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„A tanítás művészetének kulcsa a tolerancia, a tanulás művészetének kulcsa az alázat” 

(Lyengar) 

„Ha belegondolsz, rájössz magad is, hogy milyen erős 

a személyiséged. Vannak emberek, akiknek nincs 

mindenre válaszuk, de legalább megpróbálnak 

reménykedni és hinni. Az ember látja az utat, bármi 

várja is; minden csak attól függ, hogyan áll hozzá. S ha 

rád nézek, tényleg… egy varázslatos embert látok.”  

(Ceal Carson) 
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A munkaterv elkészítésének törvényi háttere:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és 2019. évi módosításai 

http://net.jogtar.hu 

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:  

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

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

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.  

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

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

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

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

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

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

• 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról. 

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

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

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

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

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról.  

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

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

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről. 

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

• 2021. EMMI rendelet a 2021/2022 tanév rendjéről.  

• Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Negyedik, javított kiadás. 

www.oktatas.hu 

• A III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó 

önkormányzati rendeletei. www.obuda.hu  

• Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés. 

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

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

• Az Ágoston Művészeti Óvoda működését szabályozó okmányai. 

• 2021 éves Beszámoló. 

 

http://net.jogtar.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://www.oktatas.hu/
http://www.obuda.hu/
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A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

I. Helyzetelemzés  

 

Bevezető gondolatok 

Az éves Munkatervet a fent felsorolt szabályozók, a vezetői pályázatom és a vezetői 

kompetenciák tükrében készítettem el, felhasználva a kollégák egész éves beszámolóit, a 

pedagógus kompetenciákat, valamint az értékelések konklúzióját és a közös tapasztalatainkat. 

A teljesség igényével bevontam a mesterpedagógusi négydimenziós tevékenységmodellt is. 

A munkatervet az intézményi és a személyes célok, feladatok megvalósításának tükrében 

készítettem, az óvoda dolgozóival csapatmunkában, a szülőkkel partnerkapcsolatban, ha 

magasabb szintű a feladat, akkor szorosan együttműködve a fenntartóval. Az elmúlt két év 

egészségügyi helyzetének alakulása miatt, a változtatás jogát fenntartom, a rugalmasság és a 

tolerancia jegyében. A jövőkép kialakítása szempontjából nagyon fontosnak tartom a pozitív 

kommunikációt, a segítőkész hozzá állást, és a szakmai pontosságot. Minden esetben igyekszem 

konstruktív megoldást találni, biztosítva a gyermekek nyugodt körülményeit, a megfelelő 

feltételeket és a szeretetteljes légkört, az Intézmény zökkenőmentes működését, a családok és 

kollégáim támogatását. 

A fejlődés támogatása, tanítás és nevelés  

a négydimenziós tevékenységmodellen keresztül                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkinek kívánok teljes és aktív nevelési évet, szakmai tudásunk teljes kibontakozását, 

nagyon jó egészséget, szeretetet és sok örömet a gyermekekkel! 

 

I. Tudatos 

szakmai 

fejlődés 

II. Feltáró-elemző 
tevékenységek 

III. Fejlesztő-újító 

tevékenységek 

IV. Tudásmegosztó-

segítő tevékenységek 
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Fő feladataink 

 

A Fenntartó által kitűzött éves fő feladat:  

„A gyermekbántalmazás tüneteinek korai felismerése, a prevenció fontossága, továbbá a 

gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer szükségessége.” 

 

Intézményi célok: Továbbra is elkötelezetten tevékenykedünk hitvallásunk megvalósításán, 

hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, szeretetteljes légkörben, családias, vidám 

hangulatban nevelkedjenek, miközben a lehető legtöbbet tudjuk elérni a fejlődésük érdekében. 

Fontos továbbá, a szülői jó partneri viszony kialakítása, ápolása: a megfelelő kapcsolat és a 

folyamatos kommunikáció. További feladatunk, hogy biztosítani tudjuk a magas színvonalon 

történő szakmai munkavégzést és a tovább fejlődés lehetőségét. A továbbképzés lehetőségeiről 

minden esetben tájékoztatom Kollégáimat. Kitűzött céljaink megvalósulása érdekében az 

elmúlt négy év tapasztalataira, felméréseire és azok eredményeire hagyatkozunk.  

 

Vezetői célok: A hatékony szervezeti működés és a feladatok ellátása érdekében nagyon 

fontosnak tartom a közösségi erő kohézióját, az egyének mentálhigiénés támogatását. A négy 

éve elindult vezetői műhelymunkával tudatosan támogatom/juk az intézményi és a személyes 

célok elérésének kialakulását, valamint biztosítjuk az ehhez szükséges motivációt.  

1. Makro - és mikrokörnyezet 

 

 Mindhárom épület Óbuda szívében elhelyezkedő, önkormányzati fenntartású Óvoda. 

Három épületben összesen 15 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Fő profilunk a művészeti 

nevelés, melyben az adja a különlegességet, hogy minden műveltségterületen teljességgel 

igyekszünk megvalósítani, emellett a Kastély tagóvoda egy vegyes korcsoportjában német 

nemzetiségi csoport működik. Projektszemlélettel, team munkában tervezzük a szakmai 

munkát, a mindennapi tevékenységekben megvalósuló feladatokat. A megújult csoportnaplónk 

és a felülvizsgált pedagógiai programunk adja a pontos dokumentáció egységét.  

Az óbudai óvodák elhelyezkedésében fontos tényező a családias hangulat 

megteremtése, a közösség építése. Könnyen eljuthatunk a Margitszigetre, az Óbudai-szigetre, 

a Gőtés-tóhoz, a Duna partra. A III. kerület műemlékei, múzeumjai, a mindig friss 

programokkal bővülő Fő tér, a számos játszótér és a közösségi terek, a családi kertek fontos 

bázisai a közösségi és kulturális életünknek. Számos kerületi és országos pályázatot figyelünk, 

amelyen tudunk, részt veszünk, amit ebben az évben is folytatni szeretnénk. Kerületi kulturális 
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programok pl.: múzeumlátogatás, pedagógiai és sport programok, nevezetességek, látnivalók 

felfedezése. Az Ágoston és Váradi épületek egymás szomszédságában találhatók, 1977-ben 

épült panelépületek. Vörösvári út - Bécsi út - Váradi utca - Ágoston utca keresztmetszetében, 

tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyen, autós forgalom elől elzárt területen.  

A székhelyet és telephelyét átölelő Holdudvar megújult parkját szívesen használjuk a 

csoportokkal. Kastély tagóvodánk udvara emelkedőn visz felfelé, a teraszos adottság és a 

vadregényes kert igazi színfoltja a városi hangulatnak. 

 

 Csoportszobáink a fő épületben galériázottak, mindegyikben kiemelt szerepet kapnak 

a mikrocsoportos tevékenykedtetésre kialakított külön terek. Mindegyiket felülvizsgáltattuk. 

Minden csoportszobában mini kiállító galéria található, a gyermekek időszerű munkáival 

díszítve. Ezek egy-egy megvalósult heti témához és projekthez kapcsolódnak. A projektek, 

témák kiválasztásánál szem előtt tartjuk a gyermekek érdeklődési körét, életkorát, az 

iskolaérettségre való felkészítést. Terveinket korszerű pedagógiai módszerekkel, ezen belül 

élménypedagógiai elemekkel és pozitív életszemlélettel, a játékba ágyazott tanulással, 

differenciálással igyekszünk megvalósítani. Tornaszobáink jól felszereltek, a gyermekek a 

mozgás adta örömét sokoldalúan tudjuk kihasználni, leginkább heti beosztás szerint, de 

alkalomszerűen is. Eszközeink alkalmasak a sokoldalú fejlesztési lehetőségekre és az egyéni 

igények megvalósítására. Az udvaraink tágasak, fákkal, a Kastély udvara gyümölcsfákkal, 

műfüves pályákkal, új játszó elemekkel rendelkeznek. Tornapályáink alkalmasak a kinti 

mozgás foglalkoztatások megtartására. Sószobánk adta egészség 

 A vonzáskörzet miatt egyre fontosabb szerepet tölt be a Kastély Tagóvoda 

elhelyezkedése, amit bizonyított az idei előjegyzési hullám megnövekedése. Várhatóan tovább 

fog emelkedni az oda érkező gyermekek száma, a folyamatosan épülő lakóparkok miatt. A négy 

csoportos téglaépület 1945-ben kezdte meg önálló működését, melyben német nemzetiségi 

csoportok is gazdagították a nevelési palettát. 2008-ban vált az Ágoston Művészeti Óvoda 

tagintézvényévé. Idén megtörténik a focipálya felújítása, tervezzük a kis ház felújítása és a kis 

épületben egy fejlesztő szoba kialakítása is. 
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2. Az óvoda szerkezete 

Fenntartó: 

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat                       

                           Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.  

    Polgármester: dr. Kiss László 

   Köznevelési és Kulturális Főosztály:  

                           Címe: 1033 Budapest, Fő tér 4.      

                           Főosztályvezető: Kisné Balázs Enikő 

                           Óvodai referens: Szathury Nóra 

 

Az intézmény neve: Ágoston Művészeti Óvoda  

         (Ágoston székhely, Váradi telephely, Kastély tagóvoda) 

Egyesített intézmény. Hivatalos ügyintézések a székhelyen történnek 

A székhely címe: 1032 Budapest, Ágoston u. 2./A. 

                         telefon: 3887-776  

           e-mail cím: agoston-o@kszki.obuda.hu   

                     web: www.agostonovi.hu  

Váradi Telephely címe: 1035 Budapest, Váradi u. 15./b.  

                         telefon: 242-7664  

Kastély Tagóvoda címe: 1037 Budapest, Bécsi út 236.  

                         telefon: 3887-389  

          e-mail cím: becsi-o@kszki.obuda.hu 

Intézményvezető: Nagy Veronika  

Kastély tagóvoda vezető: Baloghné Horváth Márta 

Váradi telephely vezető: Csomor Katalin 

Adminisztrátor: Mészárosné Pletser Zita (Ágoston Művészeti Óvoda) 

Manager asszisztens: Dósa Szilvia  

   

 

  

mailto:agoston-o@kszki.obuda.hu
http://www.agostonovi.hu/
mailto:becsi-o@kszki.obuda.hu


12 

 

3. Tárgyi feltételek 

Az intézményi infrastruktúra tervezete a 2021/2022 nevelési évben 

 

Eszközfejlesztés, 

beruházás 

Ágoston  

Művészeti 

Óvoda 

Váradi  

Telephely 

Kastély  

Tagóvoda 

Fenntartói 

költségvetésből 

foglalkozási eszközök, textíliák, vizuális eszközök, háztartási gépek, 

futóbiciklik, ventilátorok beszerzése, udvarra pavilon, műfüves focipálya 

kialakítása, mászókák alatti területek rendezése,  

Alapítványból Műfüves vagy 

gumilapos focipálya 

kialakítása, kresz pálya 

táblák és lámpa 

kiépítése 

udvari mászókák alatti 

pálya rendezése 

Kresz pálya felújítása, 

2 csoportszoba 

öltözőszekrény csere 

 

Karbantartás, felújítás tervezet 

2021/2022 Ágoston  

Művészeti Óvoda 

    Váradi 

     Telephely 

Kastély Tagóvoda 

Karbantartás Udvari játékok felülvizsgálata, homok csere, napvitorla csere, teraszok 

napvédő cseréje 

  

Felújítás Mosókonyhában 2 

felnőtt wc kialakítása 

Linóleum cseréje a 

csoportszobákban és a 

folyosókon, só szoba 

padló burkolat cseréje, 

konyhában a 

mosótálcák cseréje  

Üvegtető cseréje, 

linóleumok cseréje 

Vizesedő fal 

megszüntetése, kis ház 

felújítása, vizes blokká 

alakítása, egy 

csoportszobában 

parketta csiszolás és 

lakkozás 

Alapítványi 

forrásból 

kihangosító eszközök vásárlása a csoportoknak, só-falak a csoportokba 

Előző évi megvalósulatlan tervek: Kastély épület melletti kis ház felújítása, Ágoston épület 

mosókonyhában mellékhelység kialakítása, vizesedés megszüntetése, linóleumcsere a 

csoportokban, folyosón, Váradi épületben a tetőszerkezet felújítása. 

 

Pályázati részvétel és sikeres eredmények 

  

Eseménynaptár 

Ágoston  

 Művészeti 

Óvoda 

Kastély  

Tagóvoda 

Váradi  

Telephely 

2020. Tél 1. Kerületi fenyő díszítő 

verseny, „Óbuda legszebb 

karácsonyfája” I. 

helyezett díj elnyerése 

Dechatlon 

ajándékutalvány 15.000.- 

ft értékben (futóbiciklik 

vásárlása 2021-ben) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kerületi fenyő 

díszítő verseny, 

„Óbuda legszebb 

karácsonyfája” I. 

helyezett díj 

elnyerése 
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2. Fenntartói civil 

alapítványi támogatás 

elnyerése művészeti 

eszközökre és udvari 

játszókra Ágoston és 

Váradi épületek közösen: 

1.000.000.-ft 

 

 

1. Fenntartói civil 

alapítványi 

támogatás elnyerése 

művészeti 

eszközökre és udvari 

játszókra: 700.000.- 

ft 

 

2. Közösségi 

tervezés a KRESZ 

pálya felújítására. 

Nem nyertünk. 

 

2. Fenntartói civil 

alapítványi támogatás 

elnyerése művészeti 

eszközökre és udvari 

játszókra. 

 

3. Közösségi tervezés 

az udvar fejlesztésére, 

elnyertük! Összesen: 

7.500.000.-ft 

 

2021. Tavasz- 1. „A nap gyermekei” Pályázat-napvédő bunkert építettünk, a dm 

kozmetikai cégtől Garnier napkrémeket kapott minden csoportunk. 

2021. Nyár 1. I helyezett és különdíj 

nyertesek az „Hogyan 

szeretnéd ünnepelni a 

gyereknapot”  

A díjátadón részvétel. 

Személyes ajándékokat 

kaptak a részt vevő 

gyerekek is, az első 

helyezett Csillaghegyi 

strandbelépőt. 

 

 1. I helyezett és 

különdíj nyertesek az 

„Így képzelem el a 

gyereknapot” 

 

2. „Méhes-Mézes” 

Agrár marketing 

centrum 

rajzpályázaton való 

részvétel-kreatív 

megvalósítás 

díjazása. 

2021. Ősz  A közösségi költségvetés terveit szeretnénk 

megvalósítani. Várakozunk a Váradi 

udvarrész felújítására. 

„Kincses Kultúróvoda 2020” cím elnyerése 5 évre, eszközök megvásárolva 

Szülői felajánlásokból kaptunk ventilátorokat, csoportszobai játékokat, udvari 

sporteszközöket. Köszönjük szépen! 

Alapítványok támogatásaiból és önkormányzati forrásból az udvarokat és a csoportszobákat 

fejlesztjük. 
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II. A 2020/2021 nevelési év feltételei 

1. Személyi feltételek 

1. 1. Közösség építés 

 

 Munkánk eredményeként megőriztük az eddig jól bevált hagyományokat, de ebben a 

nevelési évben tettük a legjelentősebb frissítést is. Újdonság volt a PP családi záróhét 

könnyedsége, de a pandémia miatt a családi napot nem tudtuk májusban megvalósítani. Mégis 

örömmel szerveztünk búcsúzó napot az iskolába menő gyermekeknek, az Ágoston napot 2021. 

09. 03-ra szervezzük a családokkal. Hagyományként folytatódik a Márton napi lámpás 

felvonulás, Ágoston nap, szüreti mulatság, adventi délután, karácsonyi vásár, kertész nap, 

nyílt nap és az évzáró családi rendezvény sorozat. Lehetőség szerint ünnepeink nyitottak, 

tekintettel az egészségügyi előírásokra. Programunk újult köntösben, a művészeti jelleg 

megtartásával, igazodik a mai kor gyermeke fejlődési igényeihez. Fontos számunkra, hogy 

minden gyermek valóban azokat az értékeket, erkölcsi normákat, tudást, gondozást és szeretetet 

kaphassa meg, amit csak adni tudunk.  

Minden csoportunkban két pedagógus és egy pedagógus munkát segítő kolléga kezdi 

meg a nevelési évet, dolgozói létszámunk maximális, hasonlóan az elmúlt három évhez. Ezzel 

biztosítani tudjuk a biztonságot adó környezetet, mely ritka kincs. 

 

1. 2. Humánerőforrás 

 

 Ágoston 

Művészeti   

Óvoda 

Kastély 

Tagóvoda 

Váradi 

Telephely 

Összesen 

Óvodavezető, csoporton 

kívül 

                                          1 

    

1 

 

Tagintézmény vezető, 

csoportban 

      1  1 

Vezető helyettes, 

számított létszámban, 

csoportban 

         0       1 1 

Pedagógusok         14      8 

 

     8 

 

32 

 

Tartósan távollévő 

pedagógusok 

         2      2       1 5 

Tartósan távollévő 

pszichológus 
                                     1 

    

1 

 

Pszichológus                                                1 1 
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Gyógypedagógus    1              1 2 

Óvodatitkár        1       1       0 2 

Pedagógiai asszisztens        2       2       1 5 

Dajka        8       6       4 18 

Tartósan távollévő dajka        0       0       0      0 

Kertész-karbantartó        1            1       0      2 

Összesen:            62 

 

1. 3. A gyermeklétszámok alakulása 

1. 3. 1. Az óvoda gyermeklétszáma a 2021/2022 nevelési évben: 308 fő 

Évközben minimális volt a létszámcsökkenés csoportjainkban, azonban a gyermekek aránya 

kerületi és országos szinten kb. 20% arányban csökkent. 

 Ágoston 

Művészeti 

Óvoda 

Kastély 

Tagóvoda 

Váradi 

Telephely 

 Összesen 

Gyermeklétszám 135       91 

       

       78      304  

SNI-s gyermek 

„kettőnek és 

háromnak számító” 

 

 

kettőnek 3 

 

  

 

kettőnek 2 

        

       

Számított létszám 137      91 

      

        80 

        

    308 

      

 

A tanköteles korú gyermekekre vonatkozó adatok a 2021/2022 nevelési évben 

Tanköteles korú gyermekek száma összesen 77 

Az előző nevelési évből, az Óvodában 

maradó gyerekek száma a fenti létszámból 

26 

Év elején BTM tanköteles korú gyermeket 

vettünk át más intézményekből. 

4 

BTM összesen: 18 gyermek 

 

A gyermekcsoportok száma a 2021/2022 nevelési évben: 15  

 Ágoston 

Művészeti 

Óvoda 

Kastély 

Tagóvoda 

Váradi 

Telephely 

Összesen 

Összes: 7 4 4 15 
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3. 2. A 2021. évben előjegyzett és felvett gyermekek aránya a 2021/2022 nevelési évre  

 
2021. áprilistól jelentkezett gyermekek száma 

 

             198 

2021. szeptember 1-jétől felvételre került gyermekek száma 

 

         76 

Ágoston Művészeti Óvoda    40 gyermek  

Kastély Tagóvoda    16 gyermek 

Váradi Telephely    20 gyermek 

 

3. 3. A 2021/2022 nevelési évet az alábbi létszámokkal indítjuk 

 

 Ágoston 

Művészeti Óvoda 
Kastély 

Tagóvoda 

Váradi Telephely 

1. csoport 19 gyermek-köz. cs. 

Óvodapedagógusok: 

     Csordásné Ledneczky Zita 

     Miklós Kornélia 

Dajka: Mester Sándorné Deák 

Gyöngyi 

20 gyermek-vegyes cs. 

Óvodapedagógusok: 

     Molnárné Skultéti Szilvia 

     Kasza Viktória 

Dajka: Rákos Szilvia 

19 gyermek-köz. cs. 

Óvodapedagógusok: 

     Nyáry Zsuzsa 

     Lengyelné P. Flóra 

(2022.01-től) 

     Márkus-Erdész Anita 

Dajka: Porcellán lldikó 

2. csoport 19 gyermek-köz cs. 

Óvodapedagógusok: 

       Bakos Mónika 

       Tóthné Bakos Éva 

Dajka: Soós Ildikó 

22 gyermek-vegyes cs. 

