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1. A Munkaterv elkészítését meghatározó jogszabályi háttér 
 

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

• 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

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

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

• 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

• 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 
irányelve, és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról 

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

• 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

• 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára. 

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal, 2016. 

• A fenntartó helyi rendeletei, határozatai 

• A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája 2016. évben módosított Nevelési Programja 

• 2015/2016. évi fenntartói és nevelőtestületi határozatok 
 

2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 
 

Intézmény neve, címe: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda 

Telefon: +3670 679 2473 

Email cím: epreskerti.ovoda@gmail.com 

Weboldal: www.epreskertiremenyhir.hu 

Postacím: 5630 Békés Móricz Zs. u. 44. 

Intézményegység-vezető: Makoveiné Durkó Nikoletta 

Fogadóórája: Hó utolsó hétfő: 8:00 – 9:00 

Intézményegység-vezető helyettes: Juhászné Kovács Zita Andrea 

Az intézmény férőhelye: 96 fő 

Csoportok száma: 5  
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A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek: 

• Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Fejlesztőpedagógus: Trescsikné Molnár Márta 

• Mozgásterapeuta: Durkó Liliána, Bakuczné Kozma Zsuzsanna 

• Gyógypedagógus: Szűcs Tünde 

• Logopédus: Durkóné Erdei Edit, Durkóné Zolnay Szilvia 

 

Az intézmény alapítványa:  

A Békési Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

Alapítvány számlaszáma: B-5965/53200077-10005659 
Alapítvány adószáma: 18380266-1-04 
Alapítványának elnöke: Vozár Sándorné 
 

3. Az óvodai nevelés rendje 
 

Nevelési év: 2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Szorgalmi időszak: 2016. szeptember 1. – 2017. június 15. 

Nyári összevonás: 2017. június 16. – 2017. augusztus 31. 

Nyári zárva tartás: 2017. július 31. – 2017. augusztus 18. 

Új gyermekek előjegyzése: a város óvodáival egyeztetett időpontban  
(javaslat: 2017.04.19-21.) 

 
Munkarend: 
Az intézmény munkarendjének meghatározása a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről, a 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, valamint az intézmény SZMSZ-ben foglaltak 
alapján történik. 
A munkaköri leírásokat az SZMSZ melléklete tartalmazza, azokat évente felülvizsgáljuk. 
 
Az óvoda nyitva tartása: 
Az óvoda nyitva tartását a szülők igényeihez igazodva határoztuk meg. 
Az óvoda minden hétköznap 6:00 – 17:00-ig tar nyitva. A gyermekek ellátása 6:00 – 16:30-ig 
biztosított. Ez idő alatt óvodapedagógus van a gyermekekkel. A gyermekek napközbeni 
ellátásához kapcsolódó feladatok ellátásához igénybe vehető időkeret, a fenntartó által 
engedélyezett heti: 55 óra. 

Óvodai szünetek időpontja 

Őszi szünet: 2016. november 2.  – 2016. november 4. 

Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2. 

Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18. 

Nyári szünet: 2017. július 31. – 2017. augusztus 18. (3 hét) 
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A nyári időszak alatt az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő szülő 
gyermekének (felmérés alapján). 
A nyári zárás időpontjáról 2017. február 15.-ig tájékoztatjuk a szülőket. 
 
Pihenő napok, áthelyezett munkanapok 
 

Pihenő nap Áthelyezett munkanap 

2016. október 31. (hétfő) 2016. október 15. (szombat) 

Nevelés nélküli munkanapok 

Az 5 igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 3-at a tanév szakmai előkészítésére és 
értékelésére fordítunk (tanév eleji értekezlet, félévi nevelőtestületi értekezlet, évzáró 
évértékelő értekezlet). A fennmaradó 2 napot továbbképzésekre, vagy más, év közben 
adódó szakmai programra fordítjuk. 
A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket min. 7 nappal előbb értesítjük. 
 

Az óvoda zárva 
tartása 

Időpont Felhasználás módja 

Nevelés nélküli 
munkanapok 

2016. októbert 15. 

Munkaközösségek, 
munkacsoportok 

éves tervének 
ismertetése, 

elfogadása, feladatok 
pontosítása 

Az ügyeleti 
szükséglet írásos 

felmérését követően 
min. 1 héttel előtte a 

szülők értesítése 

2017. április 12. 

Munkaközösségek 
beszámolói, 

óvodai beiratkozás 
előkészítése 

2017. június 15. 
Nevelési évet záró 

értekezlet 

2017. augusztus 21. 
Nevelési évet nyitó 

értekezlet 

Óvoda őszi zárva 
tartása 

2016. október 31. – 
2016. november 4. 

Őszi szünet 

Óvoda téli zárva 
tartása 

2016. december 22. 
– 2017. január 2. 

Téli szünet 

Óvoda nyári zárva 
tartása 

2017. július 31. – 
2017. augusztus 20. 

Takarítási szünet 

Nyári nagytakarítás, 
tisztasági meszelés, 

karbantartási 
munkák, 

fertőtlenítés 

 

Nyílt nap: 

• Ősszel: Hospitálások - tanítók foglalkozáslátogatásai, finn pedagógusok látogatása 
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• Télen: karácsonyi foglalkoztató keretében minden csoportban 1 napot biztosítunk a 
szülők számára. Célja: a szülőknek betekintést adni az óvodában folyó szakmai munkáról, 
a gyermek csoportban elfoglalt helyéről, társas viselkedéséről. Másodlagos célunk a 
pedagógusok és az oktató-nevelő munkát közvetlen segítő munkatársak elismertségének 
növelése a szülők körében. 

• Tavasszal: az új gyermekek előjegyzését megelőzően. Célja: a szülőknek betekintést adni 
az óvodában folyó szakmai munkáról, a gyermek csoportban elfoglalt helyéről, társas 
viselkedéséről. Az óvoda bemutatása, népszerűsítése, a beiratkozás sikeressége 
érdekében. Másodlagos célunk a pedagógusok és az oktató-nevelő munkát közvetlen 
segítő munkatársak elismertségének növelése a szülők körében. 

Az óvoda napirendje 

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak 
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység megzavarása nélkül behozhatják, ill. 
hazavihetik.  
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai 
döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul, pl. közösen tervezett kirándulás, 
színházlátogatás, stb. 
Az intézménynek a szülő írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni ahhoz, hogy gyermekük 
fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó 
tevékenységeket megörökítő fényképezéshez/videó felvételhez, valamint a gyermekükről 
készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e. 
 
