dobó utcai Th.

Tara Csilla
Zolnai
Aladárné

Kölcsey F. utcai
Th.
Dobó I. utcai Th.
Hét vezér utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra, a
Szabadhajdú újságba

Kiss Berki
Anita
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Nagy
Veronika

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Kiss Berki
Anita

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Zolnai
Aladárné

Kölcsey F. utcai
Th.

2017
Látogatás a
novembe tűzoltóságra
r 21.

Kölcsey F. utcai
Th.

2017
novembe
r eleje

Dobó I. utcai Th.

2017
decembe
r 6.

2017
decembe
r

Egészséghét

Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita
Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

Mikulás

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hét vezér utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Adventi
készülődés

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hét vezér utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Tara Csilla

Zolnai
Aladárné

2017
decembe
r 17.

„Karácsonyi
csengő szól”

Hét vezér utcai
Telephely

Helyi sajtó (TV,
Szabadhajdú) meghívása
a rendezvényre,
beszámoló készítése a
honlapra

2017
decembe
r közepe

Télapóvárás
az óvodában

Dobó I. utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra

JANUÁR

2018.
január
2018.
január 3.
hete

FEBRUÁR

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Zolnai
Aladárné

Hét vezér utcai
Telephely

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Tara Csilla

Kölcsey F. utcai
Th.

2018.
február

Farsangi
előkészületek
, Farsang

Kölcsey F. utcai
Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi
Tagóvoda
Hét vezér utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra

2018.
február

Nyílt nap a
leendő
óvodások és
szüleik
részére

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda
Hét vezér utcai Th.

Meghívó, plakát készítése,
eljuttatása a leendő
óvodások szüleinek, a
meghívó közzététele a
Szabadhajdú újságban.
„Óvodába csalogató”
kiadvány szerkesztése

Dobó I. utcai Th.

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Zolnai
Aladárné

Kölcsey F. utcai
Th.

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Nagy
Veronika

2018.
március
22.

MÁRCIUS

„Kakaóparty”

Dobó I. utcai Th.

Vadetetés,
nyomolvasás

2018.
január

2018.
március
22.

Víz
világnapja –
Kirándulás

Víz
világnapja
alkalmával
élményszerzé
s

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Nemzeti
ünnep

Kölcsey F. utcai
Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi
Tagóvoda
Hét vezér utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra

2018.
április

Húsvéti
előkészületek

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda
Hét vezér utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra

2018.
április
22.

Föld napja –
Dobó I. utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra

2018.
március
15.

ÁPRILIS

Szánkózás –
kirándulás

Kiss Berki
Anita
Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita
Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita
Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

Zolnai
Aladárné

2018.
április

2018.
május 1.
hete

MÁJUS

2018.
május
2018.
május
2018.
május
utolsó
hete

JÚNIUS

2018.
május

2018.
június
első hete
2018.
június
16.
2018.
június 2.
hete

A
föld
világnapja
alkalmából
kirándulás
szervezése

Kölcsey F. utcai Th.

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Kiss- Berki
Anita

Anyák-napja

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda
Hét vezér utcai Th

A programról beszámoló
készítése a honlapra

Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

Kirándulás

Kölcsey F. utcai
Th.

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Nagy
Veronika

Kölcsei F. utcai Th.

A programról beszámoló
készítése a honlapra, a
Szabadhajdú újságba

Nagy
Veronika

Dobó I. utcai
Telephely

A programról beszámoló
készítése a honlapra, a
Szabadhajdú újságba

Zolnai
Aladárné

A kirándulásról
beszámoló készítése a
honlapra

Nagy
Veronika
Zolnai
Aladárné
Tara Csilla
Szabadiné
Kardos Rita

Családi
majális –
Sportdélután
„Gyere játssz
velem” –
gyermekhét

Tavaszi
kirándulások

Gyermek-hét

Apák napja
A
munkaközöss
égi ülés

Kölcsey F. utcai Th.
Dobó I. utcai Th.
Hajdúvidi Tagóvoda
Hét vezér utcai Th

Hét vezér utcai
Telephely
Kölcsey F. utcai Th.

Kölcsey u.
Telephely

A programról beszámoló
készítése a honlapra, a
Szabadhajdú újságba
A programról beszámoló
készítése a honlapra,
HAON
A munkaközösség éves
munkájának értékelése,
beszámoló készítése,
elfogadása

Tara Csilla
Kiss Berki
Anita
A
munkaközöss
ég tagjai

PROGRAMOK, ÜNNEPEK KÖLCSEY SZÉKHELY

1.