Óvodapedagógusok: 

        Bogoly Zsuzsanna 

        Lénárt István 

Dajka: Csurpek Rozália 

17 gyermek nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

       Vasvári Kamilla 

       Szabó Judit 

       Kostyalik Mária 

(2022.01-től) 

Dajka: Varga Noémi 

 

3. csoport 15 gyermek-kis cs. 

Óvodapedagógusok: 

     Strázsa Edina 

     Zsarnóczai Judit 

Dajka: Nagy Anna 

23 gyermek-vegyes cs. 

Óvodapedagógusok: 

     B. Horváth Márta 

     Tóth Tímea 

Dajka: Lázár Anita 

18 gyermek-kis cs. 

Óvodapedagógusok: 

        Zoltai Istvánné 

        Bogdán Gyöngyi 

Dajka: Tisza Tünde 

4. csoport 19 gyermek-ism. nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

        Ökrös Márta 

        Fabiny Blanka 

Dajka: Baloghné Gábor Ilona 

24 gyermek-nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

     Williger Andrea 

      Halász Judit p.a. 

Dajka: Goór Csabáné 

22 gyermek-nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

    Csomor Katalin 

    Debreczeni Zoltánné- 

Fehér Alice 

Dajka: Katona Melinda 

5. csoport 19 gyermek-kis cs. 

Óvodapedagógusok: 

         Rákos Tünde 

         Vörösvári Andrea p.a. 

Dajka: Farkas Erika 
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6. csoport 25 gyermek-nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

  Kauderer Bernadett 

  Sándorné Anschau Csilla 

Dajka: Fodor-Balogh Zsuzsanna 

  

7. csoport 19 gyermek-nagy cs. 

Óvodapedagógusok: 

       Simon Zsuzsanna 

       Szabóné Balogh Csilla 

Dajka: Ponyi Andrea 

  

    

Segítő 

dajkák: 

Juhász Anna 

Halászné Klées Krisztina 

Kórosné Kozma Kati 

Tarrné Zárol Márta 

Ványi Enikő 

Marosi Ágnes 

Kertészek: Horváth Árpád Csegődi Patrik - 

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

III. A 2021/2022 (tanév) nevelési év rendje 

 

Szorgalmi idő: 

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, 

szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart.  

 

Iskolai szünetek, melyek ideje alatt az Intézményünkben összevont csoportok működnek, a 

téli és nyári szünetben pedig a kerület előre kijelölt óvodájában valósul meg az összevonás: 

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap. 2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 

 

A nyári zárás időpontja évente február 15-ig kerül kihirdetésre.  

Gyermekcsoport létszámának alakulásától függően kerülhetnek a csoportok és az épületek is 

összevonásra, melyekről tájékoztatást adunk, május 15-ig nyilatkoztatjuk a szülőket.  
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2. Intézményünk nevelés nélküli munkanapjai  

 

Nevelés nélküli munkanap szervezésére egy évben 5 alkalommal van lehetőség. 

A nevelés nélküli munkanapokat általában pénteki, ritkábban hétfői napokon tartjuk. Ettől 

eltérhetünk, ha ez a szervezés szempontjából indokolt.  

A szülők számára a hirdető táblán a munkaterv elfogadását követően kiírjuk az 5 nap időpontját. 

A szülőket két héttel előbb is értesítjük, igény szerint más óvodába az elhelyezést biztosítjuk, 

írásos kérvény benyújtásával. (Gyermekelhelyezést lehetőség szerint a Hétpettyes Óvoda Törzs 

– Solymár utcai épületében vagy a Meseerdő Óvodában oldjuk meg.)   

Adott napra az étkezési díjat nem a saját, hanem a vendéglátó Intézményben fizetik be a szülők. 

 

2. 1. Tervezett nevelés nélküli munkanapok a 2021/2022 nevelési évben 

 

   Időpont  A nevelés nélküli munkanap tartalma       Felelős 

1. 2021. október 22.  

 

Szakmai konferencia, mentálhigiénés mentőcsomag 

 

intézményvezető 

vezető helyettesek 

2. 2021. december 11. 

 

Intézményi karácsonyi megemlékezés intézményvezető 

3. 2022. április 13. Külsős program       intézményvezető 

      vezető helyettesek 

4. 2022. június 13. Külsős program, évzáró 

 

      intézményvezető 

5. 2022. augusztus … 

(nyári zárástól 

függ)  

2022/2023 nevelési év előkészítése, megbeszélése. 

 

intézményvezető és 

helyettesek, 

munkaközösség vezetők 

3. Az értekezletek rendje 

3. 1. Vezetői team értekezletei havonta és igény szerint 

   Célja: 

• a működést meghatározó folyamatok egységes tervezése, szervezése, koordinálása, 

ellenőrzése és értékelése, 

• az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása, tudásmegosztás, melegszívű 

iránymutatás, pozitív szemlélet alakítása, 

• a fenntartó által szervezett vezetői munkaközösség értekezleteken elhangzott, az 

intézményekre vonatkozó információk, kérések, észrevételek eljuttatása a 

dolgozókhoz, 

• a személyi és tárgyi feltételek biztosításával a folyamatos kiegyensúlyozott működés 

elérése,  

• mentálhigiénés ápolás, kiégés megelőzése,  
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• a három épület működésének egységes koordinálása, stratégiai és operatív 

együttműködés szorgalmazása. 

 

    Téma Gyakoriság    Résztvevők köre       Felelős 

Adott időszak 

aktualitásai, 

szervezési 

feladatai. 

Minden hónap 

első péntekén és 

alkalomszerűen.  

Az első alkalom 

2021. augusztus 

24. 

• A magasabb vezetői 

beosztásúak: óvodavezető, 

vezetőhelyettes, tagóvoda-

vezető, telephely-vezető. 

• Kiegészülhet az adott időszak 

aktualitása miatt 

a munkaközösség-

vezetőkkel, 

fejlesztő team 

 

 

intézményvezető 

 

Az Újév első napja, január 1., szombatra esik, így igazán kipihenve vághatunk neki 2022-nek. 

 

Négynapos hosszú hétvégék: 

- március 15.   

- húsvét  

- mindenszentek 

 

Az év első hosszú hétvégéjére jövőre is csupán március közepéig kell várni, de megéri, mert 

egyből 4 napot pihenhetünk: az 1848-as forradalom ünnepe, március 15. keddre esik ugyanis, 

így pedig a március 14. hétfő pihenőnap lesz, amit majd március 26-án szombaton dolgozunk 

le. 

 

A húsvéti hosszú hétvége április 15-én nagypéntekkel indul és április 18. húsvéthétfővel ér 

véget. 

A 2021-es évhez hasonlóan, május 1., a munka ünnepe 2022-ben is hétvégére esik, ezúttal 

vasárnapra, így itt továbbra sem lesz extra szabadnap ezen a hétvégén. (Arra egyébként egészen 

2023-ig kell várnunk, akkor ugyanis hétfőre esik majd.) 

 

A nyár viszont a 3 napos pünkösdhétvégével indul, hiszen pünkösdhétfő június 6-ra esik. 

Augusztus 20. jövőre szombatra esik. 

Jövőre októberben csak 1 hosszú hétvégével számolhatunk, mivel október 23. vasárnapra esik, 

helyette viszont november 1. kedden lesz, így pihenőnapnak megkapjuk az október 31-et. 

Természetesen nem ajándékba, így azt október 15-én szombaton le is kell dolgoznunk. 
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Háromnapos hétvégék: 

A következő évben a karácsony december 24. szombatra, december 25. vasárnapra esik, így a 

december 26., hétfő lesz egyedül munkaszüneti nap, december 31. szilveszter szintén 

szombaton lesz, 2023. január 1-je pedig vasárnap. 

 

Ünnepnapok 2022-ben: 

március 15., kedd - 1848-as forradalom ünnepe 

április 15., péntek - nagypéntek 

április 18., hétfő - húsvéthétfő 

május 1., vasárnap - munka ünnep 

június 6., hétfő - pünkösdhétfő 

augusztus 20., szombat - Szent István ünnepe 

október 23., vasárnap - 1956-os forradalom ünnepe 

november 1., kedd - mindenszentek napja 

december 25., vasárnap - karácsony 

december 26., hétfő - karácsony másnapja 

 

Ledolgozós szombatok: 

2022. március 26. 

2022. október 15. 

 

Ünnepek, amik nem munkaszüneti napok: 

2022. február 14., hétfő - Bálint-nap, Valentin-nap 

2022. március 08., kedd - nemzetközi nőnap 

2022. május 01., vasárnap – anyák napja 

2022. május 29., vasárnap - gyereknap 

2022. június 19., vasárnap – apák napja 

2022. november 19., szombat - nemzeközi férfinap 

2022. december 06., kedd - Mikulás 

2022. december 24., szombat - szenteste 

2022. december 31., szombat - szilveszter 
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3. 2. Nevelőtestületi megbeszélések 

 Szervezése, tartalma, lebonyolítása az intézményvezető feladata és felelőssége, a 

tagóvoda vezető, vezető-helyettesek és a nevelőtestület aktív, hatékony részvételével, 

mindhárom intézmény egységében. A megbeszélésekre hetente/két hetente kerül sor. A kitűzött 

témákat egy hónap alatt megbeszéljük és interaktív formában, esetmegbeszélésekkel zárjuk. 

Szerdánként Ágoston-Váradi épület 13.15-14.00 

Keddenként Kastély Tagóvodában, 13.15-14.00.  

A változtatás jogát fenntartom. 

 

 

Megbeszélések témái 

 

 

Időpont  

Munkaterv pontjainak egyeztetése, felelősök, szervezési feladatok, Szüret, 

kiscsoportos szülői értekezlet megtartása, logopédus bemutatkozása, 

beszoktatással kapcsolatos kérdések megvitatása, új gyermekek fogadása, új 

kollégák bemutatkozása, tűzriadó, tűz és munkavédelmi oktatással. 

 

2021. 

augusztus 23. 

Állatok napja, Márton nap szervezési feladatai, munkaközösségek és annak 

vezetői megválasztása, délutáni programok szervezése, szülők tájékoztatása, első 

szülői megtartása, naplók leadása, Népmese napja a Kastély tagóvodában, őszi 

sarok kialakítása, baleset- és munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megszervezése 

 

szeptember 

Beiskolázás folyamata, iskolaérettségi vizsgálatra irányítás, fejlesztő team 

tájékoztatása-együttműködés, gyermekek fejlődésének megfigyelése, beszoktatás 

összegzése, tehetséggondozás beindítása 

 

október 

Adventi készülődés, Mikulás ünnepe, Márton nap az I. Óbudai Általános Iskolával 

együttműködve, Karácsonyra várva, téli sarok kialakítása, évszakzáró 

 

november 

Adventi adománygyűjtés szervezése, Óbudai Advent, látogatás a Mikulásgyárba 

nagyokkal, Karácsonyi ünnepek, a családra, szeretteinkre hangolva, az év 

lezárása, OKK előadásra Kastély Tagóvoda 

 

december 

Új évi köszöntő, feladatok összegzése, nevelés nélküli munkanapok szervezési 

feladatainak összegzése, felelősök tájékoztatása, óvodai szakvélemények 

előkészítése, Magyar kultúra napjára készülés, első féléves beszámolók 

elkészítése, nevelési fél év értékelésének leadása 

 

2022. 

január 

Farsang előkészületei (télbúcsúztatás, busójárás, jelmezes felvonulás a csoportok 

között), farsangi dekorációk elhelyezése, hangulati alapozás, évszakzáró, Nevelő 

munka félévi értékelése 

 

február 

Nemzeti ünnep, a Víz világnapja, Húsvét megszervezése, óvoda nyílt napok 

szervezése, Föld napja 

 

március 

Gyereknap megszervezése, nyílt napok, előjegyzések szervezése, apák napja és 

anyák napja szervezési feladatok, Óbudai Pedagógiai Napok 

 

április 
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Óvodai beiratkozás, kirándulás megszervezése, búcsúzók megszervezése, egyéni 

feladatok konkretizálása, óvodai záró hetek részleteinek egyeztetése, feladatok 

elosztása, szülői értekezletek tartalmának megbeszélése 

 

május 

Nyári élet szervezési kérdései, szabadság tervek elkészítése, beosztások 

szervezése, nevelési év összegzése, gyermekek egyéni fejlettség lapjainak 

lezárása, naplók leadása, évvégi beszámolók elkészítése és leadása  

 

június 15. 

 Szervezési feladatok, megbízások Felelősök neve 

Tűzvédelmi, baleset és munkavédelem óvodatitkárok 

Egészségügyi könyv ellenőrzése óvodatitkárok, 

helyettesek, óvoda 

dolgozói 

Galéria díszítése 

 

az ünnepek és a 

kijelölt évszakok 

felelősei 

Programszervezés Dósa Szilvia (Á) 

Csomor Katalin (V) 

Bogosi Zuzsi (K) 

Közös táblák, faliújságok aktualizálása helyettesek (Á-V-K) 

 

Ágról-Ágra Alapítvány  Csomor Katalin  

Dr. Cseszlai-

Zsupanek Orsolya 

(Á-V) 

Nagy Veronika 

 

Kastély Óvoda Alapítvány Baloghné H. Márta 

(K) 

Felnőtt karácsony megszervezése Intézményvezető és 

helyettesek, 

adminisztrátorok 

 

Záró családi nap  
koordinátor: Nagy Veronika, Csomor Kata 

büfé: Csordásné L. Zita, Kauderer Bernadett (Á), Zoltai Éva (V), Tóth Timi (K) 

kézműves foglalkozás:  

Óvodapedagógusok (Á) 

helyettesek, 

intézményvezető, 

alapítványi tagok 

Nagyok búcsúztatója nagycsoportosok, 

helyettesek, 

tagóvodavezető, 

intézményvezető 

Tanfolyamok összekötői 
 

tagóvodavezető 

vezetőhelyettesek 

Értekezleteken jegyzőkönyvvezető óvodatitkárok 

Könyvtárfelelős Bendik Réka (Á-V) 

Vizuális szertár felelős Rákos Tünde (Á) 

Vendég előadók megszervezése Strázsa Edina (Á) 

Dósa Szilvia (V) 

Tisztítószer megrendelése Adminisztrátorok 
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Tisztító raktárfelelős Baloghné Gábor 

Ilona (Á-V) 

Bogosi Zsuzsanna 

(K) 

Évszakhangverseny megszervezése Bakos Mónika (Á) 

Tóthné Bakos Éva 

(Á) 

ÖTPM csoportvezető Kauderer Bernadett 

(Á) 

Molnárné Skultéti 

Szilvia (K) 

Honlap frissítés 

• Információ gyűjtés a kollégáktól 

• Csoportos pedagógusok három havonta összegzést írnak és átadják a 

felelősöknek, amit feltesznek a honlapra 

• Minden esetben egyeztetés a vezetőkkel 

• Programok, események aktualizálása folyamatos 

alkalomszerűen 

 

Felelősök: 

Strázsa Edina 

(mindhárom épület) 

Dósa Szilvia (Á+V) 

Csoportok bemutatkozó anyagának elkészítése a honlapra (szeptember 15.) 

majd negyedévente.   

 

Csoportos 

óvodapedagógusok 

Koordinátor: Dósa 

Szilvia 

 

3. 2. 1. Technikai dolgozók megbeszélései 

 Szervezése, lebonyolítása a tagóvoda vezető, vezető-helyettesek feladata, időpontjáról, 

tartalmáról minden esetben az intézményvezetőt tájékoztatják.  

Havonta egyszer, minden hónap első szerdáján, de igény szerint többször is. Első alkalom 

2021. szeptember 8. Lehetőség nyílik esetmegbeszélésekre, elhangoznak a pedagógusokkal 

is egyeztetett feladatok, aktuális programok, konkretizáljuk az ezzel kapcsolatos teendőket. 

Az összefoglaló táblázatot az információs falra is kitűzzük. 

 

Téma 

 

Időpont 

Eszközök előkészítése, gyerekek fogadása, beszoktatás, gondozási 

teendők, szülőkkel való kommunikáció megbeszélése, új kollégák 

bemutatkozása, beszélgetés, ismerkedés 

 

2021. augusztus 23. NN 

 

Balesetvédelem, HACCP , munkaköri leírások, tisztasági ellenőrző 

lapok, egészségi könyvek átnézése, baleset és munkavédelmi 

előírások megbeszélése, egészségügyi járványhelyzetre való 

különös figyelem, takarítási napló vezetése, fertőtlenítők 

kihelyezése, ellenőrzése, csoportos teendők megbeszélése.  

 

szeptember  

Szüret, Állatok világnapja, galéria takarítása, rendezése, szertár, 

raktárak rendbe tétele 

 

október  

Adventi készülődés, Mikulás, Adventi délután, Játszódélután 

lebonyolításának segítése, karácsonyi hangolódás 

 

november 

Újév köszöntő, első félév értékelése, következő félév tervezése 2022. január 
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Farsangi előkészületek február  

Udvari élet, nyitott hét, Anyák napja, Apák napja szervezési 

feladatok 

 

március 

Gyereknap szervezési feladatok 

 

április 

Búcsúzó szervezési feladatai 

 

május 

Nyári élet, udvari gondozási teendők június  

 

Nagytakarítás előkészítése (balesetvédelmi szabályok), nyári 

kertgondozás megbeszélése, zárás 

 

július 

 

3. 3. Az óvodavezető benn tartózkodásának tervezett rendje 

               Munkanapok Épület 

Hétfő Ágoston Művészeti Óvoda-Váradi Telephely 

Kedd délután Kastély Tagóvoda 

Szerda Ágoston Művészeti Óvoda-Váradi Telephely 

Csütörtök délelőtt      Kastély Tagóvoda 

Péntek Ágoston Művészeti Óvoda-Váradi Telephely 

 

Esetenként eltérhet. Fogadó óra egyeztetés telefonon vagy személyesen lehetséges. 

 

4. Információáramlás, tájékoztatás 

Cél: 

• a három épület összhangjának megteremtése, 

• az egymás közti kommunikáció javítása, 

• a kapott információ tartalomban pontos és határidőre történő átadása. 

 

 

Az információ áramlás rendje 

 

Rendszere: E-mailben, közös csoportban, Facebook csoportban megosztott üzenetek, egyéb 

információk 

• a számítógép levelezési programját használhatja az óvodavezető, a tagóvoda-vezető, 

az óvodavezető-helyettes és az óvodatitkárok, 

• az óvodapedagógusoknak külön „laboros” gép, lap-top biztosított, 
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• az üzenetek közzététele, az üzenet kinyomtatása után a nevelőtestületi öltöző 

folyosóján elhelyezett falitáblán, vagy szóban való ismertetése megbeszéléseken, 

értekezleteken, 

• az üzenetek korrekt továbbításáért felelős az óvodavezető, a tagóvoda-vezető, az 

óvodavezető-helyettes és az óvodatitkár, illetve minden érintett, 

• az információt a hiányzó kollégáknak is át kell adni, a váltótárs közreműködésével, 

• értekezletek témáit a füzetben alá kell írni,  

• e-mail címre munkaanyagok, kör e-mailek egymásnak továbbíthatók, 

• a megbízott pedagógus tovább adja az információt, technikai munkatársak felé is, 

• megbeszéléseken, értekezleteken szóban folytatott eszmecseréken, 

esetmegbeszéléseken aktívan vegyenek részt az érintettek, 

• szakmai kérdésekben-szakmai válaszokat adjunk, törekedjünk a pontosságra, 

• a nem megfelelő tájékozódás nem mentesít a feladat teljesítése alól,  

Szülői Közösség vezetőknek eljuttatjuk az óvoda életével kapcsolatos információkat, 

melyeket megosztunk az óvoda dolgozóival is. Az SZMK tagok továbbítják az óvodából 

érkező leveleket szülőtársaiknak. 

 

Intézményünk honlapját folyamatosan frissítjük, a jelzés joga mindenkinek adott, a 

pedagógusok saját csoportját érintő események megfogalmazása, programok frissítése, a 

honlapszerkesztőkkel közös feladat. Várjuk a javaslatokat. 

Az elkészült honlap frissítését, folyamatos gondozását Dósa Szilvia, az Intézmény zárt 

Facebook csoportjának működtetését Strázsa Edina és Nagy Veronika vállalta. Kollégáim 

figyelemmel kísérik és segítik a megfelelő információ átadásával, megvalósítható kreatív 

ötletekkel, csoportos anyagokkal támogatják a családokat. Az oldalakon kizárólag olyan 

gyermekek szerepelhetnek, akik szülei ehhez év elején hozzá járultak.  