Magyar nyelvű roma kisebbségi nevelés 

A szülők május 30-ig írásban nyújtják be a nemzetiségi nevelés iránti igényüket. Min. 8 fő 
igény esetén a nemzetiségi nevelést minden csoportban biztosítjuk. 
 

Fakultatív hit- és vallásoktatás 

Óvodánkban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez 
délután biztosítjuk a megfelelő időt és helyet az érdeklődők számára.  
A hitoktatást Méhes Tünde óvodapedagógus és Beláné Futaki Erika pedagógiai asszisztens 
végzik. 
 

4. Intézmény működésének rendje 

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményegységben, csoportokban 

• KIR statisztikai jelentés (október 1-jei állapot) 
Határidő: 2016. október 15. 

• Óvodai törzskönyv vezetése 

• Nevelési év beszámolója 
Határidő: 2017. június 30. 

• Pedagógiai program módosítása, elfogadtatása 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
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• SZMSZ módosítása, elfogadtatása 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Házirend módosítása, elfogadtatása 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

• BECS működtetése, önértékelések adminisztrációja 

• Éves munkaterv elkészítése 
Határidő: 2016. szeptember 1. 

• Óvodai napirend elkészítése 

• Óvodai heti rend elkészítése 

• Továbbképzési program (pedagógusokra) 

• Beiskolázási terv (pedagógusokra) 

• Felvételi előjegyzési napló vezetése 

• Felvételi és mulasztási napló vezetése 

• Óvodai csoportnapló vezetése 

• Gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 

• Jegyzőkönyvek vezetése (értekezletek, nevelőtestületi megbeszélés, stb.) 

• Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) 

• Szakvélemények adminisztrációja 

• Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása 

• Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek 

• Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása 

• HACCP működtetése 

• Baleset- és tűzvédelmi feladatok ellátása 

• Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, éves terv 

• Iktatás 

• Intézményi levelezés 
 

5. Személyi feltételek, munkaszervezés 
 

Intézmény-
egység- 
vezető 

Intézmény-
egység 
vezető- 

helyettes 
 

Óvoda-
pedagógus 

Pedagógiai 
asszisztens 

Dajka 
Konyhai 
dolgozó 

Összes 
dolgozó 

 
1 fő 

 

 
1 fő 10 fő 1 fő 5 fő 1 fő 17 fő 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő munkatársak: 

• 1 fő fejlesztőpedagógus (BTMN): Trescsikné Molnár Márta 

• 1 fő Alapozó terapeuta: Bakuczné Kozma Zsuzsanna  

• 1 fő gyógypedagógus – TSMT terapeuta (SNI): Durkó Liliána 

• 1 fő gyógypedagógus (SNI): Szűcs Tünde 

• 2 fő logopédus (BTMN, SNI): Durkóné Erdei Edit, Durkóné Zolnay Szilvia 

• 2 fő hitoktató: Szászné Méhes Tünde, Beláné Futaki Erika 
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Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, végzettsége, szakképzettsége: 
 

Létszám Beosztás, munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 Intézményegység-vezető főiskola óvodapedagógus 
közoktatás vezető szakvizsga 

1 Intézményegység-vezető h. főiskola óvodapedagógus 
közoktatás vezető szakvizsga 

1 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
tanító 

1 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
táncpedagógus 

1 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
beszédfejlesztő szakvizsga 

1 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
fejlesztőpedagógus szakvizsga 

1 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
tehetséggondozó szakvizsga 
folyamatban 

3 Óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 
 

 
A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda Nevelési Programja szerinti csoportfoglalkozások, 
tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező 
órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban.  
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 
teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető 
időkeretben (8 órában). Az intézményvezető a kötelező 32 órán felül maximum heti 4 órában 
elrendelheti az óvodán belüli munkavégzést. 
 
Munkaidő beosztás 
Az intézményegység-vezető egyéb elfoglaltságának függvényében 8:00 – 16:00 óráig 
tartózkodik az intézmény épületében a nyitvatartási időben. Fogadóórát minden héten a 
kijelölt napon tart.  
Az intézményegység vezetője és helyettese gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk 
esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el.  
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. Fogadóóráikat havi 
rendszerességgel, a csoport hirdetőtáblájára kifüggesztett időpontban tartják. 
A munkaidő beosztást az intézményegység-vezető készíti el, az intézményvezető 
jóváhagyásával lép életbe szeptember 1-jétől. 

A pedagógusok munkafeltételei 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek.  
A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: 

• A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően.  

• A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése 
naponta 
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• A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi 
és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) 

A munka szervezése 

• A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell 
elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült.  

• A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív/munkaidő nyilvántartás alapján kell nyomon 
követni és elszámolni. 

• A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése az 
intézményegység-vezető feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás 
elkészítése a Borbélyné Krizsán Erika feladata az intézményvezető engedélyével. 

• A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél, ill. az intézményegység-
vezetőnél lehet megtekinteni. 

 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma, végzettsége, 
szakképzettsége 
 

Létszám Beosztás, munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 pedagógiai asszisztens 
B.F.E. 

érettségi szociális-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felügyelő 

1 dajka érettségi 
szakmunkás 

óvodai dajka 

1 dajka  szakmunkás óvodai dajka 

1 dajka érettségi óvodai dajka 

1 dajka szakmunkás óvodai dajka 

1 dajka szakmunkás gyermekfelügyelő 

 
A 2016-2017. nevelési évet egy új nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatárssal 
kezdjük meg. Az új dajka a Süni csoportban dolgozik. A munkaköri leírását megkapja, Surman 
Attila Miklósné segíti a munkahelyi beilleszkedését.  
 
A konyhai kisegítő munkatárs főállású, határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik, óvodai 
dajka szakképesítéssel is rendelkezik. 
Az udvaros munkakört közhasznú foglalkoztatott látja el intézményi szinten. Az óvodában 
rendszeresen heti két alkalommal, valamint minden felmerülő igény esetén látja el feladatát. 
 

6. Gyermekek létszámadatai 
 

Óvoda 
neve 

Csoportok 
száma Férőhely 

Beírt 
gyerek- 

létszám 

Ebből 

HH HHH BTMN SNI 

Epreskerti 
óvoda 

5 96 72 24 39 14 2 
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A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. melléklete alapján az óvodába, egy csoportba 25 
fő a maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, 
hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. 
 