Időpont
Szeptember

Rendezvény

Felelős

1. Városnapi
rendezvényen,
felvonuláson, Kozmáné Horváth
díjkiosztón a dolgozók részvétele
Hedvig, Nagy
Veronika, Tóthné
Kiss Ágnes
2. Mobilitas heti rajzpályázatra alkotások
készítése a gyerekekkel

Tóthné Kiss Ágnes

3 . Autómentes nap programjain való részvétel
( körúton kerékpározás)

Kiss-Berki Anita

4 . Őszi betakarítási
dióverés

munkák:

szüretelés, Gajdos Zsuzsanna
Kiss-Berki Anita
Nagy Veronika

5. Folyosó őszi dekorációjának elkészítése

2.

Október

6.

Kozmáné Horváth
Hedvig
Márkusné Szabó
Anikó
„Zene-világnapja”- zeneiskolások hangszeres Tóthné Kiss Ágnes
bemutatója

7. Az állatok világnapja: Látogatás a Hajdú Kiss Berki Anita
tanyára, Nyíregyházi Állatparkba
8. Őszbúcsúztató Családi Nap

10. Év eleji szülői értekezlet

11.

Idősek köszöntése Idősek hónapja alkalmából

12. Helloween party

3.

óvónők

Szabóné
Judit

Sóvágó

Kozmáné Horváth
Hedvig
Tóthné Kiss Ágnes
Nagy Veronika
óvónők

November 13.
„Füstmentes
világnap”alkalmából Kiss-Berki Anita
egészséghét. Védőnő meghívása a csoportba

14.
Márton napi vigasságok a csoportokban

145 Adventi készülődés a csoportokban

4.

Mikulás
előadása

ünnepség,

Katica

Kozmáné Horváth
Hedvig
bábszínház Csoportos óvónők

18.

Karácsonyi ünnepkör

19.

„Kiskarácsony”- óvodásaink műsora a főtéren Kozmáné Horváth
Hedvig, Tóthné Kiss
Ágnes, Nagy
Veronika

20.
Január

Kiskarácsony ünnepség a csoportokban
21. Új év köszöntés a csoportokban

Csoportos óvónők
Csoportban dolgozó
óvodapedagógusok

Legó gyár látogatása Nyíregyháza

23.

Csoportban dolgozó
Erdők, mezők állatai, vadvédelem- Széchenyi óvodapedagógusok
Iskola

24.

7.

Csoportos óvónők

22.

Vojtina Bábszínház bérletes előadása

6.

óvónők

December 16. Vojtina bábszínház bérletes előadása
17.

5.

Kozmáné Horváth
Hedvig, Nagy
Veronika

Február

Gajdos Zsuzsanna

Kozmáné Horváth
Hedvig

25. Nyílt nap a leendő óvodások és szüleik Csoportban dolgozó
részére
óvodapedagógusok

26.

Farsangi készülődés

Csoportban dolgozó
óvodapedagógusok

27.

Szülői Értekezlet

Csoportban dolgozó
óvodapedagógusok
Csoportos óvónők

Március
29.

28. Nőnapi köszöntés

Nemzeti ünnep keretében Lovas szobornál Csoportos óvónők
zászlók elhelyezése, múzeum látogatás múzeumi óra nagycsoportosok részére

8.

30.

Víz világnapja alkalmával élményszerzés a Kiss-Berki Anita
Városi Vízmű telepére

31.

Vojtina Bábszínház bérletes előadása

Április

32.

Húsvét

33. Szülői értekezlet

Kozmáné Horváth
Hedvig
Csoportos óvónők
Csoportos óvónők

34. A föld világnapja alkalmából látogatás a Kozmáné Horváth
Hadházi erdőbe
Hedvig
9.

Május

35.

Madarak és fák napi kirándulás a Hortobágyi Csoportos óvónők
Nemzeti parkba

36. Anyák köszöntése, Apák köszöntése
37. Gyereknap
38. Kirándulás
csoportonként
10. Június

különböző

Csoportos óvónők

Tóthné Kiss Ágnes
Kozmáné Horváth
Hedvig
helyszínekre Nagy Veronika

39. Nemzeti Összetartozás Napja

Csoportos óvónők
Szabóné Sóvágó
Judit

40. Nagyok búcsúztatása

Csoportos óvónők

41. Évzáró piknik

Nagy Veronika

PROGRAMOK, ÜNNEPEK DOBÓ ISTVÁN UTCAI TELEPHELY
Sorszám

Esemény

Felelős

Szeptember
1.