Internetes felületen is elérhetők vagyunk:  

www.agostonovi.hu; Óbudai Ágoston Művészeti Óvoda-Facebook zárt csoport 

http://www.agostonovi.hu/
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IV. 2021/2022 nevelési év főbb célkitűzései, feladatai 

1. A 2021/2022 nevelési év feladatai 

1. 1. Kiemelt feladat 

 

 

Kiemelt feladat 

 

Cél- és feladatrendszer meghatározása 

 

Ellenőrzés a 

jogszabályoknak 

megfelelően: 

 

Az önértékelés, a külső 

szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) és a 

pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját 

képező minősítési 

rendszer bevezetéséből 

adódó feladatok ellátása, 

a szakmai színvonal 

kompetencia alapon 

mérhető emelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői ellenőrzés:  

 

 

2021/2022 nevelési év 

• az intézményre vonatkozó elvárásrendszer kidolgozása 

• kérdőívek aktualizálása 

• ÖTPM tagok választása (mindhárom intézményből 2-

2-2tag) 

• a kiemelkedő és a fejlesztendő területek meghatározása 

• az aktuális PP beválásának vizsgálata, a pedagógus 

kompetenciák, az ONOAP és az intézményi elvárások 

tekintetében 

• önfejlesztési terv készítése és gyakorlati megvalósítása 

az Oktatási Hivatal által működtetett támogató 

felületen a dokumentumok, az adatok, a tapasztalatok, 

az önértékelések rögzítése 

• fejlesztés iránti igények felmérése a pedagógusokkal és 

a fejlesztő teammel, 

• téma feldolgozása a második nevelés nélküli 

munkanap keretében, 

• tehetséges gyermekek keresése, segítségnyújtás a 

szülőnek 

• külső partnerekkel kapcsolatfelvétel, 

• a szülők jogainak, kötelességének ismertetése – szülői 

értekezleten, honlapon, 

• PP beválásának vizsgálata ennek tükrében, 

• az óvoda dokumentumaiban, tervezeteiben, egyéni 

fejlettségmutatókban a kiemelt feladat megjelenése, 

• intézményi szinten a megvalósulás ellenőrzése, 

• mentálhigiénés felmérése az óvoda dolgozóinak, 

• kiégés megelőzése, 

• egymástól tanulás lehetőségének kialakítása a team-ek, 

munkaközösségek által, 

• pozitív emberi értékek megerősítése a személyes 

kapcsolatok által, 

intézményi filozófia kialakítása, 
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Vezető és 

vezetőhelyettesek 

feladata, célja a minőségi 

pedagógiai munka 

megvalósulása.  

 

Folyamata: előre egyeztetett időpontban vagy alkalomszerűen, 

bejelentés nélkül, megfigyelési szempontsor alapján, amely 

illeszkedik az intézmény elvárási és ellenőrzési rendszeréhez.  

Megtalálható a Napló és az SZMSZ mellékleteként. 

 

 

A fenntartó által 

megadott kiemelt 

feladat: 

 

 

2021/2022 

„A 

gyermekbántalmazás 

tüneteinek korai 

felismerése, a prevenció 

fontossága, továbbá a 

gyermekvédelmi észlelő- 

és jelzőrendszer 

szükségessége.” 

 

 

Folyamata: 

• az integráció segítése a megfelelő szakemberek 

bevonásával, 

• a hátrányos helyzetű gyermekek figyelemmel kísérése, 

támogatás nyújtása programjainkon, tanfolyamainkon, 

• gyermekek egyéni fejlettségét mérő lapok vezetése, 

• folyamatos szakmai kommunikáció a pedagógusokkal, 

ágazati szakemberekkel, 

• szülői tájékoztatás formáinak kihasználása (fogadó óra, 

szülői értekezlet, konzultáció…) partneri igények 

működtetése, 

• a gyógypedagógiai képzés és a pedagógiai asszisztens képzés 

támogatása – dajkák körében is,  

• pedagógusok szakirányú képzések támogatása, 

• együttműködés a fentartóval és a német nemzetiségi 

önkormányzattal, 

• kapcsolattartás a fejlesztő teammel és a Gyermekvédelmi 

felelőssel mindhárom óvodában. 

 

Csoportban megvalósítható ötletek: 

• Bábozás, teljes bábcsaláddal 

• Dramatikus játékok, mesék 

• Család és gyermekrajzok rendszeres megfigyelése 

• Pszichológusok és szociális segítők gyermekeknek szóló 

„tréningje” 

• Élménypedagógiai elemek gyakoribb használata 

• Érzelmi intelligenciát fejlesztő tevékenységek, kifejezések, 

művészeti elemek, kifejezésmódok gyakoribb használata 

(pl.: beszélgetőkörök alkalmával) 

• Kuckósított terek kialakítása, azokban szituációs játék 

kezdeményezése 

• Óvó-védő gondolatok a csoportnaplóban. 
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1. 2. Kiemelt nevelési feladatok megjelenése a német nemzetiségi nevelés területén 

 

Nevelési és szervezési feladatok                              Cél 

• A német nemzetiségi program testre 

szabása a Kastély Tagintézményben 

kiemelt feladat. 

• A pedagógusok teremtsenek 

kommunikációs helyzeteket, a 

gyermekek játékosan ismerkedjenek a 

német nyelvvel. 

• A kisebbségi nyelvi kultúrából is 

ismerjenek meg a gyermekek versikéket, 

mondókákat, énekeket, kiszámolókat. 

• Tapasztalati úton gyűjtsenek aktív nyelvi 

ismereteket az évszakokról, növényekről, 

erdei és háziállatokról, virágokról, 

közlekedési eszközökről, tárgyakról, 

színekről. 

• Tapasztalati úton szerezzenek 

ismereteket a családról, testükről, 

különböző mesterségekről, német 

sajátosságokról. 

• Ismerjenek meg nemzetiségi 

hagyományokat, látogassanak el a 

csoportok egy-egy nemzetiségi 

műemlékhez, múzeumba.  

• A mi feladatunk megteremteni egy 

szerető, békés légkört, hogy a gyerekek 

az óvodában jól érezzék magukat, és a 

kezdetektől pozitív benyomásokat 

szerezzenek, később értékként tartsák a 

kétnyelvűséget és a német nemzetiséget.  

• A német nemzetiségi pedagógusok 

kommunikáljanak a kisebbség nyelvén, 

és mutassanak a gyerekeknek pozitív 

példaképet. 

• Játszanak együtt, közösen sétáljanak, 

kiránduljanak, a közös ünnepeken is 

gyakorolják a kisebbségi nyelvet. 

 

• A gyermekeknél felébreszteni a 

nyelvtanulás örömét. 

• A nevelés tartalma legyen 

összpontosított az egyéni képességek 

kialakítására, tehetséggondozásra, 

szókincsbővítésre. 

• A kétnyelvű környezetben, az óvodai 

nevelés egészében valósuljon meg a 

készségek és kompetenciák ápolása, 

kiemelve a játékot, amely kiegészül a 

spontán és a tervezett tanulási 

tapasztalatokkal. 

• Az interkulturális nevelést támogassa a 

másság elfogadása és tiszteletben 

tartása. 
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1. 3. Az óvoda pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 

      Kiemelt feladat Cél 

 

 

„A művészetek szeretetére 

nevelés, egyéni sajátosságok 

figyelembevétele, érzelmi 

intelligencia, alkotókedv 

készségének fejlesztése.” 

 

• a közvetlen és tágabb 

környezet felfedezése 

során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának 

kialakítása a természeti, 

emberi, kulturális világ 

értékei iránt 

• fenntarthatóságra nevelés, 

környezetvédelem. 

 

• a hagyományőrző Óvoda megfelelő szemlélet alakítása, 

• nyugodt, érzelemgazdag, szeretetteljes légkör 

kialakítása, 

• pozitív erősségek kihangsúlyozása a gyermeki 

képességek kibontakozásában, 

• a jeles napok megünneplése, 

• kirándulások, a természeti, kulturális és társadalmi 

környezet megismerésére, tiszteletére nevelés, 

• az érzelmi-erkölcsi értékek beépülése az óvoda 

programjaiba, 

• pozitív művészeti értékek megfogalmazása, 

• energiatakarékos, gazdaságos működés elősegítése, 

• szelektív hulladékgyűjtés beintegrálása a 

hétköznapokba, 

• állatvédelem – állatbemutatók, természet szeretetére 

nevelés segítése, 

• játékos tapasztalatszerzések, játékba ágyazott tanulás, 

párhuzamosan folyó tevékenységek támogatása, 

• tehetséggondozás beindítása, 

• a fejlődés segítése több síkú rendszerben. 

 

2 Intézményen belüli munkaközösségek – munkacsoportok működése 

   Célja: 

• Az ONOAP alapelveinek és a PP elveinek folyamatos összehangolása. 

• Szakmai színvonal minőségének emelése. 

• A kiemelt kerületi és intézményi feladatok megvalósulása. 

• Online nevelési tér területeinek kiemelése, lehetőségei napjainkban, a megtanult IKT 

eszközök és módszertani lehetőségek alkalmazása. 

• Kommunikációs csatornák kiépítése, egységes, hiteles információáramlás biztosítása.  

Szerkezete:  

• A munkaközösségeket a Nevelőtestület hozza létre.  

• Intézményenként három alakulhat. 

• Véleményezési joga van. 

• Éves munkatervet, félévi beszámolót készít, amit az intézmény vezetőjével egyeztet. 

• Intézményvezető által elkészített munkaterv, beszámoló 
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• Mindhárom épület egységében. 

 

Munkaközösségek Feladata Vezetője és felelőse 
(mindhárom 

intézmény 

egységében) 

 

 

Gyermekvédelmi 

munkaközösség 

 

• Éves feladatok meghatározása, kiemelt 

nevelési terület ebben az évben. 

• Naplókban az általános táblázat 

elhelyezése 

• Tapasztalatok átadása  

• Statisztikai adatok kezelése, 

együttműködés intézményen belül 

• Kapcsolattartás külső intézményekkel 

• Kollégáknak, szülőknek segítségadás a 

kérdéses helyzetekben 

• Kerületi szintű munkaközösségben 

részvétel, információ megosztás  

• Értekezleteken tájékoztatást ad a 

változásokról 

• Szakágakon belüli együttműködés 

támogatása 

 

 

Csordásné 

Ledneczky Zita (Á) 

 

 

Minőségbiztosítás

-ÖTPM 

munkaközösség 

 

• Az önértékelési kézikönyv és a törvényi 

változások figyelemmel kísérik-OH 

• A pedagógusok ellenőrzésének 

megszervezése, eredményes szakmai 

támogatása 

• A szükséges dokumentumok elkészítése, 

tárolása 

• Támogatja a munkaközösségeket 

• A művészeti neveléshez kapcsolódó 

feladatokat kiemelten kezelik 

• Biztosítják a BECS működését 

• Támogatja a tehetséggondozást 

 

 

Kauderer Bernadett 

(Á-V) 

Molnárné Skultéti 

Szilvia (K) 

Szakmai team és 

munkaközösség 

 

 

 

Tagokat invitál, akikkel alkalomszerűen 

egyeztetnek és felosztják a feladatokat 

• Koordinálja a részfeladatokat 

Bogdán Gyöngyi (V) 

 

Tagok: 

Strázsa Edina (Á) 

Csomor Katalin (V) 
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• Vizsgálják a PP-ot a megvalósíthatóság és 

a korszerű pedagógiai szemlélet 

tekintetében 

• Javaslatokat a munkaközösség vezető 

összefoglalja és tájékoztatást ad az 

intézmény felé 

 

Ökrös Márta (Á) 

Molnárné Skultéti 

Szilvia (K) 

Vasvári Kamilla (V) 

Erdész-Márkus 

Anita (V) 

 

TEHETSÉG 

munkacsoport 

• Októbertől működteti az óvodai 

tehetségműhelyeket az óvoda 

nagycsoportosai bevonásával  

• Naplót vezet 

• Konzultál a csoportos 

óvodapedagógusokkal 

 

Kreatív műhely: 

Márkus Szilárdné 

Judit (Á) 

Nagy Veronika 

(Á+V) 

Miklós Kornélia 

 

Mozgás 

tehetségműhely: 

Nyáry Zsuzsanna 

(V) 

 

Katavár 

személyiségfejlesztő 

műhely: 

Csomor Katalin 

(V+Á) 

 

 

 

Esetmegbeszélések, értekezleteken, illetve egyeztetett időpontokban, de legkésőbb negyed 

évente. 

3. A nevelési év egyéb feladatai  

3. 1. Kiegyensúlyozott munkahelyi légkör alakítása 

   Alapja: 

• Az óvodai közösség formálása, közös célok kitűzése, 

• egymás értékeinek tisztelete, megbecsülése, 

• szakmai együttműködés fokozása, közös cél és norma meghatározása, 

• minőségi pedagógiai munka működtetése, 

• az önképzés, a továbbtanulás, továbbképzés, az egymástól való tanulás biztosítása, 

• hospitálás, ÖTPM támogató szerepének megismerése, 

• munkafeltételek biztosítása (pl.: vizuális, fejlesztő eszközök házhoz rendelése…), 

• nevelés nélküli munkanapokon előadások szervezése, múzeumi látogatás,  
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• alapja az óvodapedagógusok és dajkák összehangolt munkája. 

 

Szervezetfejlesztés: 

• Szervezeti struktúra pontosítása, egyértelmű feladat- és hatáskörök kijelölése, 

• munkaköri leírások elkészítése, 

• hospitálás, csoportlátogatás működésének biztosítása,  

• fontos, hogy minden kolléga megtalálja a helyét a szervezeten belül, tapasztalataikkal 

segítsék egymást, ha észrevételük van, az is segítő szándékkal hangozzon el, 

• a közös célok és kommunikáció az egységes normákon és egyetemes emberi elfogadott 

értékeken keresztül erősítse a közösséget, 

• szakmai közösségeknek kiemelt feladatuk van a szervezetépítésben,  

• a szervezet erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és fejlesztendő területeinek a 

meghatározása, SWOT analízis, KLIMAN teszt, személyiségfejlesztő modulok 

bevezetése, kérdőívezés, kiértékelés, (Molnárné S. Szilvia, Mészárosné P. Zita, Csomor 

Kata, Dósa Szilvia, Nagy Veronika) 

• hagyományos programjaink felülvizsgálata, igények, lehetőségek összhangjának 

megteremtése, az élményszerű projektmódszer és a játékos tanulás elvének 

megvalósítása a mindennapokban, szakmai élet fellendítése, 

• mesterprogramok folytatása. 

 4. Továbbképzések rendje 

   Célja: 

• a törvényben előírt továbbképzési kötelezettség teljesítése, 

• minden pedagógus tartsa számon a saját pontrendszerét, 

• a „live long learning” megvalósulása, 

• alakuljon ki a folyamatos képzés és önképzés alapvető igénye, 

• egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése, 

• szükség esetén beiskolázási terv módosítása, 

• az esélyegyenlőség biztosítása – pl.: dajkák továbbképzésében. 

 

Az öt éves Továbbképzési program 2018-ban elkészült, a Beiskolázási tervet tartalmazza, 

lényegi elemeit a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó módosítás elkészült. A fenntartó is 

fontosnak tartja az esélyegyenlőség tényleges megvalósulását, így az érdekeket folyamatosan 

egyeztetni szükséges.  
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Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

V. Kapcsolattartás formái 

1. Az új gyermekek szüleinek tartott szülői értekezletek 

  Célja: 

 A szülők tájékoztatása az Ágoston Művészeti Óvodáról és tagintézményeiről. Nyitott, 

együttműködő kapcsolat építése, melyben a közös cél az óvodás korú gyermekek harmonikus 

fejlődésének segítése. Ehhez fontos a szülői igények felmérése és az azokra adott jelzés, a 

partneri viszony segítése. Az óvoda vezetése minden esetben képviseli az intézményt az 

értekezleteken. A Kollégák előre megadott témajavaslat alapján állítják össze a további Szülői 

értekezletek menetét. Így megvalósulhat a kerületi éves feladat. 

 

 

Téma 
 

Felelős 

• Nagy Veronika, az intézmény bemutatása, 

• az intézmény működésének és a munkatársak 

tevékenység szintű bemutatása, 

• sikerek és elért eredmények, tervek beszámolója, 

• az óvoda pedagógiai programjának ismertetése, 

• iskolába készülők fóruma, 

• program lehetőségek, 

• változások, aktualitások megbeszélése, 

• felmerülő kérdések, ötletek megvitatása, 

• a helyi szokásrend és sajátosságok ismertetése, 

• az óvoda és annak házirendjének bemutatása,  

• logopédiai szűrésről tájékoztató. 

 

 

 

 

intézményvezető 

vezető helyettesek 

tagóvodavezető 

csoportos óvodapedagógusok 

Nádai Alice – gyógypedagógus 

Bendik Réka - 

gyermekpszichológus 

Csekei Dóra - logopédus 

 

 

 

1. 1. Csoportos szülői értekezletek 

Célja:   

• nevelési év rendjéről, a házirendről való tájékoztatás mellett 

• a csoport egyedi szokásainak ismertetése,  

• a programok megszervezése, 

• vezetői részvétel, 

• a szülők bevonása az óvodai életbe. 
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Téma 

 

Időpont 

 

Felelős 

• Szokásrend 

• Pedagógiai célok 

• Programok, hagyományok 

• SZMK megalakulása 

• Az óvodapedagógusok által feltett 

téma (beszoktatás, félévértékelés, 

beiskolázás, fejlesztési lehetőségek 

stb.) 

• Kiemelt feladatnak megfelelően  

• Szülői felvetések 

• Részt vesz a logopédus, 

pszichológus, fejlesztőpedagógus. 

• Évvégi értékelés, megbeszélés.  

 

Mindhárom 

óvodában 

I. 2021. augusztus 

vége, szeptember 

közepe 

 

II. SZK fórum 

 

III. 2021. november-

iskolaérettségi fórum, 

csoportos szülői 

értekezletek 

 

IV. 2022. január félévi 

értékelő megbeszélés 

 

V. 2022. március -

május 30. csoportos 

szülői értekezletek, 

SZK fórum 

 

Online szülői 

értekezletek, fogadó 

órák lehetőségének 

biztosítása 

 

PPT, csoportos videó 

és egyéb információs 

ötletek a szülőkkel 

való kommunikációra, 

az óvoda 

menedzselésének 

megvalósítására 

 

 

 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

óvodavezető-helyettesek 

fejlesztő team 

 

 

2. Fogadóórák 

Célja: 

• A szülők tájékoztatása gyermekük neveltségi, fejlesztési szintjéről. 

• A szülő egyéni problémáinak, kéréseinek, igényeinek, elégedettségének vagy 

elégedetlenségének megbeszélése, szülő is kezdeményezheti. 

• Minden esetben kerüljön dokumentálásra és a jelen lévők által aláírva. 

• Egy nevelési év során kötelező egyszer, igény szerint bármikor. 



35 

 

 

 

           Fogadó órák 

 

          Időpont 

 

      Felelős 

Az óvodavezető által tartott  szükség és igény szerint, 

egyeztetett időpontban 

 

intézményvezető 

A tagóvoda-vezető által tartott szükség és igény szerint, 

egyeztetett időpontban 

 

tagóvoda-vezető 

Az óvodapedagógusok, fejlesztők 

által tartott 

a tanköteles korú 

gyermekeknél az első 

félévben kötelező egy 

fogadóóra tartása, minden 

más esetben szükség és 

igény szerint, egyeztetett 

időpontban, a gyermekek 

személyes feljegyzéseinél 

dokumentálva. 

 

 

   óvodapedagógusok 

fejlesztők 

 

3. Az óvodavezető személyes megbeszélései  

Célja:  

• A személyes odafigyelés biztosítása, csoportos megbeszélésnél a közös vélemény 

megfogalmazása, a közösen elvárt segítségnyújtás, kérések felvetésének lehetőségére 

van mód.  

• Egyénileg és az egy csoportban dolgozókkal közösen is, igény szerint folyamatosan. 