A csoportok férőhelyszámát befolyásolja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete – a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 
felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az két m2 
legyen.  
Ezt az Alapító okirat tartalmazza.  
Eszerint az intézményi férőhelyszám: 96 fő. A statisztikai feltöltöttség: 75 %. 
 

7. Csoportok létszáma, csoportszervezés 
 

Csoport 
Gyermekek 

száma 
Gyermekek 

életkora 
Óvodapedagógus Dajka 

Csiga 12 vegyes 

Juhászné Kovács Zita  
Makoveiné Durkó 

Nikoletta 
Beláné Futaki Erika 

Surmann 
Attiláné 

Cica 12 6-7 
Dihenné Rucz Erika 

Benkő Ágnes 
Bálint Beáta 

Süni 14 6-7 
Ádám Györgyi 

Joó-Csikós Ildikó 
Durkóné 

Gergely Julianna 

Maci 15 3-4 
Szládekné Bokor 

Blanka 
Vozár Sándorné 

Károlyi Szilvia 

Katica 16 2,5-3 
Szászné Méhes Tünde 

Trescsikné Molnár 
Márta 

Borbély 
Istvánné 

 
(Sajátos nevelési igényű gyerekek esetében fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos és tartós 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos) a szorzó.) 

 

8.  Pedagógiai munka tervezése, célok, feladatok 
 

• Pozitív személyiségjegy alakítása 

• Az egészséges életmód alapozása 

• Mozgásos tevékenységek megismertetése, megszerettetése 

• A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása 

• A különbözőségek tolerálása, elfogadtatása – inkluzív pedagógiai szemlélet 
erősítése 
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• A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 
együttműködési képességének fejlesztése, integrált neveléssel 

• Az óvoda – iskola közötti átmenet könnyítése 

• A Finn-modell alapjainak lefektetése 
 

Rövid távú célok 2016/2017 Megvalósulás módja 
Szakmai: 
• A gyermeklétszám emelése 

 
 

• A nyílt napokon az intézmény szakmai 
munkájának bemutatása (Finn-modell 
adaptációjának lehetőségei) 

• Tanfelügyeleti ellenőrzések és 
minősítési eljárások lebonyolítása 

Eszközfejlesztés, az óvoda környezetének 
fejlesztése: 
• Az udvari mozgásfejlesztő eszközök cseréje 
• kerékpártárolók telepítése 
• kerítés cseréje 
Szellemi bázis 

• Informatikai eszközök gyakorlati 
alkalmazása – portfóliós felület 
használata 

• Tehetséggondozás 

 

• Az intézmény kifelé történő pozitív 
kommunikációjának erősítése (honlap, 
Facebook, médiák) 

• A nyílt napok lebonyolítása (Finn 
pedagógusok aktív részvételével) 
 

• Az intézményi önértékelés feladatainak 
elvégzése 

 
 
 

• TOP 1.4.1 pályázat (benyújtva) 
 
 
 

• Informatikai, szakmai megújító 
továbbképzésekre jelentkezés (ECDL) 
 

• Tehetséggondozó szakvizsga megszerzése 
(1 fő) – Tehetségpont regisztráció 

 

Középtávú célok 2016/2018 Megvalósulás módja 
Szellemi bázis 
• Az óvoda profiljához, sajátos helyzetéhez 

illeszkedő, a szakmai munka sikerét biztosító 
továbbképzésekre, szakképzésre történő 
jelentkezés, finn-modell részleges 
adaptációja „Jó gyakorlat” formájában 

• Tehetséggondozás 

 

• A Továbbképzési Programnak és a 
Beiskolázási tervnek megfelelően a 
képzéseken való részvétel, finn pedagógusok 
rendszeres hospitálása, szakmai 
megbeszélések 

• A Tehetségpont kritériumainak történő 
megfelelés biztosítása 

Eszközfejlesztés 
• Folyamatos eszközfejlesztés (játékok, egyéb 

tárgyi eszközök) 

 

• Pályázati forrással, alapítványi 
támogatással, vagy fenntartói támogatással 

Szakmai 
• A pedagógus előmeneteli rendszerre való 

felkészülés. 

• A Belső Ellenőrzési Csoport koordinálásával az 
önértékelési feladatok elvégzése, értékelése 

• Az intézményi kommunikáció fejlesztése 
(külső és belső kommunikáció, információ 
áramoltatás) 

 

• BECS működtetése 
 
 
 

• Honlap, Facebook oldal rendszeres 
aktualizálása 

• Sajtó, médiák adta lehetőségek kihasználása 
az intézményben folyó munka bemutatására 

Hosszú távú célok 2016/2020 Megvalósulás módja 
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Eszközfejlesztés 
• Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás 

(szabványossági felülvizsgálat alapján) 

• Gyakorlókert kialakítása az udvaron 

 

• Folyamatosan 
 

• Pályázati lehetőség keresése 
• Szellemi bázis 
• A szakmai munkaközösségek és 

munkacsoportok önállóságának fokozása 

• A tehetséggondozás beépülése a csoportok 
mindennapi életébe. 

• Környezettudatosságra nevelés 
hangsúlyosabbá tétele és természetbarát 
életvitel megalapozása 

 

• Nevelőtestületi csapatmunka kiszélesítése a 
szakmai munkaközösség szerepvállalásával 

• A Tehetségpont akkreditáció előkészítése, 
megvalósítása 

• Zöld Óvoda projekt kidolgozása 
 

Szakmai 

• Intézmény /pedagógus/ vezetői 
értékelésre felkészülés, erősségek, 
fejlesztési területek megjelölése. 

• „Jó Gyakorlat”-ok kidolgozása, 
bevezetése 

 

•••• BECS koordinálásával és ütemterv szerint 
 
 

 
 

Kiemelt pedagógiai célok Megvalósítás módja 

Szakmai színvonal emelése 

• Iskola előkészítő csoportok 

• Iskolával való együttműködés rendszeres 
hospitálásos rendszerben 

• Heti ill. havi rendszerességgel 
munkaértekezletek, belső tudásmegosztás 
biztosítása 

• Az egyéni fejlődési napló módosítása 

Szülőkkel való együttműködés 

• Nyílt napok 

• Óvodai ünnepek, rendezvények 

• Szülői értekezletek 

• Fogadóórák 

• Pedagógiai szakszolgálattal közösen 
gyermeknevelési tanácsadás biztosítása 

Iskolával való együttműködés 

• Hospitálás az 1. osztályokban 

• Iskolalátogatás a gyermekekkel 

• Tanítónők meghívása, közös foglalkozások 
szervezése 

• Tanítónők – óvónők közötti folyamatos 
kommunikáció (óvoda-iskola átmenet 
munkacsoport) 

• Óvodai ünnepek, rendezvények 

Beiskolázási mutatók javítása 
• Iskolával, tanítónőkkel való szoros 

együttműködés 

• Iskolaorientáció 

Csoportközi együttműködések 
• Rendszeres munkaértekezlet 

• Csoportok közötti átjárhatóság 

Beóvodáztatási mutatók javítása • Nyílt napok 
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• Fecskeváró játszóház 

 

Nevelési feladatok 

• A gyermekek testi-, lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez 
esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a 
gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre. 