BECS munkacsoport

Fazekasné R.J.

2.

Az óvodai SZMK megalakulása

Tóth Erika

3.

Tipróka elkészítése az udvaron az egészséges életmódhoz
kapcsolódóan

Kathiné Bodnár M.

4.

Város napja; Ünnepi Önkormányzati ülésen való
részvétel

Zolnai A-né, Elek Iné

5.

Logopédiai felmérés

óvodapedagógusok

6.

Fejlesztőpedagógiai felméréshez a vizsgálatkérő lapok
elkészítése

óvodapedagógusok

7.

Megyei „Zöld Óvoda” találkozó megszervezése

Katonkáné E. I. ,
óvodapedagógusok

8.

Autómentes Világ –nap - városi rendezvényeibe való
bekapcsolódás: szept.18-22.

óvodapedagógusok

rajz versenyen való részvétel,
túra a Tócó-völgyben
Záró napi rendezvényen való részvétel a
nagycsoportosokkal
- Kis-középső csoportosok kerékpározása a Dobó I.
u, ügyességi játékok, stb.
Takarítási világnap- szelektív hulladékgyűjtés
-

9.

Az óvoda udvarának rendbetétele

Óvodapedagógusok,
SZMK

10

Tisztasági őrjárat a vénkertben folyamatosan minden
hónapban.

Óvodapedagógusok

11.

Kirándulás a Hadházi erdőbirtokosság Vackor
tanösvényén

Fazekasné Rab
Julianna

12.

Bozsik-féle tehetséggondozó program

Elek I-né

13.

Hitoktatás beindítása az azt igénylő gyerekek részére.

Kathiné B. M.

14.

Bozsik-féle tehetséggondozó program

Elek I-né

Október
15.

Tanévnyitó szülői értekezlet

Fazekasné R.J.

16.

Állatok világnapja

óvodapedagógusok

17.

EFOP 3.1.3. valmint a Kisgyermekkori nevelés
keretében továbbképzés

óvodapedagógusok

18.

Szelídgesztenye, makk, vadgesztenye gyűjtése

óvodapedagógusok

19.

Látogatás a Varga család gazdasági udvarába

óvodapedagógusok

20.

Termések betakarítása, és téli tárolása, komposztálás

Tóth Erika

21.

Vojtina Bábszínház

Fazekasné Rab
Julianna

22.

Tisztasági őrjárat a Vénkertben

óvodapedagógusok

Megemlékezés okt. 23-ról

óvodapedagógusok

Tavalyi nagycsoportosok látogatása a csoportokban

óvodapedagógusok

23.

November
24.

Óralátogatás az első osztályokban /Bethlen G. Á. I./

óvodapedagógusok

25.

Egészséghét – a természet gyógyító ereje

Kathiné Bodnár M.

26.

Egyéni fényképek készítése

óvodapedagógusok

27.

Vojtina Bábszínház

Fazekasné R. J.

28.

Séta az óvoda környékén

óvodapedagógusok
December

29.

Télapóvárás az óvodában

óvodapedagógusok

30.

SNI-s gyerek kontroll vizsgálatának kérése a szakértői
bizottságtól

óvodapedagógusok

31.

Kiskarácsony hetének megszervezése

Zolnai Aladárné

32.

Madáretetők kihelyezése

óoda pedagógusok

33.

Téli időjárás következményeinek megfigyelése

óvodapedagógusok

Január
34.

Madáretetők feltöltése

óvodapedagógusok

35.

Síktalanítás elvégzése

karbantartó

36.

Téli kirándulás autóbusszal, szánkózás

Kathiné B.M.

37.

DIFER mérés elkészítése a tanköteles gyerekekkel
fogadóórák a szülők részére

óvodapedagógusok

38.

Nyitott óvodai nap a leendő óvodások és szüleik részére

óvodapedagógusok

39.

Félévi szülői értekezlet megtartása

óvodapedagógusok

40.

Az óvodai SZMK félévi megbeszélése

Tóth Erika

41.

Vizsgálat kérő lapok eljuttatása az Egységes Ped. Szak.hoz

óvodapedagógusok

Február
42.

Hajtatás, rügyeztetés- tavaszvárás

óvodapedagógusok

43.