• A közösségben meg tudjon valósulni a pedagógusok egyéni alkotói elképzelései. 

• Az egy csoportban dolgozó pedagógusok közös beszélgetésen mondhatják el 

csoportjukkal kapcsolatos véleményüket, nehézségeiket, kéréseiket. 

• A személyes megbeszéléseken a kollégák elmondhatják észrevételeiket, problémáikat, 

javaslataikat, terveiket. 

 

4. A Szülők Közösségének-SZMK-értekezletei 

Célja: 

• A szülők aktív bevonása az óvodai nevelésbe, 

• segítségkérés-segítségnyújtás lehetőségeinek kiépítése mindkét irányban, 

• a döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogok gyakorlása, 

• a feladatok ismertetése, 

• évente kétszer (október és március) tájékoztató jelleggel az óvodát érintő egységről, 

feladatokról, aktualitásokról, 

• alapítványi tagok meghívása és tájékoztatás a jelenlegi folyamatokról, 
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• az elhangzottakra hivatkozva szülők tájékoztatása. 

 

A Szülők Közösségének elnöke: Dr. Cseszlai-Zsupanek Orsolya - Váradi épület, Mazsola 

csoport 

 

5. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 

Kapcsolat 

 

Időpont Felelős 

A fenntartóval és a KSZKI-val 

• Törvényes, gazdaságos működés 

biztosítása. 

• Az írásos anyagok, dokumentációk 

határidőre való megküldése, kérések 

teljesítése. 

• A fenntartó meghívása ünnepekre, 

kiemelkedő eseményekre. 

• Megbeszéléseken részvétel. 

• Vezetői munkaközösségi találkozón 

rendszeres részvétel, aktív 

eszmecsere és az elhangzottakat 

továbbadása az érintetteknek. 

• Pályázatfigyelés. 

 

 

 

 

folyamatosan 

 

 

 

havonta, a vezetői 

munkaterv szerint 

 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető 

óvodavezető helyettesek 

 

A III. ker. Óbuda-Békásmegyer 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

• Közös célok és pp megalkotása, 

• gyermekek érdekeinek egyeztetése a 

n.n. kapcsán, 

• Adventi koncerten részvétel, 

• együttműködés biztosítása, 

• tehetséggondozás, 

• megbeszéléseken részvétel. 

 

 

 

 

folyamatosan 

intézményvezető  

német nemzetiségi csoport 

vezetői 

tagóvoda-vezető  

A gyermek és ifjúságvédelmi 

intézményekkel a gyermekvédelmi 

felelős által  

 

szükség esetén 

 

gyermekvédelmi felelős 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető 

Az OH-val, a továbbképzési és 

pedagógus előmeneteli rendszer 

kapcsán 

 

folyamatosan 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető 

óvodavezető helyettesek 

képzést végző 

óvodapedagógusok 
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Az óvoda és a bölcsőde 

• a bölcsődei leendő óvodások 

meglátogatása, 

• szülői értekezlet tartása a 

bölcsődében, tájékoztatása az óvodai 

előjegyzésről, 

• óvodai előjegyzés, szakmai látogatás, 

a gyermekfelvétel, csoport elhelyezés 

egyeztetése a bölcsőde vezetőjével. 

 

 

 

 

 

intézményvezető 

óvodavezető helyettesek 

leendő kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

Az óvoda és az iskola 

• a nagycsoportosok iskolai látogatása, 

• a nyílt napokra látogatás, 

• közös Márton napozás, 

• egymás tájékoztatása sikerekről, 

eredményekről, 

• szülők tájékoztatása a kerület 

iskoláiról (Iránytű, szórólapok), 

• Német nemzetiségi Adventen közös 

műsor az iskolásokkal, 

• szülői értekezletre igazgató 

meghívása. 

 

 

 

 

 

folyamatosan 

intézményvezető 

óvodavezető helyettesek 

óvodapedagógusok 

ÓCSTGYK Együttműködési 

megállapodás a Szociális segítés 

érdekében 

 

folyamatosan Gyermekvédelmi 

munkaközösségi vezető 

intézményvezető 

GDPR Szabályzat működtetése folyamatosan Mészárosné Pletser Zita 

A kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálattal és/vagy a Szakértői 

Bizottsággal való kapcsolattartás 

Kérjük a bizottság segítségét: 

• tanköteles gyermekek 

iskolaérettségének megállapítása, 

• nevelési problémák megoldásához, 

terápiás javaslatért. 

• együttműködés biztosítása. 

 

 

 

 

   folyamatosan 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető  

óvodavezető 

helyettesek 

óvodapedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológus   

gyermekvédelmi felelős 

 

50 óra közszolgálat letöltésére 

biztosított intézmény vagyunk 

folyamatosan intézményvezető 
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Pedagógus, nemzetiségi pedagógus 

és dajka 3 napos-4 hetes gyakorlati 

képzés támogatása 

folyamatosan helyettesek 

Molnárné S. Szilvi (K) 

Bogdán Gyöngyi (V) 

Strázsa Edina (Á) 

Baloghné Gábor Ilona 

(Á) 

 

Önmagam stratégiai vezetése és operatív irányítása 

VI. Egyéb szervezési feladatok 

1. A gyermekeket érintő programok 

 

A csoportok külön programjairól a kihelyezett táblákon és a honlapon is tájékozódhatnak az 

érintettek. 

1. 1. Délutáni fakultatív programok (5 éves kortól)  

 

Foci Szenzoros 

torna 

TSMT 

torna 

Csengő-

bongó 

Angol 

nyelvi 

játékok 

Hittan Néptánc 

Helyszínek 

Ágoston  Ágoston Ágoston Ágoston Ágoston Ágoston 

Kastély  Kastély   Kastély Kastély 

 

Váradi Váradi  Váradi Váradi Váradi Váradi 

 

1. 2. Csoportos program lehetőségek 

 

Ágoston Művészeti Óvoda-Váradi telephely-Kastély tagóvoda 

2021/2022 nevelési évre 

 

Gyermekekkel 

közös 

programok 

Jeles napok 

   

Időpont 
 

Ágoston 
 

Váradi 

 

Kastély 

Ágoston nap 2021. 

szeptember 3. 

Csomor Kata, Nagy Veronika Bogosi Zsuzsa 

Szüret  Szeptember 23-

24 

 

Vasvári Kamilla 

 

Baloghné H. Márta 

Magyar népmese 

napja 

szeptember 30. Kauderer Bernadett, 

S. Anschau Csilla 

Csomor Katalin Tóth Tímea. 

Állatok világnapja október 4. Kauderer Bernadett, 

Dósa Szilvi 

Nyáry Zsuzsanna óvodapedagógusok 

Márton nap  

Kastély  

Lámpás felvonulás 

november 11. Sándorné A. Csilla Csomor Kata Molnárné S. Szilvia 

Kasza Viki 

Nagy Veronika 

Advent 11. 22.-12. 17. Bakos Mónika Márkus-Erdész Anita Bogoly Zsuzsa 
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Tóthné Bakos Éva Bogosi Zsuzsa 

Mikulás 12. 06. Rákos Tünde Zoltai Éva óvodapedagógusok 

Galéria  

 

Koordinátor: Dósa 

Szilvia 

 

A jeles napokra 

különös tekintettel! 

Programfelelősök a 

galéria díszítéséről is 

gondoskodnak. 

Ősz: 

 

Tél: 

 

 

Tavasz: 

 

Nyár-évzáró: 

Kisvakondok-Macik 

 

Nyuszik-Halacskák-

Katicák 

 

Sünik-Napocskák 

 

Nagy Veronika 

Méhecskék 

 

Békakirályok 

 

 

Pillangók 

 

Mazsolák 

Nyuszik 

 

Macik-Mókusok 

 

 

Napocskák 

 

Sünik 

Karácsony      12. 13. Közös karácsony a Szt. Háromság templomban 

Nagy Veronika-Csomor Kata-Molnárné S. Szilvia 

Magyar kultúra 

napja 

2022. 01. 22. Strázsa Edina, 

Simon Zsuzsanna 

Csomor Kata, Fehér 

Alice 

Baloghné Horváth 

Márta, Tóth Timi 

Farsang 02. 14.-17. Ökrös Márta  Lénárt István 

Kasza Viktória 

Március 15. Nemzeti 

Ünnep 

03. 11. Csordásné L. Zita Bogdán Gyöngyi óvodapedagógusok 

Víz világnapja 03. 21. Fabiny Blanka, 

Miklós Kornélia 

Szabó Judit óvodapedagógusok 

Föld napja 04. 25. Rákos Tünde Bogdán Gyöngyi Bogoly Zsuzsa 

Húsvét 04. 14. Miklós Kornélia   

Anyák napja 05. 02.-13. óvodapedagógusok 

Óvodai záró két hét, 

búcsúzó és 

gyereknap 

05. 23.-06. 03. Nagy Veronika Csomor Katalin Baloghné H. Márta 

Családi Nap  Csomor Katalin-Nagy Veronika 

2021. 06. 03. 

 

Baloghné H. 

Márta 

Nagy Veronika 

2021. 06. 02. 

Kreatív 

tehetségműhely 

 

2021. 

Októbertől- 

2022. Április 

végéig 

Márkus Szilárdné Judit-Nagy Veronika-

Miklós Kornélia 

 

Mozgás           

tehetségműhely 

Nyáry Zsuzsanna 

 

 

Katavár személyiség 

fejl. tehetségműhely 

Csomor Katalin  

 

Felelősök és koordinátorok az események előtt két héttel külön „Forgatókönyvet” készítenek, 

amit a vezetővel egyeztetnek és egy héttel előtte minden csoportba beadnak. Ebben rögzítik a 

Kollégák felé a további feladatokat és azok határidejét. 

 

1. 3. Intézményesített programok 

Az aktuális járványügyi helyzettől és ennek rendeleteitől függően 

 

          Program             Óvoda 

 

Felelős 

Kulturális programok 

OKK 

 

Kastély Tagóvoda  Baloghné Horváth Márta (K)  

Zenés műsorok, 

bábelőadások, színházi 

előadások  

Mindhárom épület Strázsa Edina (Á) 

Molnárné S. Szilvia (K) 

Bogdán Gyöngyi (V) 



40 

 

Szüreti táncház  

 

Ágoston-Váradi épület Csomor Katalin (V) 

Kirándulások, csoportos 

séták 

Mindhárom épület óvodapedagógusok 

Almaszüret 

 

Mindhárom épület óvodapedagógusok 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által ingyenesen 

biztosított programjaink: 

 

Úszás oktatás a tanköteles 

korú gyermekeknek 

 

Mindhárom épület, beosztás 

szerint szeptember 13-tól 

óvoda dolgozói 

Óbudai Népzenei Iskola 

foglalkozásai nagyoknak 

„Kismuzsika”  

Mindhárom épületben 2021 

novembertől 

Dósa Szilvia 

2. Fejlesztő foglalkozási lehetőségek 

 

Fejlesztések 

A foglalkozás helyén kifüggesztett órarend szerint 

Gyermekpszichológus  Bendik Réka (Á-V-K) 

Logopédiai felmérés és foglalkozás – a 

terápiára választott gyermekeknek (utazó 

logopédusok, PSZ-tól) 

 

      Csekei Dóra (Á) 

 Bérczi Katalin (V) 

      Karaivanov Lilla(K) 

 

Gyógypedagógiai ellátás  Nádai Alice (V-Á) 

Tamási Vivien (Á-K)  
 

Megbeszélések havonta, előre egyeztetett időpontokban. 

Fogadóórák lehetőségének kifüggesztése félévente, igény szerint, illetve szülőkkel telefonos 

bejelentkezés alapján lehetséges. Felkérhetők egy-egy csoportos fogadó órán való részvételre 

is. 
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Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

VII. Az óvoda működését biztosító egyéb rendszerek 

1. Tanügyigazgatási feladatok  

Éves feladatok 

 

Időpont Felelős 

Mulasztási naplók, csoportos naplók 

megnyitása, ellenőrzése és lezárása 

nevelési év 

lezárása:2021.08.31. 

2021/22 nevelési év 

megnyitása:2021.09.01. 

Ellenőrzése: 

2021. 09. 29. 

2021. 12. 15. 

2022. 02. 20. 

2022. 05. 31. 

Lezárás: 2022. 08. 31. 

intézményvezető 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda-vezető 

Októberi statisztika 2021. 10. 01.-10. 15. intézményvezető 

óvodatitkárok 

Előjegyzés, gyermekfelvétel, 

csoportba sorolás 

• a felvételre jelentkező gyermekek 

adatainak rögzítése az előjegyzési 

naplóban,  

• online előjegyzésre és beiratkozásra 

való felkészülés 

• egyeztetés a környező óvodákkal, 

bölcsődével, egyeztetés a fenntartóval, 

• egyeztetés az óvodavezetőkkel, 

• a felvett és átirányított gyermekek 

névsorának kifüggesztése, 

• a felvett és átirányított, valamint az 

elutasított gyermekek szüleinek a 

határozat megküldése, 

• a fellebbezések továbbítása, 

• a csoportbeosztások elkészítése. 

 

 

 

 

 

2022. április végétől-

június közepéig 

 

intézményvezető 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda-vezető 

 

óvodatitkárok 

Beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok  

• Anyakönyvi kivonatok,  

• lakcímkártyák ellenőrzése,  

• TAJ-szám rögzítése, 

• fénymásolat az oltási könyvről. 

 

 

 

központilag kijelölt 

időpontban 2022. 

tavasz 

 

 

intézményvezető 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda-vezető 

óvodatitkárok 

Beiskolázás folyamata  
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• az iskolaköteles gyermekek névsor 

szerinti összeírása – nevelési év 

elején, 

• logopédiai-pszichológusi-

fejlesztőpedagógusi vizsgálat, annak 

eredményeinek összegzése, 

• a szülő nyilatkozata arról, hogy 

tanköteles korú gyermekét kívánja-e 

iskolába vinni – nevelési év elején, 

• a tanköteles korú gyermekek szüleivel 

fogadó órák tartása-I. félévben, 

• Szakértői Bizottsággal való 

kapcsolatfelvétel, a vitatott 

helyzetekben iskolaérettségi vizsgálat 

kérése, 

• felmérés készítése arról, hogy kinek 

melyik a körzetes iskolája, és ki hova 

iratkozott be, 

• a szülők folyamatos tájékoztatása az 

iskolaválasztási lehetőségekről, 

iskolai hirdetmények faliújságra 

kihelyezésével, 

• az iskolaköteles gyermekek 

névsorának és adatainak ellenőrzése, 

• az iskoláknak a körzetükbe tartozó 

gyermekek adatainak megküldése. 

2022. 09. 01-től 

október végéig 

 

 

 

 

 

2022. 11. 15-ig 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

          

intézményvezető 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda-vezető 

óvodatitkárok 

 

logopédus,    

fejlesztőpedagógus, 

pszichológus 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 óvodapedagógusok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hiányzások, igazolások ellenőrzése 

• Óvodakötelesek nyilvántartása, 

hiányzásaik figyelemmel kísérése 

közös feladat. 

• A beiratkozott gyermeket a szülő 

köteles rendszeres óvodalátogatásra 

hozni. 

• 4. nap hiányzás esetén felvesszük a 

kapcsolatot a szülővel, felszólítjuk a 

hiányzás okának bejelentésére, annak 

elmulasztása esetén 10 napon túli 

igazolatlan távollét után értesítjük e 

jegyzőt. 

• A szülő mindig köteles a hiányzás 

első napján jelezni az óvoda felé a 

távollét okát. 

 

Az óvodába lépéstől a 

jogviszony 

megszűnéséig 

 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda-vezető 

 

gyermekvédelmi 

felelős 
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• A hiányzások igazolása a 

Házirendben elfogadásra kerültek 

szerint zajlik.  

• Szülői értekezleten a 

formanyomtatványok bemutatásra 

kerülnek. 

• Egészségügyi helyzetre való 

eljárásrend szerint kell igazolni, a 

hosszabb távolléteket. 

 

Kerületen kívül lakó gyermek 

felvételekor 

A lakóhely szerint illetékes jegyző 

értesítése. A felvételi könyvben 

indokolni a felvétel okát. (Pl.: szülő az 

óvoda körzetében dolgozik) 

 

 

      

 

intézményvezető 

óvodatitkárok 

A III. kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálattal, esetenként a 

Szakértői Bizottsággal való 

kapcsolattartás 

• Magatartási, beilleszkedési zavar 

esetén a kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálathoz és/vagy a Szakértői 

Bizottsághoz vizsgálatra beutalás. 

• Iskolaérettségi vizsgálat kérése a 

kerületi Pedagógiai Szakszolgálattól 

(kezdeményezheti szülő is). 

• Szakértői beutaló vagy 

kontrollvizsgálat kérése. 

• Személyes megbeszélés a konkrét 

esetekben. 

• Terápiás ellátás igénylése. 

• Együttműködés fontossága, 

kapcsolattartás, egymástól tanulás! 

 

 

folyamatosan a 

nevelési év végéig 

intézményvezető, 

tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógusok 

Gyermektávozás - átvétel az 

óvodából  

• Óvodaváltozásnál az átvevő 

intézmény értesítése, férőhelyek 

egyeztetése 

• Más óvodából érkező gyermek 

„befogadó” nyilatkozatot, a távozó 

pedig „kilépő” nyilatkozatot kap, amit 

 

folyamatosan a 

nevelési évben 

 

 

intézményvezető 

óvodatitkárok 
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a szülőnek a felvevő óvodában kell 

leadnia. 

• Külföldre távozás esetén az óvodai 

referens értesítése, szülő az OH 

felületén igazolja. 

 
 

2. Gazdálkodási feladatok 

 

                    Éves feladatok 

 

Határidő Felelős 

A 2022. évi bér- és dologi költségvetés 

elkészítése, adatszolgáltatás 

 

2021. november 

 

intézményvezető 

A havi likviditási terv elkészítése 

Tárgyi feltételek, óvodai felmérés, eddigi 

teljesített tervek alapján. 

 

 

minden hó 20-ig 

 

intézményvezető 

óvodatitkárok 

A havi ellátmány felhasználása 

Az óvoda szükséglete szerint, a kollégák 

javaslatainak figyelembevételével, a likviditási 

tervnek megfelelően, a gazdálkodás elveit 

betartva 

 

 

minden hónap 5.-

ig 

 

intézményvezető 

Vásárlások 

Pandémia alatt kizárólag kártyával és 

átutalással, engedélyeztetés után 

 

szükség, igény és 

egyeztetés szerint 

 

 

koordinátor: 

intézményvezető 

Pályázatok elkészítése, figyelése 

Programoknak, kiemelt feladatok, nevelési 

feladatok egységében, gyermekkori 

sajátosságoknak megfelelően  

 

elszámolása a 

kiírásnak 

megfelelően 

 

intézményvezető, 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek, 

óvodapedagógusok 

 

Alapítványok működtetése 

• Új kuratórium megalakulása ügyvéd 

segítségével. 

• Alapító Okirat felülvizsgálata. 

• Szülői közösség tájékoztatása a támogatás 

felhasználásáról, további tervekről.  

• Részvétel az SZMK ülésein. 

• Értekezlet a Kuratórium elnökével. 

 

 

esedékes 

időpontban, majd 

az események 

folyamatában 

 

 

 

ügyvéd 

könyvelő 

 

kuratórium 

elnöke: 

Nagy Veronika 

kuratóriumi tagok 

Csomor Katalin 

Dr. Cseszlai-

Zsupanek Orsolya 

(Váradi Szülő) 
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3. Adminisztrációs feladatok 

 

Éves feladatok 

 

Határidő    Felelős 

Munkaterv készítése  

2021. 09. 15. 

 

intézményvezetővezet

ő 

Tagóvoda éves munkatervének elkészítése a 

vezetői munkaterv mellékletéhez 

 

 

2021. 09. 12. 

 

tagóvoda-vezető 

Logopédusok, fejlesztőpedagógus, 

pszichológus, munkaközösség-vezetők, 

ÖTPM-vezető éves munkatervének 

elkészítése a vezetői munkaterv 

mellékletéhez 

 

 

 

2021. 09. 12. 

logopédusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológus 

Gyermekvédelmi 

felelős 

munkaközösség-

vezetők 

 

Belső szabályzatok aktualizálása 

 

folyamatosan  

Házirend, SZMSZ ellenőrzése, aktualizálása 

 

2021. 09. 01. 