• A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése. 

• A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési 
ütemére épülő ismeretnyújtás, készség- és képességfejlesztés, attitűdalakítás. 

• Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség 
kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó 
tevékenységek felkínálásával. 

 
Biológiai érettség: Nagy- és finommotoros mozgás, egyensúlyérzék-, 

térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk 
feldolgozása, keresztcsatornák fejlesztése (vizuális-
auditív, vizuális-tapintásos, vizuális-kinesztetikus, auditív-
taktilis, interperszonális működés, szem-kéz, szem-láb 
koordináció). 

Szociális érettség: Érzelmi-, akarati élet formálása, magatartás-, 
viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, 
felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony 
alakítása, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, 
feladattartás-, problémamegoldó készség kialakítása. 

Pszichikus érettség: A kognitív funkciók (beszédkészség, figyelem, emlékezet, 
észlelés, gondolkodás, kreatív képzelet) életkornak 
megfelelő fejlesztése. 

 
A nevelési év kiemelt feladatai: 

1. Felkészülés a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre: tanfelügyeleti, minősítési 
eljárásokra (önértékelési terv) 

2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátránykompenzációjának biztosítása 
Az intézményben járó gyermekek magas HH és HHH aránya, valamint az SNI és BTM 
gyermekek minden évben magas száma miatt évtizedek óta kiemelt figyelmet 
fordítunk a hátránykompenzációra.  
A kötelezettségeink teljesítésén túl (SNI ellátás, BTM fejlesztések) az elmúlt évekhez 
hasonlóan figyeljük a pályázati lehetőségeket (önkormányzati, NEA, TOP, NTP, IPR), 
amelyek részben a hátrányok csökkentését is szolgálják.  
Ezen felül minden tanköteles korúvá váló gyermek részére heti egy alkalommal 
biztosítunk Alapozó terápiás foglalkozást, melynek célja a gyermekek 
iskolaérettségének megsegítése.  

3. Tehetséggondozás: az óvodában a tehetséggondozásra nagyobb hangsúlyt kívánunk 
fektetni a korábbi évekhez képest. Ennek első lépéseként a nevelőtestület döntése 
alapján regisztrálunk a Tehetségpont-ba.  
Az óvodában ebben az évben komplexen zene, tánc és dramatikus játékok területen 
kívánjuk a tehetséges gyermekekkel történő foglalkozást megkezdeni. Ennek felelőse 
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Ádám Györgyi (óvodapedagógus, táncpedagógus) és Joó-Csikós Ildikó 
(óvodapedagógus, végzős hallgató tehetséggondozó szakon).  
Az intézményünkbe járó roma gyermekek között számos zenei tehetség van, akik 
felkarolása, tehetséggondozása akár jövőjük megalapozását is jelentheti.  
A tehetséggondozás másik területe a sport. Az óvodánk immár 4. éve csatlakozik a 
Bozsik programhoz, ahol minden évben kiváló eredményeket érnek el a gyermekek. 
Az edzések helyszíne a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 
tornatermében biztosított a gyermekek részére. 

 
Tanügy igazgatási feladatok: 

1. Különös közzétételi lista elkészítése, nyilvánosságra hozatala 
2. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció vezetése, szülők 

tájékoztatásának dokumentálása 
3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, a HHH-s szülők értesítése 
4. Fejlesztő foglalkozások biztosítása (logopédiai szűrés, SNI ellátás, BTM-ellátás, 

Alapozó torna) 
 

A munkáltatói, gazdálkodási tevékenységek tervezése: 
1. Fejlesztő foglalkozások biztosítása (logopédiai szűrés, SNI ellátás, BTM-ellátás, 

Alapozó torna), terembeosztások, hetirend elkészítése 
2. Pályázatok figyelése, pályázatírás, megvalósítás, elszámolás, fenntartás, pályázati 

dokumentáció 
3. A hiányzó vagy pótlásra szoruló eszközök, felújítási szükségletek jelzése a fenntartó 

felé, és/vagy pályázati forrásból való beszerzések lebonyolítása 
 
Nevelőtestületi értekezletek időpontjai: 
 

Nevelőtestületi értekezletek Időpont 

Nevelési évet nyitó értekezlet  2016. augusztus 22.  

Alkalmazotti értekezlet 2016. szeptember 9. 

Félévi nevelési értekezlet 2017. január 27. 

Nevelési évet záró értekezlet 2017. június 16. 

Nevelőtestületi értekezlet minden hétfőn délben,  
havonta 1x, hétfőn délután 

 
Nevelőtestületi értekezletek témái: 
 
1) Nevelési évet nyitó értekezlet (2016.08.22.) 

Az előző nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, a feladatok meghatározása, 
felosztása, az éves munkaterv átbeszélése, véglegesítése, elfogadása. Továbbképzési terv 
előkészítése. 
Felelős: Makoveiné Durkó Nikoletta 
 
Az éves önértékelési terv összeállítása, a BECS feladatainak meghatározása. A 
tanfelügyelet, minősítő eljárás előkészítése. 
Felelős: Juhászné Kovács Zita Andrea 
 

2) Félévi nevelési értekezlet (2017.01.14.) 
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Az első féléves beszámolók meghallgatása, eredmények értékelése, a munkatervben 
foglaltak megvalósulásának értékelése, további feladatok, aktualitások átbeszélése. Az 
óvodai beíratás előkészítése. Éves szabadságolási terv elkészítése. 
Felelős: Makoveiné Durkó Nikoletta 
 
Az önértékelés tapasztalatainak összefoglalása, további teendők meghatározása. 
Felelős: Juhászné Kovács Zita Andrea 

 
3) Nevelési évet záró értekezlet (2017.06.15.) 