Farsangolás megszervezése, kiszebáb elkészítése,
elégetése - télűzés

óvodapedagógusai

44.

Óvodapedagógus minősítése

Zolnai Aladárné
Március

45.

Március 15.-i ünnepség. Látogatás a Hajdúsági
múzeumba, Ady-téri lovas szoborhoz.

óvodapedagógusok

46.

Víz világnapja – megfigyelések, kísérletek a vízzel, a víz
tisztaságával kapcsolatban.

óvodapedagógusok

47.

Kísérletek háza-Debrecen

Fazekasné R.J.

48.

Vízparti megfigyelések, halastó, Keleti-főcsatorna

óvodapedagógusok

49.

Húsvéti készülődés, tojásfestés természetes anyagokkal

óvodapedagógusok

Április
50.

Föld Világnapja. „Hozz egy virágot!”- ültetés a szülőkkel

Zolnai A-né

51.

Jó kívánságfa

Kathiné B.M.

52.

Évzáró szülői értekezlet megtartása

óvodapedagógusok

53.

Gyógynövények gyűjtése; bodza- kamilla virág

Tóth E.

Május
54.

Édesanyák, nagymamák köszöntése

óvodapedagógusok

55.

Csoportképek készítése

óvodapedagógusok

56.

Madarak és Fák napja

Kathiné B.M.

57.

„Gyere, játssz velem!”gyermekhét a Vénkertben élő
családok részére

Fazekasné R.J.

58.

Búcsú kirándulás

óvodapedagógusok

59.

Az év folyamán folyamatos tevékenységek: szemétgyűjtő
őrjárat, évszaknak megfelelő kísérletek, szelektív

óvodapedagógusok

hulladékgyűjtés, események publikálása, alkalomszerű
dekoráció

PROGRAMOK, ÜNNEPEK HÉT VEZÉR UTCAI TELEPHELY
Időpont

Rendezvény

Felelős

1.

2017.09.12-13.

Város napja

Óv.vez.

2.

2017. 09.16-22.

Mobilitás hét
Autómentes nap

Nagycsoportos
óvodapedagógusok

3.

2017.10. 06.

Szüreti mulatság

Ó.vez.h.

4.

2017.11. 06.

„Márton-napi
ludasságok”

Ó.vez.h.

5.

2017.10.23.

Nemzeti ünnep

Csop. óvónők

6.

2017.12.06.

Mikulás

Ó.vez.h.

7.

2017.12.07-15.

Karácsonyi
előkészület

Mun.köz.v.

8.

2017.12.04.

Karácsonyi
előkészület –
munkadélután
szülőkkel

Mun.köz.v.

9.

2017.12. 15.

Karácsonyi csengő
szól

Zákány Gyuláné

10.

2018. január

Tea-délután
szülőknek –
anyanyelvi

Csop.óvónők
Ó.vez.h.

11.

2018. január 3. hete

Kakaó parti (mese
vetélkedő)

Máté Csabáné

12.

2018. febr. 2. hete

Farsangi
előkészületek

Csop.óvónők

13.

2018. február vége

Farsang

Csop.óvónők

14.

2018.03.08.

Nemzetközi nőnap

Csop. óvónők

15.

2018.03.12.

A szülő szerepe a
logopédiában

Ó.vez.h.

14.

2018.03.15.

Nemzeti ünnep

Csop. óvónők

15.

2018. március

Mesemondó verseny
(szülők, gyerekek)

Máté Csabáné

16.

2018. március vége

Húsvéti előkészület

Csop. óvónők

17.

2018. április

7 próba
mesevetélkedő

Máté Csabáné

18.

2018. május eleje

Anyák napja

Csop.óvónők
Ó.vez.h.

20.

2018. május vége
Óvodai BÚCSÚ

Csop.óvónők

Gyermek hét

Ó.vez.h. Szk.
vezető

21.

2018. június 1.hete

Hajdúböszörmény, 2017.06.15.

Félegyháziné Kathi Ildikó

PROGRAMOK, ÜNNEPEK HAJDÚVIDI TAGINTÉZMÉNY
Sorszám
Időpont
1.
Szeptember

2.

Október.

3.

November

4.

December

5.

Január

6.