Munkaköri leírások ellenőrzése, 

aktualizálása 

2021. 10. 01. 

 

Októberi statisztika leadása OH felé 2021. 10. 15. intézményvezető 

óvodatitkárok 

Üres álláshelyek jelentése     negyedévente intézményvezető 

 

Esélyegyenlőségi program aktualizálása folyamatosan 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető 

Gyakornoki szabályzat működtetése 

 

 

folyamatosan 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

mentorok 

HACCP  2021. 11. 28. 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető 

vezető helyettesek 

Törzskönyv, felvételi napló, 

közalkalmazottak alap nyilvántartása 

 

folyamatosan 

 

intézményvezető 

általános vezető-

helyettes 

óvodatitkárok 

Munkaügyi dokumentumok, jegyzőkönyvek, 

biztonságtechnikai bejárások elkészítése 

 

szükség szerint 

 

óvodatitkárok 

 

Pedagógusok 5 éves Továbbképzési és 

beiskolázási tervének figyelemmel kísérése 

 

 

2022. március 15. 

intézményvezető 

érintett 

óvodapedagógusok 
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Hiányzás, túlmunka, változóbér-jelentés, 

nyilvántartás 

 

minden hónap 5.-

ig 

óvodatitkárok 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

Pedagógushelyettesítés jelentése minden hónap 

utolsó napján 

intézményvezető 

 

Jelenléti ív pontos vezetése     naponta minden alkalmazott 

 

Kötött munkaidő nyilvántartása naponta intézményvezető 

 

Étkezési térítési díjak befizetésének 

nyilvántartása 

havonta a 

KSZKI által 

meghatározott 

időpontban 

 

óvodatitkárok 

Étkezési kedvezmények felülvizsgálata és 

dokumentálása 

 

felvétel után 

folyamatosan 

 

 

óvodatitkárok 

Étkezési kedvezmények jelentése 

 

minden hónap 

5.-ig 

óvodatitkárok 

Nevelési év értékelésének elkészítése 

Logopédusok, fejlesztőpedagógus, 

pszichológus, munkaközösség-vezetők, Becs-

vezető éves munkatervének értékelése a 

vezetői értékelés mellékletéhez. 

 

 

 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

óvodapedagógusok, 

logopédusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológus 

Gyermekvédelmi 

felelős 

munkaközösség-

vezetők 

 

 

4. Vagyonkezelő tevékenység részére éves terv 

 

Éves feladatok 

 

Felelős 

• Leltár ellenőrzése, vagyontárgyak megőrzése, 

könyvelése, selejtezése (szeptember és május) 

• Költségvetés elkészítése, fenntartóval egyeztetése, 

engedélyeztetése, 

• Karbantartás, felújítási munkák felmérése, 

• Tárgyi feltételek összegzésének elkészítése, igények 

felmérése folyamatosan. 

 

• tagóvoda-vezető, vezető 

helyettesek, KSZKI 

• intézményvezető 

 

• intézményvezető, 

óvodavezető helyettesek, 

tagóvoda-vezető 

 

 

Az óvoda eszközfejlesztési, felújítási terve mindhárom óvodában 

 

• A játékeszközök folyamatos bővítése, 
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• A gyermekbútorok – asztalok, rakodó szekrények –folyamatos cseréje (rágcsálók elleni 

védelem), 

• Az udvari mozgásos, fejlesztő játékok frissítése, karbantartása, 

• A tornaszobai eszközök fejlesztése, 

• A textíliák folyamatos cseréje – sötétítő és nylon függöny, terítő, szőnyeg, törölköző, 

ágyvászon és lepedő, szőnyeg csere, 

• A gyermek étkészletek s evőeszközök folyamatos pótlása, 

• Az eszköznormában előírt minimál eszközök folyamatos beszerzése, cseréje, 

• A mosókonyha felújítása, felnőtt wc kialakítása, (Á) 

• Csoportszobák, folyosók linóleum cseréje, fal és padló vizesedés megszüntetése, 

• Parketta csiszolás a fennmaradó 1 csoportszobában, (K) 

• Kisház mosdóvá alakítása (K) 

• Tetőcsere (V) 

• Linóleumcsere a folyosón és a csoportszobákban (V) 

• Árnyékoló karbantartása (Á) 

• A konyhák fejlesztése a HACCP rendszer előírásainak megfelelően. 

 

Ágoston Művészeti Óvoda: 

Udvaron: 

➢ a medencére készült terv megvalósítása, 

➢ lévő játékok, mászókák karbantartása, 

➢ udvari játékok beszerzése, udvarfejlesztési terv készítése, 

➢ érzékelő ösvény fejlesztése, 

➢ zuhanyzók felújítása, 

➢ öntözőrendszer felújítása, 

➢ játszó eszközök felülvizsgálata. 

 

Kastély Tagóvoda: 

• parketta felújítása, 

• vizes blokkok felülvizsgálata,  

• a földszinti gyermek öltözőszekrények további cseréje, 

• csoportszobák, folyosók falainak festése. 

Udvar: 

➢ gyümölcsfák gondozása, 

➢ játékok cseréje, hajóhinták felülvizsgálata,  

➢ épület melletti kis ház felújítása, 

➢ korábban tervezett Tündéri kert kialakítása, folyamatos kertgondozás, 

➢ Kresz pálya felújítása.  

 

Váradi Telephely: 

• a tető szigetelése a folyamatos beázások miatt és balesetveszélyek elkerülése végett 

fontos lenne, 

• csoportszobákban, folyosón lambéria csere. 
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Udvar: 

➢ homokos rész enyhítése, gumilapokkal kiépítése, udvarfejlesztés, 

➢ füvesítés, játékok, hinták folyamatos ellenőrzése. 

 

VIII. Az óvoda ellenőrzési terve 

1. Szakmai ellenőrzés 

1. 1. A pedagógiai ellenőrzés, önértékelés – megfigyelések a csoportban 

Ellenőrzés célja 

 

Dokumentum Felelős Időpont 

• Pedagógus kompetenciákon 

és kiemelt feladatokon 

alapuló megfigyelések 

• A beszoktatás 

eredményeinek vizsgálata 

• Minőségi nevelőmunka 

folytatása 

• A két óvodapedagógus 

pedagógiai munkájának 

összhangja 

• Az óvodapedagógusok és 

dajka összehangolt 

munkájának ellenőrzése 

• Kommunikáció, 

kapcsolattartás 

• A kiemelt fenntartói 

feladatnak megfelelően: 

 

„A gyermekbántalmazás 

tüneteinek korai felismerése, a 

prevenció fontossága.” 

 

 

 

 

Gyermektükör 

megfigyelőlap 

csoportnapló 

gyermekmunká

k 

kérdőívek 

interjúkérdések 

 

 

 

belső ellenőrzési 

csoport 

intézményvezető 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők 

 

 

 

2021. 

októbertől 

folyamatosan 

 

 

Pedagógusok által készített dokumentumok ellenőrzése, írásos és szóbeli értékelése 

 

I. Felvételi és mulasztási 

naplók ellenőrzése 

 

II. Csoportnaplók ellenőrzése  

• beszoktatási terv,  

• nevelési terv,   

• „gyermektükör” vezetése, 

• egyéni fejlődés és fejlesztési 

tervek dokumentálása, 

• félévi- év végi értékelés,  

 

 

 

 

 

feljegyzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető, 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

 

 

intézményvezető, 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

az évfolyamán 

bármikor 

 

 

 

 

Csoportlátogatá

sokon, az év 

folyamán 

bármikor 
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• projekt tervezés 

megvalósulása, 

• szülői értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

•  fogadó órák adminisztrálása,  

• szülői nyilatkozatok megléte 

(fotózás, kirándulás, 

különórák) 

• gyermekek hiányzásainak 

igazolása-nyilvántartása, 

• beiskolázással kapcsolatos 

teendők ellátása. 

• ellenőrzési szempontsor a 

Naplóban található. 

 

Munkatervek, beszámolók 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda, 

munkaközösség

, 

Gyermekvédel

mi és az 

óvodapedagógu

sok által 

elkészített 

írásos tervek, 

beszámolók 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. A 2020/2021-es nevelési évben pedagógiai ellenőrzésen vesznek részt 

➢ Első félévben azokat a pedagógusokat, akik minősítés előtt állnak, majd 

folyamatosan. 

➢ 2021/2022 nevelési évben PII minősítésre várva:  

                   Ágoston épület: Miklós Kornélia 

                    Váradi épület: -                                                 

                    Kastély épület: - 

➢ Mesterpedagógus célfokozat elérésére irányuló pályázat: - 

➢ Intézményi tanfelügyelet: 2021. október 08., 14., december 14. 

➢ Pedagógus tanfelügyelet: előirányzott időpontokban 2021. októbertől  

➢ Vezetői ellenőrzések egyeztetett időpontban, de alkalomszerűen is. 

➢ ÖTPMCS ellenőrzés keretében, a soron következők, illetve a pedagógus 

ellenőrzésekkel egyeztetve.          
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2. A Gyermekvédelmi munka ellenőrzése – értékelése 

 

Ellenőrzés célja 

 

Dokumentum Felelős Időpont 

• A veszélyeztetett gyermekek 

számának felmérése. 

• A veszélyeztetettségük okának 

és mértékének megismerése. 

• Kapcsolattartás a 

gyermekvédelmet segítő 

intézményekkel. 

feljegyzés Gyermekvédelmi 

felelős  

 

 

intézményvezető 

írásban értékel 

A nevelési évben 

folyamatosan 

3. A teamek, a felelősök, középvezetők munkájának ellenőrzése-értékelése 

 

Ellenőrzés célja 

 

 

Mindenkire 

vonatkozó 

dokumentumok 

   Felelős 

 

  

 Időpont 

• A szakmai munkaközösség 

munkájának, felelősségeinek 

ellenőrzése. 

• A tagóvoda-vezető munkájának, 

felelősségeinek ellenőrzése 

• Az óvodavezető helyettes 

munkájának, felelősségeinek 

ellenőrzése. 

• A Gyermekvédelmi felelős 

munkájának ellenőrzése 

• A pszichológus, 

fejlesztőpedagógus, logopédusok 

munkájának figyelemmel kísérése. 

• Adott pozíciót betöltő személy 

tisztában van a jogszabályok által 

meghatározott feladatainak és 

kötelességeinek ellátásával. 

• A feladatok tartalmát a mindenkori 

hatályos jogszabály írja elő. 

• Az értekezleteken elhangzottak 

minden dolgozóra érvényesek.  

 

Az ellenőrzések 2021 szeptember 14-

után lesznek feltüntetve, külön 

táblázatban. 

szóbeli 

tájékoztatás, 

amikor 

szükséges 

 

 

intézményvezető 

helyettes és 

tagóvoda-vezető 

írásos 

beszámolót 

készít negyed 

évente, az 

elvégzett 

feladatokról - az 

óvodavezető 

részére 

 

tagóvoda-

vezető, fejlesztő 

team, 

óvodavezető 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők,  

becs vezető 

féléves és éves 

értékelést készít 

a Munkaterv 

melléklete ként 

 

 A nevelési 

évben 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határidős 

feladatok 

leadása előtt 

legkésőbb egy 

héttel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becs vezető 
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intézményvezető 

által készített 

feljegyzések 

 

4. Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése-értékelése 

 

       Ellenőrzés célja 

 

   Módja        Felelős Időpont 

A munkamorál, a takarítás, 

egymás segítése és a 

folyamatos tisztaság 

fenntartása. 

 

Irányadó:  

Problémamegoldó hozzáállás 

a feladatok ellátásában 

szülőkkel, kollégákkal, 

fenntartóval való 

kommunikációban. 

 

Az óvodatitkárok 

munkájának értékelése 

Gazdálkodási feladatok – az 

ebéd térítési díjak 

elszámolásának, egyéb írásos 

munkák ellenőrzése. 

 

A szociális kérelmek 

elbírálása 

 

A dajkai munka 

ellenőrzésének tartalma: 

• A munkaköri feladatok 

ellátásának minősége 

• A környezet tisztaságának 

minősége, 

(mellékhelyiségek, folyosó 

napi takarítása is), 

• Személyes megjelenése, 

• A kapcsolattartás, 

kommunikáció szülővel, 

pedagógussal, kollégával, 

• A gondozási feladatok 

színvonala, 

 

 

 

 

 

    

szemrevételezés 

   feljegyzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megfigyelőlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető, 

tagóvoda-vezető, 

óvodavezető 

helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óvodavezető 

helyettesek 

tagóvoda vezető 

intézményvezető 

 

 

 

 

A nevelési évben 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyamatosan 
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• A csoport életébe való 

bekapcsolódás, aktív 

részvétel, közreműködés a 

gyermeki tevékenységben, 

• A gyermekekhez való 

viszony, 

• Az óvodapedagógusok és 

dajka összehangolt 

munkájának ellenőrzése. 

 

A konyhán a HACCP 

előírásainak megfelelő munka 

ellenőrzése 

A munkaköri feladatok 

ellátásának minőségi 

ellenőrzése, értékelése. 

 

A kertész – karbantartók 

munkájának értékelési 

szempontjai: 

• A kerti munkák és a kisebb 

javítások,  

• Egyeztetett kérések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési évben 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vezető 

helyettesek 

intézményvezető 

 

 

 

        (értékelőlapok a mellékletben) 

 

IX. Mellékletek 

1. melléklet - Vezetőhelyettesi munkatervek 

  2. sz. melléklet - Tagóvoda-vezetői munkaterv 

  3. sz. melléklet - Értékelőlap az óvodapedagógusok kompetenciáiról 

  4. sz. melléklet - Értékelőlap a technikai dolgozók kompetenciáiról 

  5. sz. melléklet – Gyógypedagógus-logopédus munkaterv Tamási Vivien 

  6. sz. melléklet – Gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus munkaterv Nádai Alice 

  7. sz. melléklet - Gyermekpszichológus munkaterv Bendik Réka 

  8. sz. melléklet - Gyermekvédelmi felelős munkaterv Csordásné L. Zita 

  9. sz. melléklet - Szakmai munkaközösségi munkaterv Bogdán Gyöngyi 

10. sz. melléklet – Minőségbiztosítás - ÖTPMCS munkaközösség munkaterve  

11. sz. melléklet – Ellenőrzések módosított eljárásrendje 
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X. Legitimációs Záradék 

 

XI. Jegyzőkönyv, jelenléti ív 
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1. sz. melléklet  

 

Vezető helyettesi munkaterv a vezetői kompetenciák tükrében 

2021/2022 

„Az előrejutás titka, az elindulás.” (Agatha Christie) 

Ebben a nevelési évben már negyedik évemet kezdem, mint vezető helyettes. Sok idő és 

tapasztalás van már a tarsolyomban. Az elmúlt nevelési években olyan terheknek voltunk 

kitéve, amire nem volt példa szakmai pályafutásom során. Ezen változásokat igyekeztünk 

elfogadni és elfogadtatni, nehéz volt, de megvalósítottuk. Azt vettem észre, hogy annyira 

igyekeztünk alkalmazkodni, megoldani a váratlan helyzeteket, hogy közben egyesek 

elveszítették az egyensúlyt, a normál munkamorált, a közös értékeinket. Mivel fontosnak 

tartom, hogy a kollégák szívesen jöjjenek dolgozni és szeressenek is, ezért kiemelt 

feladatomnak tekintem ebben a nevelési évben, a pedagógusoknak és a pedagógiai munkát 

segítőknek vissza találni a közös célunk, hitvallásunk, küldetésünk felé, természetesen saját 

motivációjuk, személyiségük megtartása mellett. 

 

Célom: Továbbra is a jól működő hagyományaink ápolása és a hatékony szervezeti kultúra 

kialakítása. 

 

Kiemelt feladataim: 

- Tovább erősíteni a jó munkahelyi légkört: az óvodáért tett feladatokkal, akár egyéni, 

vagy csapatban történő tevékenységekkel, figyelembe véve a kollégák fejlődését. 

„Személyes percek” keretében minden kollégával beszélgetés, interjú készítése, ezáltal 

motivációjuk megtámogatása, vagy újra megtalálásában segítés.  

- A vezető helyettesi munkám és a csoportban végzett munkámban az egyensúly 

megtartása, a prioritások felállításával, betartásával. 

-  A pozitív, őszinte, egymást segítő, támogató légkör biztosítása személyes 

példamutatással, pozitív példa kiemelésével, jó gyakorlatok megismertetésével, egyenlő 

tehermegosztással. 

-  Munkámat a vezető közvetlen irányításával, illetve munkamegosztással önállóan 

végzem. 

- A pedagógiai munkát segítők közvetlen felettese vagyok, így a munkavégzésük 

ellenőrzését a vezetővel egyeztetve végzem, és a tapasztaltakat rögzítem. 
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Az idei munkatervet már a vezetői kompetenciák tükrében készítettem el: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Intézményünkben folyó nevelés a gyermekek fejlődése érdekében: Kollégáimmal 

együttműködök és példát mutatok annak érdekében, hogy elérjük a közösen kitűzött céljainkat. 

A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására összpontosító nevelő 

munkát várok el a kollégáimtól. 

Mérési értékelési eredmények beépítése a nevelési folyamatba: Saját tapasztalatom 

megosztásával, az intézményben mért adatok felhasználásával, egyéni fejlődési lapok 

ellenőrzésével, tapasztalatok meghallgatásával. A szakmai munkaközösség tagjaként aktívan 

részt veszek, intézményünkben ezen a területen használatos mérőeszköz felülvizsgálatában. 

Fejlesztő célú értékelés, visszajelzés, reflektivitás: Személyes példamutatással, jó példa 

kiemelésével, dicsérettel igyekszem biztosítani. Értékelés, visszacsatolás során az erősségekre, 

a fejlesztő jellegre törekszem. 

Éves nevelési terv, tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek: csoportlátogatások, 

dokumentum ellenőrzések alkalmával betekintést nyerek, megtapasztalom, hogy a tervezettek 

valóban a gyermeki igényeknek megfelelnek, és hozzájáruljanak a fejlődésükhöz. 

Differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját nevelési gyakorlatomban: 

Figyelemmel kísérem, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek megkapják a számukra 

szükséges fejlesztést, segítő támogatást. A fejlesztő teammel, külsős segítő szakemberekkel 

szükség esetén (pl. évindítás, alkalmanként) egyeztetek. A Katavár tehetség 

műhelyfoglalkozásokat folytatom a telephelyünkön és elindítom a székhelyünkön is.  

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az intézményünk jövőképének alakítása: A kollégákkal a „személyes percek” keretében 

beszélgetek arról, hogyan látják jövőképünket, saját magukat, szerepüket. Feltérképezem, mire 

van igényük, hol tartanak, miben tudunk együtt gondolkodni, esetleg segíteni. 

Az intézményünket érő kihívások, változások: Az adott helyzet tudatosításával, elfogadásával, 

közös megoldáskereséssel reagálok. 

Stratégiai és operatív szempontokból fejlesztendő területek azonosítása: A célok 

megvalósításának folyamatos nyomon követésével. A csoportok életébe történő időnkénti 

betekintések alkalmával tapasztaltakból tanulságok levonásával, azok ismertetésével.  

A környezetünk felé és a változásokra nyitott szervezet kialakítása: Személyes 

példamutatással, ösztönözve kollégáimat, hogy ők is kísérjék figyelemmel az intézményünket 

érintő változásokat és tájékoztatással. 
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3. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Erősségeim, fejleszthető területeim a vezetői munkámban: A kollégák, szülők 

visszajelzéseiből, a tervezett célok, feladatok megvalósulásának sikerességeiből, 

önreflexiómból azonosítom erősségeimet és fejlesztendő területeimet.  

Elkötelezettségem önmagam képzése és fejlesztése iránt: A pályán eltöltött 35 év bizonyítéka 

annak, hogy elköteleztem magam a pedagógusi pálya mellett.  