Éves beszámolók meghallgatása, egész éves munka eredményének értékelése. Következő 
nevelési év előkészítése, a beiratkozás sikerességének értékelése. Csoportok beosztása. 
Nyári összevont csoportok működésének megszervezése. 
Felelős: Makoveiné Durkó Nikoletta 
 
Az önértékelés, tanfelügyelet, minősítés eredményének összefoglalása, valamint a BECS 
éves munkájának értékelése. 
Felelős: Juhászné Kovács Zita Andrea 

 
4) Nevelőtestületi értekezlet (minden hétfő délben) 

A heti aktualitások ismertetése, átbeszélése (feladatok, programok, nevelési helyzetek, 
stb.) 
Felelős: Makoveiné Durkó Nikoletta, Juhászné Kovács Zita Andrea 
 

5) Nevelőtestületi értekezlet (havonta 1x hétfő délután) 
A következő kb. egy hónap várható programjainak, feladatainak, eseményeinek 
előkészítése, a feladatok pontos kiosztása, felelősök megnevezése, szervezés. 
Beszámolók szakmai továbbképzésekről, munkaközösségi eseményekről – belső 
tudásmegosztás. 
Felelős: Makoveiné Durkó Nikoletta, Juhászné Kovács Zita Andrea 

Szakmai bemutatók szervezése 

Téma  Bemutatót tartja Időpont Meghívottak 

Iskola előkészítő 
foglalkozás 

Ádám Györgyi 
Joó-Csikós Ildikó 
Dihenné Rucz Erika 
Benkő Ágnes 

2016. ősz Leendő elsős tanítók  
Óvodapedagógusok 

   

A 2016/2017. tanév ünnepei, rendezvényei  

Program Felelős 

Foglalkoztató az új gyermekek részére 
Trescsikné Molnár Márta 
Szászné Méhes Tünde 

Ősz marasztaló 
Makoveiné Durkó Nikoletta 
Juhászné Kovács Zita Andrea 

Mikulás ünnep Dihenné Rucz Erika, Benkő Ágnes 

Karácsonyi foglalkoztató Óvodapedagógusok 
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Farsang Óvodapedagógusok 

Ovicsalogató, nyílt napok Nagycsoportos óvodapedagógusok 

Anyák napja Óvodapedagógusok 

Gyermeknap 
Vozár Sándorné 
Óvodapedagógusok 

Évzáró, ballagás 
Makoveiné Durkó Nikoletta 
Juhászné Kovács Zita Andrea 
Óvodapedagógusok 

 

9. Óvodán belüli feladatmegosztás 
Vezetőség: 
Feladata: 
• jó kapcsolattartás és a hatékony kommunikáció rendszerének kialakítása és működtetése 
• a határidős feladatok elvégzése érdekében az információáramlás biztosítása 
• stratégiai tervezés, célok meghatározása, munkaterv kidolgozása és végrehajtásának 

ellenőrzése a hatékony munkavégzés érdekében 
Tagjai: Makoveiné Durkó Nikoletta, Juhászné Kovács Zita Andrea 
 

A 2016/2017. nevelési évben működő munkaközösségek  

Munkaközösség Tagok 

Játék Ádám Györgyi 

Mese, vers Dihenné Rucz Erika 

Ének Szászné Méhes Tünde 
Szládekné Bokor Blanka 

Vizuális Szládekné Bokor Blanka 

Környezet Trescsikné Molnár Márta 

Testnevelés Benkő Ágnes 

Tehetség Joó-Csikós Ildikó 

Matematika Dihenné Rucz Erika 

Óvoda –iskola átmenet Dihenné Rucz Erika 

 
Feladata:  
• az eredményes, magas színvonalú, tudatos szakmai munka segítése 
A munkaközösségi tagok a Kistérségi óvodák munkaközösségeinek munkájához csatlakoznak. 
A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája a fenntartóváltást követően is közösen végzi 
munkaközösségi tevékenységét a városi óvodák munkaközösségeivel. Az intézmény 
pedagógusai egy-egy munkaközösség tagjaként részt vesznek a szakmai tervező, fejlesztő 
munkában, a munkaközösségek éves munkaterveinek megvalósításában. A közös 
tevékenykedés célja: a szakmai együttműködés fenntartása, a kölcsönös tudás- és 
tapasztalat megosztás biztosítása. 
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A munkaközösségek tagjai a nevelőtestület havi értekezletein beszámolnak a 
munkaközösségük munkájáról, terveiről, az előttük álló feladatokról. Az itt szerzett tudást 
megosztják óvodapedagógus kollégáikkal. 
 

A 2016/2017. nevelési évben működő munkacsoportok 

Munkacsoportok Tagok 

Pályázat munkacsoport Makoveiné Durkó Nikoletta 
Juhászné Kovács Zita Andrea 
Vozár Sándorné 

Óvoda-iskola átmenet munkacsoport Dihenné Rucz Erika 
Benkő Ágnes 
Joó-Csikós Ildikó 
Ádám Györgyi 

Belső Ellenőrzési Csoport Makoveiné Durkó Nikoletta 
Juhászné Kovács Zita Andrea 
Szládekné Bokor Blanka 

 
Pályázati munkacsoport: 
Feladata:  
• pályázatfigyelés 
• pályázatok előkészítése, megírása, megvalósítás koordinálása, elszámolása 
 
Óvoda-iskola átmenet munkacsoport: 
Feladata: 
• a tanköteles korú gyermekek iskolai felkészítése 
• rendszeres hospitálás során az elballagott gyermekek utókövetése 
• nyitott foglalkozások megtartása a leendő 1. osztályos tanítók részére (első félév) 
• a tanköteles korú gyermekekkel részvétel az iskolai játékos felkészítő foglalkozásokon 

(második félév) 
• szakmai kommunikáció a leendő elsős tanítókkal 

 
Belső Ellenőrzési Csoport: 
Feladata: 
• az intézményi elvárás-rendszer meghatározása 
• interjúkérdések meghatározása 
• az éves terv és az ötéves program elkészítése 
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása 
• az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, a feladatok megosztása 
• az OH informatikai támogató felületének kezelése 
Tagjai: Makoveiné Durkó Nikoletta, Juhászné Kovács Zita Andrea, Szládekné Bokor Blanka 
 
 
Az óvodapedagógusok kötött munkaideje és vállalt feladatai a 2016/2017 nevelési évben 