Február

Rendezvény
Iskolai tanévnyitó műsor.
Óvodánk és környezetének rendezése.
A „Takarítási világnap” megvalósulása
az óvodában: hulladékgyűjtés
Kirándulások az őszi piacra.
Iskolából óvodába az elsősök
látogatása az óvodába.
A népmese napja alkalmából
„forgószínpad a mesebirodalomban”az
elsősökkel.
Az állatok világnapja alkalmából
élményszerző séta.
Megemlékezés október 6 és 23-ról.
Zászlók, kokárdák készítése elhelyezése
az ünnepségen a helyi kopjafánál.
Szüret, szőlőpréselés, kürtős kalácssütés a Kopcsa tanyán.
Fogászati szűrővizsgálat.
Egészséghét (gyümölcssaláták, turmix
italok készítése és kóstolása, védőnői
előadás.
Nyílt nap az iskolában óvó nénik
látogatása a tanórákon.
Tűzoltósággal időpont egyeztetése,
meghívásuk az óvodába.
Dohányzásmentes világnap.
Márton napi ludasságok.
Mikulás, Karácsony, Falu karácsonya.
Iskola, óvoda közös ajándékkészítés az
ünnepekre, mézes sütés.
Munkadélután a szülőkkel.
Múzeumpedagógiai foglalkozás a
Hajdúsági Múzeumban
Nyílt nap a tanköteles gyerekek szülei és
iskolai tanító nénik részére.
Vízkereszt, madáretető készítése,
kihelyezése.
Színházlátogatás a Vojtina bábszínházba.
Iskolába látogató a nagycsoportosok
látogatása az iskolába.
Kiszebáb készítés, télűzés, arcfestés,
zenés műsor.

Felelős
Óvodapedagógusok
Tagóvoda vezető
Dajkák, Szülők
Pedagógiai asszisztens
Fodor Istvánné
Nagyné Vas Ildikó
tanító
Szabadiné Kardos Rita
Molnár Ildikó
Dajkák

Óvodapedagógusok
Dajkák, Szülők
Nagyné Vas Ildikó
tanító
Németh Gáborné
védőnő
Fodor Istvánné
Fodor Istvánné
Szabadiné Kardos Rita
Molnár Ildikó
Nagyné Vas Ildikó
tanító
Óvodapedagógusok
Tanítók
Pedagógiai asszisztens,
dajkák, szülők
Molnár Ildikó
Szabadiné Kardos Rita
Fodor Istvánné
Dajkák
Szunai Zoltán, Szülők
Fodor Istvánné
Nagyné Vas Ildikó
tanító
Fodor Istvánné
Óvodapedagógusok
Pedagógiai asszisztens,
dajkák, szülők

7.

8.

Március

Április

9.

Május

10.

Június

Farsang 1- 4 osztály és a leendő
elsősök részvételével.
Nőnap, Nemzeti Ünnep, zászlókészítés,
elhelyezése a helyi kopjafánál.
Nyílt nap a leendő óvodások és szüleik
részére.
Víz világnapja alkalmából kirándulás a
helyi Vidi-Ér-hez.
Tavaszköszöntő, játszóház.

Marjai István tanító
Fodor Istvánné
Fodor Istvánné
Az óvoda minden
dolgozója, szülők

Föld napja, talaj előkészítés, parkosítás,
virágültetés.
Költészet napja, vers és mesemondó
verseny. Bábszínházi kirándulás.
Húsvétoló hagyományőrző program.
Anyák napi ajándékkészítés

Óvodapedagógusok
Dajkák, karbantartó
Szülők

Anyák napja, évzáró, gyermeknap.
Iskolalátogatás, Madarak és fák napja.
Vadasparki kirándulás Nyíregyházára.
Környezetvédelmi világnap. Az óvoda
udvarának környékének takarítása,
szelektív hulladékgyűjtés. Pedagógus
nap
Falunapi műsor összeállítása

Nagyné Vas Ildikó
Tanító
Szabadiné Kardos Rita
Molnár Ildikó

Marjai István tanító
Óvodapedagógusok,
dajkák, pedagógiai
asszisztens
Óvodapedagógusok
Dajkák
Szülők
Óvodapedagógusok
Szülők
Az óvoda minden
dolgozója

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A 2017. augusztus 31-i Tanévzáró és tanévnyitó értekezleten a ……./2017. (08.31.) számú
határozattal a Csillagvár Óvoda nevelőtestülete nyílt szavazással 28 Igen szavazattal a
2017/2018-as nevelési év munkatervét elfogadta.
Az intézményben működő szülői munkaközösségek a jogszabályban meghatározottak szerint
gyakorolták véleményezési jogukat.

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

Hajdúböszörmény, 2017. augusztus 31.

intézményvezető