A pedagógus előmeneteli rendszerben is továbbléptem a mesterpedagógusi minősítésem sikeres 

megvalósításával a Fejlesztő támogató tevékenységemmel az intézményünkön belüli szakmai, 

szülői, gyermeki közösség tagjainak segítésében működök közre: 

• „Egyik a gyerekekkel történő non formális tanulási helyzetek megteremtése, ezzel 

segítve, fejleszteni, támogatni őket a tanulási folyamatban, hogy sikeresen kezdjék az 

iskolát. ( Katavár- tehetség műhelytréning) 

• A másik a felnőtteknek (pedagógus, pedagógiai munkát segítők, szülők) segítő, 

fejlesztő, támogatása (megismerés, igényfelmérés, tréningek tartása) tréneri 

tevékenységgel. „ 

A munkatervben leírt célokat és feladatokat az intézményi célokkal és feladatokkal 

összhangban terveztem és a vezetői teammel havonta, szóban, az intézményvezetőnek félévente 

reflektálok a megvalósulási folyamat eredményeiről. 

 

4. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Feladatelosztás tervezett módjai: a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét 

egyértelműen meghatározom. Szeretném elérni, hogy a saját hatáskörében mindenki vállalja fel 

a felelősséget. 

Humán erőforrás ellenőrzése, értékelése: Részt veszek az óvodapedagógusok, pedagógiai 

munkát segítők tevékenységének látogatásában, megbeszélésében. Az ezt követő értékelések 

során a fejlesztő szemléletre a munkatársak erősségeire fókuszálok 

A kollégák inspirálása, motiválása: Az intézményvezetővel együttesen ösztönözzük, 

bátorítjuk a kollégákat az önfejlesztésre, személyes szakmai céljaik megvalósítására, ha az az 

intézmény életébe beilleszthető.  

Együttműködés, hatékony csapat munka: A csoportokban jól működő összedolgozást, 

szeretném továbbfejleszteni, kiterjeszteni az egész épületre, a közös feladatokra is. Egymás 

megismerése (egyéni erősségek), segítése, az egymástól tanulás hatására a közösségi érzés 

fejlesztése, pozitív énképük erősítése. 
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Személyes kapcsolatot tartok a kollégáimmal, odafigyelek a problémáikra, lehetőség szerint 

válaszolok kérdéseikre. 

 

5. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Jogszabályok figyelemmel kísérése: Az intézményvezető folyamatosan figyelemmel kíséri az 

intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait és a minket érintő, a 

munkánkhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztat bennünket. 

Természetesen mi magunk is követjük a jogszabályok alakulását. 

Tájékoztatási kötelezettség, döntések átláthatósága: A megbeszélések, értekezletek 

vezetésében a rövid, tömör, szakszerű kommunikációra építünk. Az intézményi folyamatok 

megvalósítása során kialakult döntéshelyzetekről tájékoztatjuk a kollégákat, akik a döntések 

előkészítésében részt vehetnek.  

Az intézményi erőforrások elemzése (emberi, tárgyi, eszköz, fizikai környezet) folyamatosan 

történik. Igyekszem a túlterhelést (idő, ember) elkerülni és az egyenletes terhelést 

megvalósítani. 

Az intézmény pozitív arculata, működésünk nyilvánossága: Az intézményvezető, és 

helyettesként én is mindent megteszünk az intézményi működés nyilvánossága, pozitív 

arculatának megőrzéséért.  

Az intézményi dokumentumok a jogszabályoknak megfelelően megtekinthetők, honlapon, 

illetve az egyes épületek SZMSZ-ben kijelölt helyén.  

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében továbbra is az 

intézményvezető működteti az óvoda facebook csoportját, kapcsolatot tart a Fenntartóval, a 

Hivatallal, részt vesz az általuk szervezett rendezvényeken, így képviseli intézményünket. 

Személyiségével hozzájárul az intézményünk, a szervezetünk külső és belső pozitív 

megítéléséhez. 

 

Andrew Carnegie idézetével zárom gondolataimat: „A csapatmunka egy képesség, amely 

lehetőséget ad az együttműködésre egy közös elképzelés érdekében. Egy képesség, amely az 

egyéni teljesítményeket a szervezeti célok felé tereli. Egy olyan energia, üzemanyag, amely 

lehetővé teszi az egyszerű emberek számára, hogy szokatlan eredményeket érjenek el.” 

Kelt: 2021. szeptember 5.   

                                                                                              Készítette: 

          Csomor Katalin  

telephelyvezető 
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2. sz. melléklet 

 

Kastély Tagintézmény Munkaterve 

2021-2022 

 

Az idei nevelési évre megpróbálunk egy kicsit bizakodóbban tekinteni. A gyermekek több heti 

otthonlét után érkeznek meg az óvodába, ami egyfelől hatalmas örömet okoz, másfelől a kisebb 

gyermekeknél újra kezdődő beszoktatást, a szokás-, szabályrendszer kialakítását jelenti. Bízunk 

benne, hogy tartósan nyitva leszünk és felelősen végezhetjük feladatainkat. Célom a 

zökkenőmentes évkezdés segítése, s egy támogató légkör kialakítása a vezetőmmel és a 

kollégáimmal egyaránt. A program felülvizsgálata és kipróbálása után, mindenképpen 

célszerűnek találom, hogy tapasztalatainkat közösen megvitassuk, illetve, hogy a benne 

foglaltakat minden kolléga alaposan megismerje, alkalmazza. Ugyanígy szükségesnek tartom 

a nevelési év ünnepeinek, jeles napjainak negyedévenkénti megbeszélését, felelőseinek 

megjelölését, egységes lebonyolítását. 

Munkámat a vezető közvetlen irányításával, önállóan végzem. Pedagógiai munkánkhoz a 

feltételek évek óta folyamatosan biztosítottak, így az óvónői kreativitás könnyedén 

kibontakozhat. 

A Kastély Tagóvodában 4 óvodai csoport működik: a főépületben a földszinten egy vegyes 

csoport és egy vegyes életkorú német nemzetiségi csoport, az emeleten egy nagycsoport  és egy 

vegyes életkorú csoport. A kisépületben az idei évben csoport nem üzemel. Fejlesztő szobaként 

jó szolgálatot tehet a gyermekek megsegítésében. 

Óvodánk korszerűsítése, csinosítása tovább folytatódott. Önkormányzati támogatás, illetve 

Alapítványunk szülők általi befizetései lehetővé tették sportpályánk korszerűsítését. Az elavult 

gumitéglás felületet új gumitéglás burkolatra cseréltük. Köszönet a támogatásért! 

 

Személyi feltételek:  

Intézményünkben minden állás betöltésre került. Bizakodva várom a nevelési évet, és hiszem, 

hogy mindenki nagy alázattal és szakmai elhivatottsággal veti bele magát a munkába. 

A csoportbéli változások tükrében kiemelt feladatunk:  

- a dolgozók munkájának megismerése, megsegítése 

- ösztönzés a továbbképzéseken való részvételre 
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Az idei nevelési évben tovább szeretném segíteni a kollégák közötti szoros együttműködést 

(hospitálások, team megbeszélések), a gyermekek fejlődése érdekében alkalmazott értékelési, 

fejlesztési metódus elterjedését, s javítani az adminisztrációs feladatok elvégzésének és 

határidőinek pontos betartatását.  

 

Intézményi feladatterv 

Tagóvoda- vezetőként a negyedik nevelési évemet kezdem az intézményemben. Az elmúlt 

években nagyon jól működött, hogy egy kijelölt idősávban (ölelkezési idő), illetve a kora 

délutáni órákban jönnek hozzám a kollégák kéréseikkel, problémáikkal. Így a kinevezésemmel 

járó feladataim elvégzése nem a csoportom rovására történik. Ezt a bevált rendszert szeretném 

az idei nevelési évben is alkalmazni. Természetesen az azonnali megoldást igénylő feladatokat 

rögtön intézem. 

A napi munkám elvégzésében sokat segít az óvodavezetővel történő szoros együttműködés: 

napi telefonos kapcsolat, személyes megbeszélések, helyettesi értekezletek, ahol nem csupán 

az épületünkben történt eseményeket beszéljük meg, hanem az elkövetkezendő feladatokat is. 

Mindig számíthatok az óvodavezető segítségére, támogatására. Személyes jelenlétével, 

tanácsaival segíti a munkámat 

A Kastély épület zavartalan működése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérem a 

kollégáim munkáját: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módját, minőségét; a 

munkaidő pontos betartását.  

Területei: szakmai, pedagógiai tevékenység, pedagógiai dokumentáció, adminisztrációs munka 

ellenőrzése a nevelő-oktató munkát segítők munkájának ellenőrzése (tisztaság, fertőtlenítés, 

ágyazás, tálalás ideje…). A jelenlegi helyzetben fokozottan kell ügyelni a folyamatos 

fertőtlenítésre, a tisztaság megtartására, hogy megelőzhessük a vírus újbóli megjelenését 

épületünkben. Probléma észlelése esetén azonnal tájékoztatom az óvodavezetőt. 

 Fontos feladatomnak tartom a pedagógus-dajka egységének kialakítását, elmélyítését 

(alapszabályok, elvárások megbeszélése, betartása). 

 

Tagóvodavezetői feladataim és azok ütemezése 

Koordinálom és ellenőrzöm a 

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők 

munkavégzését 

 

Folyamatosan 

Elkészítem a pedagógusok és a pedagógiai 

munkát segítők: munkaidő beosztását, 
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szükség esetén a helyettesítéseket, ügyelet 

alatt az összevont csoportok szervezését; 

szabadságolási terv ütemezését. 

Év elején, folyamatosan 

Segítem a kollégák együttműködését, az 

információáramlást, a belső kommunikációt 

Heti megbeszélések, illetve szükség 

esetén 

Ellenőrzöm a munkafegyelem betartását, 

az adminisztrációs munkát, a jelenléti ív 

vezetését, hiányzást, túlórát 

 

Folyamatosan, havonta, negyedévente 

Kapcsolatot tartok az SZMK vezetőkkel, 

Szakszolgálattal, Családsegítővel.  

Igény szerint fogadó órát tartok.  

 

Nevelési év kezdetén, folyamatosan 

Közreműködök: 

- eszközigény felmérésében, 

beszerzésében 

- a stratégiai dokumentumok 

felülvizsgálatában 
 

 

Tavasszal 

 

Folyamatosan 

 

Az óvodapedagógusok megbeszéléseit keddenként tartjuk, az óvodavezető irányításával. Az 

értekezletek célja a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása, 

információáramlás biztosítása.  

A nevelést segítő munkatársakkal a megbeszélések havonta egyszer, illetve szükség szerint 

történnek információ átadás, aktuális feladatok előtti egyeztetés; helyettesítés, 

munkaszervezésből adódó problémák megoldása céljából. 

Ünnepeinket, jeles napjainkat a kialakult helyzetre való tekintettel csoport szinten illetve a 

kertben szervezzük.  

 

Ebben a nevelési évben is szeretnénk a gyerekeknek délutáni programokat biztosítani.  

Tervezett óvodai - nevelési időn kívüli – tevékenységek: 

Ovi-foci - kedd, csütörtök: 16.30-17.15 

Angol - hétfő, szerda: 15.30-16.00 

TSMT- kedd, csütörtök: 15.00-16.00 

 

 

A 2021-2022. nevelési év egyéb feladatai: 
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- földszinti gyermek öltözőszekrények cseréje 

- pályázatfigyelés, pályázatírás 

- kiskertek csoportok általi folyamatos gondozása 

- tehetségműhely működtetése, figyelemmel kisérése.  

 

Jelenleg az óvodai munka zökkenőmentesen zajlik, de ha szükséges, online feladatadással 

ismételten tudjuk biztosítani a gyermekek fejlesztését, a folyamatos kapcsolattartást. Ez a 

tavaszi időszakban is megfelelően működött, s a szülők és gyerekek örömmel vették az 

óvodapedagógusok bejelentkezését. 

 

Hiszek abban, hogy a jövőnket a gyerekek alakítják. Amilyen értékek, elvek mentén 

neveljük őket, olyan lesz a mi jövőnk. 

                                                                                          Nyári Darinka 

 

 

2021-08-19.           

       Baloghné Horváth Márta 

                                                                                          tagóvoda-vezető 
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3. sz. melléklet 

 

CSOPORTLÁTOGATÁS SZEMPONTRENDSZERE 

ÉRTÉKELŐLAP AZ ÓVODAPEDAGÓGUS KOMPETENCIÁIRÓL 

Az értékelés időpontja: ……………………………………………………………………… 

Az értékelt pedagógus neve: ………………………………………………………………… 

Az értékelő személy neve: …………………………………………………………………… 

Kompetenciák 
Kiemel-

kedő 

Meg-

felelő 

Kevéssé 

meg-

felelő 

Nem 

meg-

felelő 

Szakmaifeladatok, sazktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Úgy szervezi a gyermeki tevékenységeket, hogy a 

különböző műveltségtartalmak egymásra épülve 

integrálódjanak 

    

A módszereket és eszközöket tudatosan, pedagógiai 

és pszichológiai megalapozottsággal választja meg 
    

A tapasztalatszerzést komplexen szervezi     

Projektmódszert alkalmazza     

Épít a képességfejlesztés transzferhatására     

Pedagógiai folyamatok tervezése 

Nevelési terve és projekttervei összhangban vannak 

ONOAP és a PP tartalmával 
    

Adminisztrációs munkájában igényes, szakszerű, a 

dokumentumokat határidőre elkészíti, naprakészen 

vezeti 

    

Rendszerszemlélettel tervezi meg a gyermekek 

tevékenységeit, tapasztalatszerzési lehetőségeiket 
    

Tervező munkájában figyelembe veszi a gyerekek 

eltérő fejlődési ütemét 
    

A tanulás támogatása, szervezése, irányítása 

Hatékony motivációs technikákat alkalmaz     

A kíváncsiság ébrentartásában épít a gyerekek 

nagyfokú mozgásigényére 
    

A tanulás tartalmát képes a gyermekeket érdeklő 

eseményekből, élményekből táplálkozó keretbe 

integrálni 

    

Szakszerűen alkalmazza a mikrocsoportos 

foglalkoztatást és a kooperatív technikákat 
    

Képességfejlesztésben kiemelt szerepet kap az 

iskolai tanuláshoz szükséges képességek 

kibontakoztatása 

    

Nagy gondot fordít a tehetséggondozásra és a 

hátránykompenzációra 
    

Épít a gyerekek spontán ötleteire, felvetéseire     
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Kompetenciák 
Kiemel-

kedő 

Meg-

felelő 

Kevéssé 

meg-

felelő 

Nem 

meg-

felelő 

A gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesítése 

Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe 

veszi 
    

A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztését 

részesíti előnyben 
    

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését 

az egyéni fejlődés ütemében végzi 
    

Odafigyel a gyermek testi-lelki szükségleteinek 

kielégítésére 
    

Az egészséges életmód szokásait egyénre szabottan 

alakítja 
    

Nagy empátiával végzi a gyermekvédelmi 

tevékenységgel összefüggő feladatokat 
    

Észreveszi a gyermek problémáit és törekszik azok 

megoldására 
    

A közösség alakulásának segítése, fejlesztése 

Szeretetteljes, biztonságos, derűs légkört tud 

teremteni csoportjában 
    

A napirend kialakításában a gyerekek biológiai és 

társas szükségleteit egyaránt figyelembe veszi 
    

Biztosítja az elmélyült játék feltételeit és támogatja 

a társas kapcsolatok fejlődését 
    

Közös élményekre épülő tevékenységekkel alakítja 

a csoportszokásokat 
    

Személyes példával erősíti a természeti és 

társadalmi környezettel való pozitív kapcsolat 

alakulását 

    

Jól kezeli a konfliktusokat     

Elfogadó környezetet alakít ki, amely alkalmas az 

egyéni fejlesztésre és a közösség alakítására 
    

Figyelembe veszi a gyermekek családi, 

szociokulturális környezetét a közösség 

formálásában 

    

A napirendben érvényesíti a szabad játék túlsúlyát     

A pedagógiai folyamatok és a gyermek értékelése 

A pedagógiai folyamatokat rendszeresen 

felülvizsgálja, elemzi, értékeli 
    

Beszoktatási tervet és nevelési tervet készít a 

csoportprofil figyelembevételével 
    

Minden egyes gyermek fejlődését nyomon követi, 

írásban rögzíti az aktuális fejlettségi szintet, kiemeli 

a gyermek erősségeit és meghatározza a fejlesztési 

területeket 

    

Félévkor és évvégén értékeli a pedagógiai 

folyamatokat és az egyes gyermekek fejlődését 
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Kompetenciák 
Kiemel-

kedő 

Meg-

felelő 

Kevéssé 

meg-

felelő 

Nem 

meg-

felelő 

Az iskolaérettség megállapításához figyelembe 

veszi a pszichológus és logopédus szűrési 

eredményeit 

    

A gyermek fejlődéséről rendszeresen és 

szakszerűen tájékoztatja a szülőket 
    

Pozitív megerősítéssel, az elért eredmény 

tudatosításával további erőfeszítésre ösztönzi a 

gyermekeket 

    

A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete, környezettudatos attitűd 

Segíti a gyermekeket, hogy megértsék fenntartható 

fejlődést 
    

Alkalmazza szakterületén a fenntarthatóságra 

nevelés pedagógiai lehetőségeit 
    

Példát mutat, lehetőséget teremt a gyermekeknek a 

játékba ágyazott tanulásra, cselekedtetésre, a 

tapasztalásara 

    

Segíti a gyermekeket, hogy múlt és jelen tükrében 

kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről 
    

Kommunikáció és szakmai együttműködés 

Napi kapcsolatban van a szülőkkel, nyitott, 

konstruktív, kezdeményező 
    

Kommunikációja hiteles     

Jó kapcsolatot ápol az óvoda külső partnereivel, a 

kapcsolattartás során szem előtt tartja az intézmény 

érdekeit és jó hírnevét 

    

Az intézményi szabályokat betartja     

Együttműködik a nevelőtestület tagjaival     

Munkatársait tiszteli, segíti     

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal 
    

A nevelőtestületben innovatív, határozott, 

összetartó attitűd jellemzi 
    

Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Magatartása, munkavégzése példamutató     

Betartja a pedagógus etika írott és íratlan szabályait     

Fontosnak tartja szakmai fejlődését, tudatosan 

fejleszti pedagógiai kultúráját 
    

Rendszeresen részt vesz továbbképzésen, lépést tart 

a szakma fejlődésével 
    

Szívesen vállal plusz feladatokat     

Folyamatos fejlődésre törekszik     

Részt vesz intézményi innovációkban, 

pályázatokban 
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4. sz. melléklet 

 

ÉRTÉKELŐLAP A TECHNIKAI DOLGOZÓK KOMPETENCIÁIRÓL 

Az értékelés időpontja: ……………………………………………………………………… 

Az értékelt pedagógus neve: ………………………………………………………………… 

Az értékelő személy neve: …………………………………………………………………… 

Ideje Témája Tartalma Összegzés 

Szeptember  - befogadás 

 

 

 

 

 

- járványügyi 

készültségnek 

megfelelő 

fertőtlenítés 

 

Új gyermekek 

fogadásának 

előkészítésében 

való 

közreműködés, 

megismerésük és 

velük való 

foglalkozás 

Az éppen aktuális 

eljárásrendben 

megfogalmazottak 

szerinti 

fertőtlenítések 

elvégzése  

 

 

  - csoportszoba és a 

hozzá tartozó 

helyiségek 

Esztétikus és 

higiénikus 

környezet 

kialakításában való 

közreműködés 

 

November  

 

- a csoportos szokás-

szabályrendszer 

 

A csoportos 

óvónőkkel 

egyeztetett szokás-

szabályrendszert 

betartja, betartatja,  

 

Egész évben 

folyamatosan 

- A pedagógiai 

munkába való 

bekapcsolódás,  

- szabad játék, 

párhuzamos 

tevékenységek 

 

Együttműködés az 

óvodapedagógusok

kal  

 

Gyermekek 

játékába való 

bekapcsolódásának 

minősége 

 

 

Folyamatos 

 

- kapcsolattartás, 

információk átadása 

Kollégákkal a 

kapcsolattartás és 
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 információátadás 

megvalósulása 

Folyamatos 

 

- csoportszoba és a 

hozzá tartozó 

helyiségek 

 

Tisztaság, 

takarítási feladatok 

és a csoport 

életéből fakadó 

feladatok 

megvalósítása, 

összehangolása 

 

Havonta 

 

- tisztítószer Szabályszerű 

tárolás és 

felhasználás  

 