 Óvodapedagógus Kötött 
munkaidő 

Megbízások, egyéni vállalások 

1. Ádám Györgyi 32+4 Óvoda-iskola átmenet munkacsoport 
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Játék munkaközösség 
Önként vállalt: 

Szakmai bemutató foglalkozás 

2. Benkő Ágnes 32+4 Óvoda-iskola átmenet munkacsoport 
Testnevelés munkaközösség 
Önként vállalt: 
Mikulás 

3. Dihenné Rucz Erika 32+4 Óvoda-iskola átmenet munkacsoport 
Óvoda-iskola átmenet munkaközösség 
Mese, vers munkaközösség 
Gyermekvédelmi felelős 
Önként vállalt: 
Facebook-oldal karbantartása 
Mikulás 

4. Joó-Csikós Ildikó 32+4 Óvoda-iskola átmenet munkacsoport 
Tehetség munkaközösség 
Önként vállalt: 
Szakmai bemutató 
Jegyzőkönyvvezetés 
Óvodai fotózás, fényképrendezés 

5. Juhászné Kovács Zita 
Andrea 

24+4 Vezetőségi tag 
Belső Ellenőrzési Csoport 
Pályázat munkacsoport 
Önként vállalt: 
Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

6. Makoveiné Durkó 
Nikoletta 

6+4 Vezetőségi tag 
Belső Ellenőrzési Csoport 
Pályázat munkacsoport 
Önként vállalt: 
Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

7. Szászné Méhes Tünde 32+4 Ének munkaközösség 
Hitoktató 
Önként vállalt: 
Foglalkoztató az új gyermekek részére 

8. Szládekné Bokor Blanka 32+4 Belső Ellenőrzési Csoport 
Vizuális munkaközösség 
Ének munkaközösség 
Önként vállalt: 
Ebédrendelés, étkezési kedvezmények, 
nyilvántartása 

9. Trescsikné Molnár 
Márta 

32+4 Környezet munkaközösség 
Fejlesztő pedagógus 
Önként vállalt: 

Foglalkoztató az új gyermekek részére 

10. Vozár Sándorné 32+4 Pályázat munkacsoport 
Önként vállalt: 

Alapítványi feladatok ellátása 
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Gyereknap 

 

10. Éves programterv 
 
 

Határidő Feladat 
Erőforrás 

Felelős 
Személyi Dologi 

2016.08.25. Új gyermekeknek 
foglalkoztató délelőtt 

Kiscsoportos 
óvónők, 

dajka  

Papír, írószer 
kreatív 

kellékek 

Ádám Györgyi, 
Joó-Csikós Ildikó 

2016.09.01. Éves pedagógiai 
munkaterv elkészítése 

Intézmény-
egység 
vezető 

Papír, 
számítógépe
s feldolgozás 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.08.22. Tanévnyitó nevelői 
értekezlet 

Teljes 
alkalmazotti 

közösség  
Papír, írószer 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.09.01. Csoport és mulasztási 
napló megnyitása, tervező 
munka 

Nevelő-
testület 

Csoportnapl
ó 
Mulasztási 
napló 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.08.30. Szülői értekezlet Nevelő-
testület, 
dajkák, 
szülők, 
Fejlesztő 
pedagóguso
k 
Intézményv. 

Papír, 
írószer, 
nyilatkoza-
tok,  
jelenléti ív, 
Pedagógiai 
program 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.09.08. Baleset megelőzési, 
tűzvédelmi tájékoztató 
gyerekeknek és 
dolgozóknak, Tűzriadó 

Teljes 
alkalmazotti 
közösség, 
gyermekek 

Névsor, 
feljegyzés, 
jegyzőkönyv 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2016.09.15. Óvoda-iskola átmenet 
munkacsoport alakuló 
ülés, éves programterv 
összeállítása 

Int.egys.vez. 
Iskola 
előkészítő 
csoport 
óvónői 
1. és 4. oszt. 
tanítók 

Papír, írószer Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez. 
 
 

2016.09.15. Fejlesztőpedagógiai éves 
terv összeállítása 

Fejlesztő 
pedagóguso
k 
Gyermekek 

Szűrésben 
résztvevő 
gyermekek 
névsora, 
szülői 

Trescsikné 
Molnár Márta 
Szűcs Tünde 
gyógypedagógus 
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nyilatkozat 

2016.09.23. Kirándulás a mezőberényi 
Lovas tanyára 

Gyermekek  Óvodapedagógu
sok 

2016.09.30. Egészségügyi terv 
összeállítása a védőnőkkel 

Int.egys,vez. 
védőnők 

Papír, írószer  
Számítógép 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.09.30. Egészségügyi szűrés 
(védőnő) 

Int.egys,vez. 
védőnők 

Papír, írószer  
Számítógép 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2016.10.01. Statisztikai 
adatszolgáltatás 

Int.egys.vez. 
Vezető h. 
Iskolatitkár 

Számítógép Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2016.10.01. Hittan éves munkaterv 
elkészítése 

Hitoktató 
óvodaped. 

Papír, írószer Szászné Méhes 
Tünde 
Beláné Futaki 
Erika 

2016.10.01. Bemeneti mérések 
elvégzése 

Óvónők, 
Gyermekek 

Belső 
mérőrendsze
r 
Differ mérő-
eszközök 
(HHH) 

Óvodapedagógu
sok 

2016.10.15. Udvarrendezés, 
virágültetés 

Teljes 
alkalmazotti 
kör, szülők 

Kerti 
szerszámok 

Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2016.10.15. Munkaközösségek éves 
tervének elkészítése 
(Kistérséggel 
együttműködve) 

Munkaközös
-ség tagok 

Papír, 
írószer, 
számítógép 

Munkaközösség 
vezetők 

2016.10.21. Őszmarasztaló Nevelő-
testület, 
gyermekek 

Termések, 
állatok, 
játékok 

Dihenné R. Erika 
Benkő Ágnes 
 

2016.10.23. Városi rendezvény Nagycsoport 
Int.egys.vez. 

 Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez.  

2015.11.15. Téli baleset megelőzési 
okt. 

Óvodaped. 
Gyerekek 

Papír, 
írószer, 

Csop.vez. 
Óvónők 

2016.12.06. Mikulás ünnepség Nevelő-
testület, 
gyermekek 

Mikulás, 
ajándék, 
szaloncukor, 

Vozár Sándorné 
Óvoda- 
Pedagógusok 

2016.12.16. Karácsonyi foglalkoztató 
délelőtt 

Nevelő-
testület, 
gyermekek 

Karácsonyfa, 
szaloncukor, 
ajándék 

Óvodapedagógu
sok 

2016.01.27. Féléves értékelés Nevelői Papír, Nevelőközösség 



21 

elkészítése 

• Csoportok 

• fejlesztőpedagóguso
k 

• logopédus 

• intézményegység 
vez. 

közösség  írószer, 
számítógép 

2017.01.15. Nevelési tanácsadó: 
Iskolaérettségi vizsgálat 
Kontroll vizsgálat 

Óvodapeda-
gógusok 

Papír, 
írószer, 
számítógép 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.01.15. Védőnő: tisztasági vizsgálat Gyermekek, 
védőnő 

Névsorok, 
feljegyzés 

Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.01.15. Fogápolási tájékoztató Gyermekek, 
fogorvos 

Névsorok, 
feljegyzés 

Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.01.30. Szülői értekezlet Szülők, 
nevelő 
testület 

Értesítők, 
Faliújság 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

2017.02.15. Szabadságolási tervek 
elkészítése 

Teljes 
alkalmazotti 
Közösség 

Üres szabad-
ságolási terv 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.02.15. Nyári nyitva tartás 
elkészítése, kifüggesztése a 
szülők felé 

Vezetői 
közösség 

Faliújság Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.02.17. Farsang Teljes 
alkalmazotti 
közösség, 
gyerekek 

Fánk, 
dekoráció 

Nevelőtestület 

2017.03.14-
15. 

Március 15. megemlékezés 
Városi rendezvény 
látogatása 

Nevelői 
közösség, 
gyerekek 

Kokárda, 
Zászló 

Csoportvezető 
óvónők 

2017.04.07. Roma nap - Cigánykerék Meghívott 
roma 
vendégművé
sz 

 Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 
 

2017.04.19-
21. 

• Nyílt nap leendő 
ovisoknak és 

Meghívott 
vendégek, 

Paravánok, 
hangtechnik

Makoveiné D. 
Nikoletta 
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 szüleiknek 
(ovicsalogató) 

• Beiratkozás 

Teljes 
alkalm. köz. 
Érdeklődő 
szülők és 
gyermekeik 

a 
Ajándékok a 
leendő 
ovisoknak, 
Felvételi 
napló 

Int.egys.-vez. 
 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.05.12. Anyák napja 
(együtt) 

Óvónők, 
gyermekek, 
édesanyák, 
nagymamák 

Ajándék, 
virág, 
dekoráció 

Csoportvezető 
óvónők 

2017.05.26. Gyermeknap Óvónők, 
gyermekek, 

Papír, írószer 
Játékok 

Trescsikné 
Molnár Márta 
Nevelőtestület 

2017.06.01. Baleset megelőzési 
tájékoztató 

Gyerekek, 
óvónők 

Feljegyzés Csoportvezető 
óvónők 

2017.06.02. Évzáró ünnepség, ballagás Nevelői 
Közösség, 
Gyerekek, 
szülők, 
Meghívott 
vendégek 

Hangtech. 
dekoráció, 
ballagó 
tarisznyák, 
virág 

Ádám Györgyi 
Joó-Csikós Ildikó 
Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 
Juhászné Kovács 
Zita Andrea 
Int.egys.-vez.h. 

2017.06.16. 
 

Nevelési év értékelése  

• Csoportok 

• Fejlesztőpedagógu-
sok 

• logopédus 

• intézményegység 
vez. 

Tanévzáró nevelőtestületi 
értekezlet 

Nevelői 
közösség  
 

Papír, 
írószer, 
számítógép 

Nevelőtestület 

Folyamatos Munkaközösségek 
munkája 

Munka- 
Közösség 
tagok 

Papír, írószer 
számítógép 

Munkaközösség 
Vezetők 

 Nevelői értekezlet: 3 
hetente 

Óvónők Papír, írószer 
számítógép 

Makoveiné D. 
Nikoletta 
Int.egys.-vez. 

 Világnapok megünneplése 
csoportonként 

Óvónők, 
gyerekek 

Kreatív 
kellékek, 
szemléltető 
eszközök 

Csoportvezető  
óvónők 

 
 

11. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 
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Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse: Dihenné Rucz Erika 
Az óvoda alapvető gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai: 

• Kapcsolattartás a városban működő szociális, egészségügyi, gyermekjóléti 
jelzőrendszer (gyermekorvosok, védőnői szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, gyámhivatal) tagjaival és a kisebbségi önkormányzattal. 

• Kapcsolattartás a hátrányos helyzetű családokkal. 

• Figyelemmel kísérni a rendszeres és esetenkénti segélyezést. Nyomon követni a 
gyermekjóléti alapellátások rendszerét, a szülőknek segítséget nyújtani a lehetséges 
támogatások kihasználására (pl. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
Óvodáztatási támogatás, „Hét krajcár” program, stb.) A „Hét krajcár” programban 
résztvevő családok részvételi arányának javítása. 

• Az óvónőkkel és a vezető óvónővel történő konzultáció valamint a családlátogatások 
alapján feltérképezni a családok esetleges gyermeknevelési problémáját, azt 
folyamatosan figyelemmel kísérni. 

• Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése. 

• A szülők álláspontját, problémáit meghallgatni, és a gyermekek érdekeinek és 
jogainak figyelembe vétele mellett a legjobb megoldást megtalálni. 

• Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval. 

• Nyilvántartást vezetni a problémás gyermekekről, dokumentálni a Családsegítő, 
Nevelési Tanácsadó, logopédus, stb. által nyilvántartásba vett gyermekeket.  

• Folyamatosan figyelemmel kísérni a törvényi változásokat. Részt venni a szakmai 
fórumokon. 