Naponta 

(járványügyi 

készültségi 

állapot 

fennállásáig), 

majd havonta  

- közös helyiségek 

tisztántartása 

- kézfertőtlenítőszere

k folyamatos pótlása 

 

munkához való 

hozzáállás, 

lelkiismeretesség 

 

 

Január 

Kiemelt 

feladat 

megvalósulás

a 

 

Folyamatos 

 

 

 

- együttműködés 

 

 

 

 

 

 

Segítőkészség, 

udvariasság 

közvetlen 

kollégákkal és a 

szomszéd csoport 

dolgozóival, 

intézmény más 

dolgozóival 

 

Hetente 

(járványügyi 

készültségi 

állapot 

fennállásáig), 

majd  

havonta 

 

étkeztetés járványügyi 

készültségnek 

megfelelő 

ételosztás,  

HACCP 

előírásainak 

betartása, 

gyermekek 

étkezési 

szokásainak 

alakítása a 

pedagógus 

elvárásainak 

megfelelően 
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Folyamatos - Konyhai feladatok 

ellátása 

járványügyi 

készültségnek 

megfelelő 

ételosztás, 

(szájmaszk, 

kesztyű) 

HACCP 

előírásainak 

betartása 

Fertőtlenítés 

gyakorisága 

 

Folyamatos - Kertész- karbantartó 

feladatok ellátása 

Munkaköri 

leírásában foglalt 

munkák 

elvégzésének 

módja 

 

 

Pedagógus munkát közvetlen segítők értékelő tábla 

Név          

  1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

KOMPETENCIÁK                   

Új gyermekek fogadásának 

előkészítésében való 

közreműködés, megismerésük és 

velük való foglalkozás 

         

Együttműködés az 

óvodapedagógusokkal 

         

Gyermekek játékba való 

bekapcsolódásának minősége 

         

A csoportos óvónőkkel 

egyeztetett szokás, 

szabályrendszert betartja, 

betartatja 

         

Kollégákkal a kapcsolattartás és 

információátadás megvalósulása 
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Munkához való hozzáállás, 

lelkiismeretesség 

         

Segítőkészság, udvariasság 

közvetlen kollégákkal és a 

szomszéd csoport dolgozóival, 

intézmény más dolgozóival 

         

 Technikai feladatok                   

Tisztaság, takarítási feladatok és 

a csoport életéből fakadó 

feladatok megvalósítása, 

összehangolása 

         

Az éppen aktuális eljárásrendben 

megfogalmazottak szerinti 

fertőtlenítések elvégzése 

         

Esztétikus és higiénikus 

környezet kialakításában való 

közreműködés 

         

Tisztítószerek szabályszerű 

tárolása és falhasználása 

         

Járványügyi készültségnek 

megfelelő ételosztás, HACCP 

előírásainak betartása, 

gyermekek étkezési szokásainak 

alakítása a pedagógus 

elvárásainak megfelelően 

         

Járványügyi készültségnek 

megfelelő ételosztás (szájmaszk, 

kesztyű) HACCP előírásának 

betartása, fertőtlenítés 

gyakorisága 

         

Munkaköri leírásban foglalt 

munkák elvégzésének módja 

         

 Kapcsolatok                   

Jól kezeli a konfliktusokat 
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Kommunikációja hiteles 
         

Az intézményi szabályokat 

betartja 

         

Együttműködik a nevelőtestület 

tagjaival 

         

Munkatársait tiszteli, segíti 
         

Magatartása, munkavégzése 

példamutató 

         

Betartja a pedagógus etika írott 

és íratlan szabályait 

         

Nyitott a továbbképzésekre 
         

Szívesen vállal plusz feladatokat 
         

Folyamatos fejlődésre törekszik 
         

Összesen: 
         

Erősségek:  
         

Gyengeségek: 
         

Készült: 
         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dósa Szilvia 
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5. sz. melléklet 

 

GYÓGYPEDAGÓGUS-LOGOPÉDUS MUNKATERV 2021-2022. 

 

Gyógypedagógus-logopédus: Tamási Vivien Mercédesz 

Ellátott óvoda: Ágoston Művészeti Óvoda 

Kastély Tagóvoda 

Váradi Telephely 

(Összesen 15 csoport) 

Konzultáció időpontja: rugalmasan igazodva, előre egyeztetett időpontban 

 

Gyógypedagógusként feladatom az 5. életévüket betöltött (nagycsoportba lépő) gyermekek 

felmérése, szűrése és vizsgálata az óvodapedagógusok jelzése alapján, komplex szempontsor 

és vizsgálóeljárás alkalmazásával, az eredmények alapján a felmerülő nehézségekkel küzdő 

gyermekek további fejlesztésének, vizsgálatának, ellátásának megszervezése (Pedagógiai 

Szakszolgálathoz továbbirányítás). Az óvodába járó, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek rehabilitációs foglalkozásainak biztosítása mellett 

logopédusként azon sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása is feladataim közé 

tartozik, akik a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye 

alapján beszédfogyatékos státuszt kaptak, és logopédiai ellátásra jogosultak. Az intézményben 

folyamatos egyeztetés történik a szülőkkel, óvodapedagógusokkal, illetve az óvoda 

vezetőségével a gyermekek megsegítése, támogatása végett. Az együttműködés alapja a 

fejlesztő team tagjai és a vezetőség közötti rendszeres konzultáció. 

 

Gyógypedagógusi tevékenységek 

• Hospitálás: csoportban való megfigyelés, szociális közegben 

• Gyermekekkel végzett vizsgálatok: a tanév kezdetén gyógypedagógus kollégámmal 

egyeztetünk az óvodapedagógusokkal, a konzultáció alapján felmérjük azon gyermekek 

fejlettségi szintjét, akikről közösen úgy véljük, vizsgálata indokolt lehet. Ehhez a 

DIFER vizsgálóeljárást alkalmazzuk. Amennyiben az eredmények alapján indokolt 

további vizsgálatok elvégzése a pontos diagnózis felállításához, az 

óvodapedagógusokkal, szülőkkel és az óvoda vezetőségével egyeztetve, a szülők 
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hozzájárulásával a gyermek részletes vizsgálatát kérvényezzük a kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálatnál.  

• Rehabilitációs foglalkozások: szakértői vélemény által javasolt óraszámban a BTMN 

státuszú gyermekek ellátása, logopédusként az SNI státuszú, beszédfogyatékos 

diagnózissal rendelkező gyermekek foglalkozásainak tartása, egyéni vagy kiscsoportos 

formában.  

• Óvodavezetővel folytatott konzultáció: ágazati együttműködés kialakítása, fejlesztése, a 

gyermekek fejlettségi mutatóinak megvitatása, szakértői vélemények és vizsgálati 

kérelmek átbeszélése. Az óvodában felmerülő kérdések rendszeres megvitatása. 

• Óvodapedagógusokkal folytatott konzultáció: a gyermekekkel kapcsolatos aktuális 

állapotról, fejlődésükről, esetleg további felmerülő problémákról, a csoportban zajló 

történésekről egyeztetés. 

• Szülőkkel folytatott konzultáció, visszajelzés: előre egyeztetett konzultációs időpontban 

a szülőkkel egyéni beszélgetés gyermekük állapotával, fejlődésével, viselkedésével 

kapcsolatban, javaslattétel a probléma megoldására, tanácsadás, szükség esetén közös 

konzultáció az óvodapedagógusok és az óvoda vezetőségének bevonásával.  

• Nevelőtestületi értekezlet: a nevelőtestületi értekezleteken való részvétel, igény szerint 

gyógypedagógiai, logopédiai témák feldolgozása, esetmegbeszélések 

• Szülői értekezlet: az értekezleten való megjelenés, bemutatkozás 

 

Egész éves tervek 

• Fejlesztő szoba előkészítése, megfelelő higiéniai elvek betartásával. 

• Fejlesztő szoba évszaknak megfelelő dekorálása, díszítése.  

• Felkészülés a rehabilitációs foglalkozásokra, vizsgálatokra. 

• Foglalkozásokhoz szükséges eszközök készítése. 

• Rendszeres team-en való részvétel a kerület gyógypedagógusaival, a szakmai vezetővel. 

Szükség esetén további eseti konzultációk szervezése, részvétel. 

• További intézményekkel, szakértői bizottságokkal, érintett személyekkel, 

szakemberekkel való konzultáció és nyomon követés, minden esetben az óvoda 

vezetőjével való egyeztetés. 

• Rendszeres konzultáció az óvoda vezetőségével az óvodában felmerülő témák, kérdések 

egyeztetése végett, vezetői kérések figyelembevétele. 

• Munkanapló vezetése, egyéni adminisztráció, az SNI státuszú gyermekek esetében belív 

vezetése, beszámoló készítése félévkor és év végén. 
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• Igény szerint előadás tartása gyógypedagógiai témában, szülői értekezleten való 

részvétel. 

• Hospitálás a csoportokban, a gyermekek egyéni megismerése. 

• Szükség esetén szűrés, vizsgálat (részképesség zavarok, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségek feltárása, elemzése, javaslattétel a megoldásra). 

• A részképesség-gyengeség, életkori szinttől való elmaradás tüneteinek, okainak feltárása, 

tanácsadás, esetenként javaslattétel további szakirányú vizsgálatokra, terápiára. 

• A Gyermekvédelmi irányelv szem előtt tartása, minden felmerülő esetben folyamatos 

egyeztetés az óvoda vezetőségével. 

• A szakmai fejlődéshez szükséges tevékenységek végzése (továbbképzések, szakirodalom 

beszerzése és tanulmányozása, gyógypedagógiai, logopédiai előadásokon való részvétel). 

• Intézményi értekezleteken, illetve nevelés nélküli munkanapokon való részvétel. 

• Vírushelyzetre való tekintettel, esetleg ismételten bekövetkező online átállás esetében 

felkészülés az online foglalkozások és konzultációk tartására. 

 

Az adott időszakra vonatkozóan: 

 

Szeptember- Október 

• Gyógypedagógiai, logopédiai ellátáshoz szükséges hely kialakítása, rendezése 

• Az órarend, terembeosztás kialakítása, egyeztetés az érintett szakemberekkel és 

az óvoda vezetőjével 

• Ismerkedés a csoportokkal, gyermekekkel, óvodapedagógusokkal 

• Év eleji konzultáció az óvodapedagógusokkal, a fejlesztő team tagjaival és az 

óvodavezetővel 

• Szülői értekezleteken való részvétel, bemutatkozás, tájékoztatás  

• Szakvélemények rendezése, nyomon követése, a szükséges beküldések (BTMN 

gyanúval első vizsgálat, illetve kontroll vizsgálat) előkészítése, megvitatása a 

fejlesztő team-el, az óvodapedagógusokkal és az óvoda vezetőjével 

November- December 

• A meglévő szakvélemények alapján rehabilitációs foglalkozások tartása (egyéni 

és kiscsoportos formában), az esetlegesen újonnan BTMN státuszt kapott 

gyermekek elosztása a gyógypedagógus kollégával, szükség szerint órarend 

módosítása, erről való egyeztetés az óvoda vezetőségével 

• Féléves beszámoló elkészítése 
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Január- Február 

• Folyamatos konzultáció a fejlesztő team tagjaival 

• Rehabilitációs foglalkozások tartása, igény szerint a szülők tájékoztatása a 

foglalkozások előrehaladásáról 

• Szakvélemények nyomon követése, a szükséges beküldések (BTMN gyanúval 

első vizsgálat, illetve kontroll vizsgálat) előkészítése, megvitatása az óvoda 

vezetőjével 

Március- Április 

• Rehabilitációs foglalkozások tartása 

• Újonnan beérkező szakvélemény esetén a foglalkozások alakítása, átstrukturálása 

Május- Június 

• Az iskolába menő BTMN, SNI státuszú gyermekek aktuális állapotának mérése, 

összehasonlítása az év eleji eredményekkel, egyeztetés az óvodapedagógusokkal 

és az óvoda vezetőségével 

• Egyeztetés a szülőkkel, javaslattétel az iskolai élettel, további fejlesztésekkel, 

terápiákkal kapcsolatban 

• Tanév értékelése és lezárása az óvodavezetővel 

• Gyermekekkel és a szülőkkel való munka lezárása 

 

Budapest, 2020. 09. 03.     

        Tamási Vivien Mercédesz 

        Gyógypedagógus-logopédus 
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6. sz. melléklet 

 

Nádai Alice 

Gyógypedagógus munkaterv 

2021/2022 tanév 

 
Munkámat az alábbiak szerint látom el: 

 

- elsősorban az SNI kóddal és a BTM megjelölést tartalmazó szakvéleménnyel 

rendelkező gyermekek ellátása; 

- a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított vélemény megjelölése szerint fejlesztő 

pedagógus lássa el a gyermeket; 

- amennyiben még marad óraszámbeli kapacitás, akkor az óvodapedagógusok, 

pszichológus, logopédus és a fejlesztő team javaslata alapján, szakvéleménnyel nem 

rendelkező, de rászorulónak minősített tanköteles korú gyermekek megsegítése, 

fejlesztése, felzárkóztatása; 

- a foglalkozások szervezése egyéni és kiscsoportos formában történik az alábbi 

kritériumok alapján: kognitív képességszint, szociális készségek, motiválhatóság, 

életkor, viselkedési és magatartási zavarok;  

 

Szeptember 

- év eleji konzultáció az óvodapedagógusokkal, csoportok látogatása; 

- SNI és BTM szakvéleménnyel rendelkező gyermekek névsorának összeállítása; 

- szakvéleménnyel rendelkező gyermekek (kontroll vizsgálati kérelem, stb. okból) névsorának 

összeállítása, ahol fejlesztőpedagógus által előírt fejlesztés van megjelölve; 

- tanköteles korú gyermekek névsora, akinél szükséges az óvodapedagógusok meglátása 

alapján, állapotfelmérés, csoportban megfigyelés; 

- felülvizsgálat esedékessége miatt dokumentációk előkészítése; 

- órarend összeállítás – logopédus, pszichológus kollégákkal és a tornatermi beosztásokkal 

egyeztetve;   

- egyéni felmérések megkezdése; 

- SNI-s gyermekek egyéni fejlesztési tervének kidolgozása az I. félévre; 

 

Október  
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- egyéni felmérések folytatása; 

- felmérések kiértékelése; 

- fejlesztésre szoruló tanköteles korú gyermekek névsorának összeállítása, kapacitás szerint;  

- fogadóórák a szülők részére, szükség szerint tanácsadás; 

- október 1-től SNI-s, BTM-es gyermekek fejlesztésének megkezdése; 

 

November – május 

- egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, órarend szerint; 

- folyamatos kapcsolattartás a szakszolgálattal, pszichológussal, logopédussal, óvónőkkel; 

- iskolaérettséggel kapcsolatban és az aktuális szabályozásokról az érintett szülők tájékoztatása, 

PPT-s előadás; 

- folyamatos adminisztráció; 

- szülői fogadóórák szükség szerint; 

- a pedagógusi jelzések, megkeresések alapján a problémával küzdő gyerekek előzetes 

megismerése, felmérése, ajánlattétel a továbbirányításra; 

- januárban félévi beszámoló készítése, egyéni fejlesztési tervek megírása a II. félévre; 

- javaslattétel a beiskolázandó gyermekekkel kapcsolatban – egyeztetés óvónőkkel, 

logopédussal, pszichológussal, fejlesztő teammel; 

 

Június 

- SNI, BTM-s gyermekek egyéni/kiscsoportos fejlesztése; 

- tájékozódó felmérések készítése tanköteles korú gyermekek körében;  

- fogadó óra szervezése, tájékoztatás nyújtása a felmérések eredményeiről; 

- napló lezárása; 

- kapcsolódó dokumentációk zárása; 

 

Budapest, 2021. szeptember 02. 

Nádai Alice 

fejlesztő – gyógypedagógus 
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7. sz. melléklet 

 

ÓVODAPSZICHOLÓGUS MUNKATERV 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV 

Pszichológus: Bendik Réka 

Ellátott óvoda: Ágoston Művészeti Óvoda 

Kastély Tagóvoda 

Váradi Telephely 

(Összesen 15 csoport) 

Konzultáció időpontja: rugalmas időkezelés, előre egyeztetett időpontokban 

 

Az óvodapszichológus feladata a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen foglalkozás, illetve 

az óvoda vezetőjével, az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel tartott konzultáció a 

gyermekekkel kapcsolatban. A különböző problémafelvetések (szülői kezdeményezés, 

óvodapedagógusi kezdeményezés, saját megfigyelés, vezetői kérés) alapján szükséges a 

megfelelő beavatkozási tevékenység megválasztása, mind a gyermekek (megfigyelés, 

vizsgálat, foglalkozás), mind a szülők (konzultáció, fórum, értekezlet), mind az 

óvodapedagógusok (konzultáció, értekezlet, tréning, közösen tartott fogadóóra) számára. A 

beavatkozási tevékenységek az óvoda vezetőjével való konzultáció és megbeszélés útján 

kerülnek kialakításra. Az együttműködés alapja a fejlesztő team tagjai és a vezetőség közötti 

rendszeres konzultáció. 

Munkám során végzek nyitott és irányított megfigyelést, szűrést, különböző vizsgálatokat, 

fejlesztő foglalkozásokat, konzultációt, tanácsadást tartok, szükség esetén mediálok és 

krízisintervenciót végzek, illetve ismeretterjesztő és koordináló funkciót is ellátok. 

 

Óvodapszichológusi tevékenységek rövid leírása: 

Hospitálás: gyermekmegfigyelés csoportban, társas közegben. Kapcsolódás, tevékenység-

rendszer, viselkedés, alkalmazkodás, csoportdinamika feltárása céljából. Formái nyitott és 

irányított megfigyelés. 

Gyermekekkel végzett vizsgálatok: Kezdeményezheti az óvodavezető, az óvodapedagógus és 

szülő is (minden esetben szükséges a szülő beleegyezése). Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségek pszichológiai elemzése, szűrése, a probléma feltárása, javaslattétel a lehetséges 

megoldásra. 
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Gyermekekkel folytatott foglalkozás: a gyermekkel való egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást 

szülői kérés, óvodapedagógusi javaslat alapján kezdődik el, a szülők beleegyezése után, 

amelyet megelőzi a szülőkonzultáció. 

Óvodavezetővel folytatott konzultáció: ágazati együttműködés kialakítása, fejlesztése, a 

gyermekek fejlettségi mutatóinak megvitatása, szakértői vélemények és vizsgálati kérelmek 

átbeszélése. Az óvodában felmerülő kérdések folyamatos, rendszeres megvitatása. 

Óvodapedagógusokkal folytatott konzultáció: a gyermekekkel kapcsolatos aktuális 

problémahelyzetről, fejlődésükről, a csoportban zajló dinamikáról. 

Szülőkkel folytatott konzultáció, tanácsadás: szülőkkel egyéni beszélgetés gyermekük 

viselkedésével, fejlődésével kapcsolatosan, problémafelvetés, javaslattétel a probléma 

megoldására, tanácsadás, szükség esetén krízisintervenció. 

Nevelőtestületi értekezlet: a nevelőtestületi értekezleteken való részvétel, igény szerint 

pszichológiai témák feldolgozása. 

Szülői értekezlet: az értekezleten való megjelenés, kiscsoportosok esetében bemutatkozás, 

igény szerint az óvodapedagógusok, óvodavezető által felvetett témákban fórumok tartása, a 

csoport életét érintő kérdésekkel kapcsolatosan. 

 

Egész évre vonatkozóan: 

• Fejlesztő szoba előkészítése, megfelelő higiéniai elvek betartásával. 

• Fejlesztő szoba évszaknak megfelelő dekorálása, díszítése.  

• Felkészülés a pszichológiai foglalkozásokra, vizsgálatokra. 

• Foglalkozásokhoz szükséges eszközök készítése. 

• Rendszeres team-en való részvétel az óvoda- és iskolapszichológus kollégákkal, a 

koordinátorral, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel. Szükség esetén további eseti 

konzultáció. 

• A kliensek érdekében további intézményekkel és személyekkel való konzultáció és 

nyomon követés, minden esetben az óvoda vezetőjével való egyeztetés. 

• Rendszeres konzultáció az óvoda vezetőségével az óvodában felmerülő témák, kérdések 

egyeztetése végett, vezetői kérések figyelembevétele. 