 
Szeptember • felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű gyermekek 

számbavétele 

• étkezési térítési díj-kedvezmények megállapítása 

• beszélgetések kezdeményezése az óvónőkkel gyermekvédelmi 
problémákról 

• közösen kidolgozott óvó-védő intézkedések megbeszélése 

• egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről  

• aktuális jogszabályi változások megbeszélése 

• Családlátogatások megkezdése 

• Kapcsolatfelvétel a HH és HHH gyermekek családjaival 

Október • kapcsolatfelvétel a logopédussal, fejlesztő pedagógussal 

• kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársaival 

• konzultáció a Családsegítő Szolgálattal 

• családlátogatási tapasztalatok megbeszélése 

• kapcsolódás a „Hét-krajcár” programhoz 

November • aktuális feladatok ellátása 

December • Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal 

• Karácsonykor a segítségre szoruló gyermekek és családok 
feltérképezése, konzultáció a családsegítővel  

• Kapcsolódás a Karácsonyi csomaggyűjtésbe a misszió munkatársainak 
bevonásával 

Január • egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről  

• szociális étkezési támogatások felülvizsgálata 



24 

• Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal 

Február • Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal     

Március • az iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák 
megbeszélése 

• kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársával, fejlesztő 
pedagógussal 

• Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal 

Április • aktuális feladatok ellátása 

• a beiskolázással kapcsolatban segítség nyújtása 

• az iskolai nyílt napokról tájékoztatás az információs táblán 

• Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal    

Május • óvodai gyermeknap és évzáró, illetve kirándulás megbeszélésében való 
segítségnyújtás 

• éves beszámoló elkészítése 

Június, 
Július, 

Augusztus 

• tájékoztatás a nyári ügyelet lehetőségeiről, illetve táborokról 

• tájékoztatás a „Hét krajcár” program nyári lehetőségeiről 
 

 

12. Továbbképzési tervek 
 

Belső továbbképzés 

Cél: 

• Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési 
módszerek kihasználása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés. Kerete: havonta 
tartott nevelői értekezletek. 
 

Feladat: 

• Hatékonyság, eredményesség növelés a pedagógiai munkában 

• Korszerű pedagógiai módszerek átadása, Finn-modell (Aarne és Pirjo-Riitta 
Törmanennel történő közös szakmai munka, konzultáció, kiemelten az óvoda-iskola 
átmenetre való fókuszálással 

• Egymástól tanulás technikájának fejlesztése 
 

A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében szervezett belső továbbképzések 
témái 

• Óvoda – iskola átmenet (a munkacsoport tapasztalatainak, ill. a finn-modell 
alapján) 

• Tehetséggondozás az óvodában 

• BECS eljárásrendjeinek és folyamatainak szakszerű, összehangolt működtetése 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű óvodai nevelése, együttműködés a 
fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal, logopédussal, a pedagógiai 
szakszolgálattal 

• A gyermekvédelmi munka eredményes működtetése 
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Szakirányú és akkreditált ill. nem akkreditált képzési terv 

Résztvevők száma Képzés tárgya Helye Ideje Finanszírozás 
módja 

8 fő 
ECDL tanfolyam  
(PPT) 

Reményhír 
Intézmény 
Eötvös Iskola 

Teljes 
nevelési év 

önköltséges 

1 fő 
Tehetséggondozás 
Pedagógus 
szakvizsga  

Szarvasi 
Tessedik 
Sámuel 
Főiskola 

2016-2017 
tanév 

önköltséges 

A következő tanévre vonatkozó továbbképzési igényt minden év december 15-ig, írásban kell 
leadni az intézményvezetőnek. 

13. Ellenőrzés 
A vezető feladata az intézmény jogszerű működésének, munkarendjének és a kiemelt 
pedagógiai feladatok elvégzésének ellenőrzése. 
 
Célja: 
• segítse az intézmény zökkenőmentes működését 
• az erősségek, pozitív eredmények elismerése, motiváció 
• rámutatni a helytelen gyakorlatokra, rosszul megválasztott módszerekre, új megoldási 

lehetőségeket kínálni 
• információ gyűjtés a személyek munkájáról, az intézményi folyamatokról, mely alapul 

szolgál a stratégiai tervezéshez 
 
Az ellenőrzés végrehajtásának formái: 
Felkészülés az intézményi önértékelés elvégzésére: 
• az éves önértékelési terv megvalósítása 
• a belső önellenőrzések lebonyolítása 
• az intézményi önértékelés elkészítése 
Az ellenőrzés az önértékelési terv szerinti ütemezésben történik. 
 
Az óvodapedagógusok feladatai, dokumentumok ellenőrzése: 
• Csoportnapló naprakész vezetése (nevelési tervek – értékelés, statisztikai adatok, 

tevékenységi tervek, stb.) 
• A gyermek egyéni fejlődését dokumentáló napló folyamatos vezetése, a szülők 

tájékoztatása 
• A szülőkkel való kapcsolattartás (szülői értekezletek, fogadóórák) 
• Nyílt napok 
• Óvodai rendezvényeken való részvétel (egyéni megbízások vállalása/teljesítése a törvényi 

előírásnak megfelelően) 
 
Az ellenőrzés szempontjai: 
• a pedagógus személyisége, attitűdje 
• nevelési program megvalósítása a csoportban 
• kapcsolat a csoportban dolgozó dajkájával 
• tapasztalatszerzés, saját élményen alapuló ismeretszerzés elősegítése 
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• épít-e a gyermekek kíváncsiságára 
• milyen viszonya van a gyermekekkel 
• figyelembe veszi-e a gyermekek egyéni adottságait, differenciál-e 
• az alkalmazott módszerek a hely, az idő megválasztása hogyan szolgálta a tervezett 

tevékenységet 
• megfelelő volt-e a szervezés, előkészítés 
• megfelelően motiválta-e a gyermekeket 
 
A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: 
• kapcsolat az óvónőkkel 
• kapcsolat a gyermekekkel 
• gyermekszerető magatartás 
• munkaidő pontos betartása 
• csoportszoba, kiszolgáló helységek tisztasága 
• tálalás, étkezés segítése 
• higiéniai szabályok betartása 
 
Az ellenőrzések ütemezése: 
 
Szeptember: dokumentumok megnyitása. Beszoktatás előkészítése, menete, módszerei. 
Október: a munkaközösségek munkaterveinek ellenőrzése, az óvodai környezet 

esztétikus kialakítása. HH és HHH gyermekek dokumentálása.  
December: dajkák munkájának ellenőrzése (intézményegység-vezető helyettes) 
Január:  egyéni fejlődési napló ellenőrzése 
Március:  az intézményben folyó nevelőmunka ellenőrzése (intézményegység-vezető 

helyettes) 
Május: a dokumentumok vezetése, rendezvényeken vállat feladatok elvégzése 
 
Az önértékelés az éves önértékelési terv ütemében történik. 
 
 
 
Békés, 2016. szeptember 1.  

……………………………………………….. 
 Makoveiné Durkó Nikoletta 

Intézményegység-vezető 

Záradék: 

A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda nevelőtestülete a 2015/2016. tanév munkatervét 
megismerte és elfogadta. 

Békés, 2016. szeptember 1. …………………………………………………. 

Nevelőtestület képviselője 

 