• Egyéni adminisztráció vezetése, munkaterv, beszámolók elkészítése. 

• Igény szerint ismeretterjesztő előadás tartása, szülői fórum, tréning levezetése, szülői 

értekezleten való részvétel. 

• Hospitálás a csoportokban, a gyermekek egyéni megismerése. 
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• Szükség esetén szűrés, vizsgálat (részképesség zavarok, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségek feltárása, elemzése, javaslattétel a megoldásra). 

• Igény szerint támogató, segítő foglalkozás szervezése, pl. szorongásoldó kiscsoport. 

• Pszichés tünetek okainak feltárása, tanácsadás, esetenként javaslattétel szakirányú 

vizsgálatokra, terápiára. 

• Egyéni problémákban való támasznyújtás, folyamatos konzultáció, tanácsadás. 

• Felmerült közösségi problémákban való segítségnyújtás, tanítási, nevelési nehézségek 

elemzése, a megoldás segítése. 

• A Gyermekvédelmi irányelv szem előtt tartása, minden felmerülő esetben folyamatos 

egyeztetés az óvoda vezetőségével. 

• Tanácsadó szakpszichológus képzésen szerzett és bővített ismereteim alkalmazása. 

• A szakmai fejlődéshez szükséges tevékenységek végzése (fórumok, szakirodalom 

beszerzése és olvasása, pszichológiai előadásokon való részvétel). 

• Intézményi értekezleteken, illetve nevelés nélküli munkanapokon való részvétel. 

Igény szerint online konzultáció: 

• A vírushelyzetre való tekintettel, annak ismételt figyelembevételével felkészülés és 

átállás az online tanácsadás és konzultációk tartására. 

• Vezetői kérés figyelembevétele. 

• Online konzultációkhoz szükséges eszközök előkészítése (pl.: Zoom alkalmazás). 

• Szükség esetén a pszichológiai ellátásban részesült gyermekek családjaikkal való 

kapcsolatfelvétel online, tájékoztatásuk a tanácsadás folytatási lehetőségeiről. 

 

Az adott időszakra vonatkozóan: 

Szeptember- Október 

• pszichológiai ellátáshoz szükséges hely kialakítása, rendezése 

• ismerkedés a csoportokkal, gyerekekkel, óvodapedagógusokkal 

• év eleji konzultáció az óvodapedagógusokkal, a fejlesztő team tagjaival és az 

óvodavezetővel 

• az újonnan érkező gyerekek beszoktatásának segítése 

• szülői értekezleteken való részvétel, bemutatkozás 

• szakvélemények nyomon követése, a szükséges beküldések (BTM gyanúval első 

vizsgálat, illetve kontroll vizsgálat) előkészítse, megvitatása az óvoda vezetőjével 

• tanköteles korú gyermekek fejlődésével kapcsolatban végzett fogadóórák a 

szülőkkel és az óvodapedagógusokkal 
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• hospitálás a csoportokban 

• egyéni megkeresések alapján a szülőkkel és gyermekekkel való közös munka 

megkezdése 

November- December 

• konzultáció az óvodai szakemberekkel a felmerülő óvodai problémákról, lépések 

tervezése, tanácsadás szervezése 

• hospitálás, óvodai csoportok látogatása, megfigyelések végzése 

• iskolaérettségi szülői fórumon való részvétel  

• igényeknek megfelelően egyéni és kiscsoportos foglalkozások elindítása 

• korábban megkezdett egyéni foglalkozások és tanácsadási folyamatok folytatása 

• féléves beszámoló elkészítése 

Január- Február 

• folyamatos konzultáció a fejlesztő team tagjaival 

• óvodapedagógusok egyéni megsegítése, a fejlesztési lehetőségek megvitatása a 

csoporton belül 

• pszichológiai mikrocsoportos foglalkozások tartása, igény szerint a szülők 

tájékoztatása a foglalkozások előrehaladásáról, mind egyéni, mind csoportos 

foglalkozás esetében 

• szakvélemények nyomon követése, a szükséges beküldések (BTM gyanúval első 

vizsgálat, illetve kontroll vizsgálat) előkészítse, megvitatása az óvoda vezetőjével 

• a félév lezárása és a következő félév megbeszélése az óvodavezetővel 

Március- Április 

• hospitálás, csoportok látogatása, megfigyelések végzése, konzultáció az 

óvodapedagógusokkal 

• igényeknek megfelelően a foglalkozások alakítása, átstrukturálása 

• egyéni foglalkozások és tanácsadási folyamatok folytatása 

• vezetőséggel előre egyeztetett szülői fórumon vagy szülői értekezleten való 

részvétel 

Május- Június 

• éves beszámoló készítése 

• nevelési év értékelése és lezárása az óvodavezetővel 

• igény szerint szülői értekezleten ismeretterjesztés a családdal töltött nyári szünet 

jelentőségéről, fontosságáról, vagy egyéb meghatározott témáról 

• gyermekekkel és a szülőkkel való munka lezárása 
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•  

Budapest, 2021. szeptember 03.    Készítette: Bendik Réka 

óvodapszichológus 
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8. sz. melléklet 

Gyermekvédelmi munkaterv 

 

A gyermekvédelem kiemelt feladata a 2021/2022-es nevelési évben az intézményünkben: 

 „A gyermekbántalmazás tüneteinek korai felismerése, a prevenció fontossága, továbbá a 

gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer szükségessége.” 

 

A 2021/2022-es nevelési év gyermekvédelemi céljai intézményünkben: 

- A gyermekvédelmi irányelv kidolgozása, annak megismertetése intézményünk minden 

dolgozójával  

- Preventív gyermekvédelem, a gyermekbántalmazásra fókuszálva 

- A gyermekbántalmazás tüneteinek felismerése esetén, az irányelvekben leírtak szerint 

a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése intézményen belül 

- A megfelelő szakemberek bevonása mellett az eset teljes körű kivizsgálása 

- Segítség nyújtása az érintett feleknek    

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

- Az óvoda és a család kommunikációjának erősítése a gyermekvédelmi munkában 

- A szülői kötelezettségek megtartásának figyelemmel kísérése a családi nevelésben 

- Gyermeki jogok védelme 

- Esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 

- A gyermek családban történő nevelésének segítése, illetve támogatása 

- Felzárkóztatás és tehetséggondozás 

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 

• Gyermekvédelmi felelős feladata: 

Az Ágoston Művészeti Óvoda három tagintézményében a gyermekvédelmi feladatok 

koordinálására, gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi 

törvényben meghatározottak alapján, illetve a gyermekvédelmi irányelvek szerint végzi. 

Alapvető feladata: - az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkájának segítése, - a szülők 

tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik 

megoldása érdekében fordulhatnak. Részt vesz a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 

működtetésében. Kapcsolatban áll a gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzat 

szervezeteivel, személyeivel. Részt vesz a kerületi gyermekvédelmi munkaközösségek 

munkájában, és a továbbképzéseken.  

• Gyermekvédelmi ütemterv, határidő, feladat, felelős, érintettek, dokumentumok 

ellenőrzése  

Havonta, az újonnan érkezett gyermekek életkörülményeinek megismerése. Szükség és igény 

szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval. A gyermekvédelmi szempontból 

veszélyeztetett gyermekek feltérképezése, illetve gyermekbántalmazásra utaló tünetekről 

feljegyzés készítése.  

Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek helyzetével, a segítségnyújtás 

lehetőségeivel kapcsolatban. Nyilvántartásba vett gyermekekkel kapcsolatos változások 

figyelemmel kísérése. A szülői kötelezettségek megtartásának figyelemmel kísérése, a családi 
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nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése érdekében. A családi háttér feltárása, és 

megismerése, az adatkezelés szabályainak, és a titoktartás kötelezettségeinek megtartásával. A 

segítségnyújtás a családoknak a veszélyeztetettség mielőbbi megszüntetése érdekében a 

megfelelő szakemberek bevonásával. 

 

• Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok és elvárások rendje:     

Szeptember, Október, November:  

- Szeptember végéig a Gyermekvédelmi irányelv kidolgozásában való részvétel, és 

az intézmény dolgozóival való megismertetése annak tartalmával.  

- Az elmúlt nevelési évben elindított, és már folyamatban lévő, ügyek átnézése. 

Kiemelten az SNI-s gyermekek papírjainak áttekintése. 

- Külső segítő intézményekkel kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás. 

(Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő, Kerületi Gyermekvédelmi 

munkaközösség)  

- A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, egyeztetés 

a csoportban dolgozó óvónőkkel.  

- Környezettanulmány készítése az óvodába érkező veszélyeztetett gyermekek 

szociális körülményeiről.  

December:  

- Intézkedések kezdeményezése és a már folyamatban lévő intézkedések rögzítése. 

Január:  

- A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése.  

- A tapasztalt problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése, esetleg külső hatósági 

intézkedések kezdeményezése, ha szükséges.  

Február:  

- Az intézményi gyermekvédelmi munka féléves összegzése. Információcsere a 

Családsegítő Szolgálattal.  

Március, Április:  

- A Szakszolgálathoz küldött gyermekek szakvéleményének megismerése. A 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

Esélyegyenlőség biztosítása az optimális időben történő iskolakezdés érdekében.  

Május: 

- A 2021/22-as nevelési év gyermekvédelmi munkájának értékelése 

 

 

 

Budapest, 2021. 09. 02.      Csordásné Ledneczky Zita 
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9. sz. melléklet 

 

Szakmai munkaközösség munkaterve  

2021-2022  

 

A szakmai munkaközösség előző évi feladata az „év végi vigadalom” eljárásrendjének 

elkészítése és az IKT eszközök használata az óvodában volt. Illetve megvalósult az online 

kapcsolattartás felületeinek megismerése és a gyakorlatban a Padlet alkalmazásának használata. 

Idén a gyermek fejlődéséhez kapcsolódó egyéni fejlettségi lapoknál felmerült problémaként, 

hogy bővíteni kellene a fejlettségi vizsgálat értékelésének skáláját. Jelenleg hármas skála jelzi 

az értékelési rendszert. Ennek átvizsgálása, illetve a skála bővítése lenne az egyik fő feladatunk. 

A nevelőtestületen belül szeretnénk ötletekkel segíteni a mindennapi pedagógiai munkát, ehhez 

két jó gyakorlatot szeretnénk megismertetni. 

 

Szakmai munkaközösség célja, feladata: 

- Szakmai-módszertani ismeretek bővítése 

- Mérés-értékeléssel kapcsolatos ismereteink összefoglalása 

- Az eddigi eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában. 

- Beszélgetések, szakmai viták által tudás bővítése. 

- Szakmai anyagok készítése, megosztása munkatársakkal. 

 

Megvalósítás menete 

 

HÓNAP 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

 

 

október 

 

 

 

Mérés-értékelés 

módszertani ismereteinek 

felelevenítése gyakorlati 

alkalmazása. 

 

2021.október 

26. 

(kedd) 

13:00 Váradi 

tornaszoba 

 

 

Bogdán 

Gyöngyi 

 

 

 

 

 

november 

 

 

 

Óvodánk gyermeki 

személyiséglapjával 

kapcsolatban felmerült 

problémák megbeszélése, 

skála bővítésére 

javaslattétel. 

 

 

 

 

2021.november 

16. 

(kedd) 

13.00 Váradi 

tornaszoba 

 

 

 

Bogdán 

Gyöngyi 
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február 

 

 

 

Montessori szemléletű 

tevékenységek megosztása. 

 

 

 

 

 

2022.február 8.. 

(kedd) 

13.00 Váradi 

tornaszoba 

 

 

 

Bogdán 

Gyöngyi 

Csordásné L. 

Zita 

 

 

 

április 

 

 

 

Kata-vár fejlesztő 

foglalkozás bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

2022.április 5. 

(kedd) 

13.00 Váradi 

tornaszoba 

 

 

 

Csomor 

Katalin 

 

    

 

 

Budapest, 2021. szeptember 11. 

Készítette: Bogdán Gyöngyi (Az időpontok változását a közös messengeren jelzem.) 
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10. sz. melléklet 

 

Minőségbiztosítás, szakmai támogatás 

2021/2022 

1. Koordinátorok: 

Nagy Veronika 

Molnárné Skultéti Szilvia 

Kauderer Bernadett 

 

2. Feladatok 

Az értékelések alapját képező elvárások (pedagógusra, intézményvezetőre, és intézményre) 

egységének megalkotása. 

Az önértékelésben ugyanazon az elvárások megfogalmazása, mint a tanfelügyeleti ellenőrzés 

esetén. 

Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. 

Ezek alapján fejlesztési feladatokat intézkedési tervben rögzítjük. Az ellenőrzések célja és 

gyakorisága a munkaterv részeként található meg. 

 

3. A team csoport közreműködése a folyamatokban: 

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 

• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 

• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 

• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; a szakmai 

munkacsoportok koordinálásában. 

 

A feladatokat a kéthavi rendszerességgel működő BECS team irányítja. 

 

Célok: 

➢ Új kollegák beilleszkedésének támogatása. 

➢ Gyakornoki pozícióban dolgozó kollégák szakmai támogatása. 

➢ A team szerint szabályozott folyamatok levezetése. 

➢ A minősítési és tanfelügyeleti eljárások sikeres lebonyolítása. 

➢ Pozitív eredményességi mutatók befejezése. 

 



86 

 

 

Feladatok: 

➢ Felkészülés a pedagógusi és az intézményi tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a 

pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer 

lebonyolítására. 

➢ Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 

testület által összeállított helyi pedagógiai programban leírt intézményi céloknak való 

megfelelés, tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás, valamint módszertani 

kultúránk további fejlesztése. 

➢ Pedagógiai folyamatok gyakorlati ellenőrzése tervezés /megvalósítás/ ellenőrzés/ 

értékelés/ korrekció. 

➢ Külső és belső kapcsolatok partneri elégedettségmérése, ápolása, eredményes munkára 

való törekvés. 

➢ Eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése, intézményi önértékelés, 

bemutatók, hospitálások. 

➢ A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. 

 

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak: 

- az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak – gyermekközpontúság, 

elfogadás, befogadás, fejlesztés színterei, 

- az intézmény pedagógiai programjának az intézmény belső elvárás rendszernek való 

- megfelelés. 

- az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, mesterségbeli tudás a 

pedagógus 

- kompetenciák mentén. 

 

Az ellenőrzött kollégák ellenőrzésének dátumairól táblázat készül. 
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11. sz. melléklet 

 

Ágoston Művészeti Óvoda Teljeskörű Intézményi 

Önértékelést Támogató Pedagógus Munka Csoport 

Eljárásrendje 

(módosított változat) 

Készült: 2021. 09. 0 

 

Tartalom: 

 

1. Ágoston Művészeti Óvoda - ÖTPMCS szabályzatának alapjai (jogszabályok, 

útmutatók) 

2. Belső Önértékelést Támogató Rendszer kialakításának folyamata 

3. Önértékelést Támogató Pedagógus Munkacsoport létrehozása 

4. Belső Önértékelés tervezése 

5. Önértékelés ütemezése 

• Pedagógus értékelés 

• Vezetői értékelés 

• Intézményi értékelés 

 

6. Összegzés 

7. Dokumentumok tárolása 

8. Mellékletek 
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1. Az Ágoston Művészeti Óvoda Belső Önértékelési szabályzatának alapjai: 

 

Jogszabályok: 

 • 2011 évi CXC.tv. a Nemzeti Köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)  

 

Útmutatók:  

• Országos tanfelügyelet – kézikönyv óvodák számára (ötödik változat) 

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

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

• Óvodai Nevelés Országos Alapprogram 

 

Segédanyagok: 

• Helyi Pedagógiai Program 

• SzMSz 

• Házirend 

• Vezetői beszámoló 

• Munkaterv 

2. A Belső Önértékelést Támogató Rendszer kialakításának folyamata: 

 

• Nevelőtestület tájékoztatása  

• BEC létrehozása 

• Intézményi elvárás-rendszer meghatározása 
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o Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, 

mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása  

o Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és 

intézmény szintjén)  

• Éves önértékelési terv készítése  

• Öt évre szóló önértékelési program készítése 

• Éves önértékelési terv szerint szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés, 

önértékelés elvégzése 

• Belső Önértékelési szabályzat elfogadása – évente a nevelőtestület esetleges személyi 

változásai miatt 

 

3. Önértékelést Támogató Pedagógus Munkacsoport létrehozása  

Az önértékelési csoport vezetőjét és a tagjait a vezetőség egyetértésével az 

intézményvezető bízza meg.  

Feladatuk: 

• Az intézményi önértékelés tervezése, koordinálása 

• Az ellenőrzésben részt vevő pedagógusok, az intézményvezető által kijelölt, a 

feladat ellátásához szükséges jog és felelősségi körrel rendelkeznek, amit a 

munkaköri leírásukban rögzítenek. 

• Intézményi elváráslista elkészítésében való aktív szerepvállalás 

• Dokumentumelemzések 

• Tevékenységlátogatás 

• Interjú a pedagógussal, vezetővel, intézményi önértékeléskor 

Önértékelési csoport vezetője: Kauderer Bernadett 

Tagjai: Molnárné Skultéti Szilvia 

 

A BECS állandó támogatói: 

• Nagy Veronika (intézményvezető) 

• Csomor Katalin (Váradi utca - óvodavezető helyettes) 
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• Baloghné Horváth Márta (Kastély – óvodavezető helyettes) 

• Bogdán Gyöngyi (szakmai mk. vezető) 

• Csordásné Ledneczky Zita (gyermekvédelmi mk. vezető) 

Támogató tagok az Ágoston Művészeti Óvoda nevelőtestülete (Nyilatkozat ld. a Mellékletben) 

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között. Az adatgyűjtés 

(foglalkozáslátogatások, hospitálások, dokumentum elemzések, interjúk felvétele, kérdőíves 

felmérések, adatrögzítés) részfeladatokba és az éves munkaterv részeként az önértékelési 

tervben a kollegák részt vesznek. 

 

Az ÖTPMCS feladata, hogy közreműködik:  

• az intézményi elvárás – rendszer meghatározásában  

• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában, 

• az éves terv és az öt éves program elkészítésében,  

• az aktuálisan érintett kollegák tájékoztatásában,  

• az értékelésbe bevont kollegák felkészítésében, feladatmegosztásban,  

• az OH informatikai támogató felületének kezelésében 

 

4. Belső Önértékelés tervezése:  

Az önértékelés szintjei:  

• Pedagógus  

• Vezetők  

• Intézmény  

Mindhárom szinten a törvényi előírásoknak megfelelően a külső tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. 

Az értékelés alapját a pedagógus minősítés területeivel megegyező területek alkotják, 

melyek a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások mellett kiegészülnek 

az intézményi elvárásokkal. 

 

A szintekhez tartozó önértékelés területei: 

Szint Pedagógus  Vezető Intézmény 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi tudás 

A tanulási és 

tanítási 

stratégiai 

vezetése és 

Pedagógiai folyamatok 
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operatív 

irányítása 

2. Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése és a 

megvalósításuk 

A változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Személyiség és 

közösségfejlesztés 

3. A tanulás támogatása Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Eredmények 

4. A gyermekek személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód, 

módszertani felkészültség 

Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

5. A gyermekcsoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi – kulturális sokféleségre és 

a fenntarthatóság szempontjaira, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

Az intézmény 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 

6. Pedagógiai folyamatok és a 

gyermekek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése 

 A pedagógiai munka feltételei 

7. A környezeti nevelésben mutatott 

jártasság, a fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles képviselete és a 

környezettudatossághoz kapcsolódó 

attitűdök átadásának módja 

Az intézmény 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Szemléletváltás, 

együttműködés, intézmény 

külső kapcsolatai 

8. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás 

 Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak 

és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

9. Elkötelezettség és 

szakmaifelelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 
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A szintekhez tartozó önértékelés módszerei: 

 

Szint Pedagógus Vezető Intézmény 

1. Dokumentumelemzés 

 • Az előző 

pedagógusellenőrzés(tanfelügyele

t) és az intézményi önértékelés 

adott pedagógusra vonatkozó 

értékelő lapjai  

• Éves, féléves nevelési, tematikus 

tervek és az éves tervezés egyéb 

dokumentumai  

• Foglalkozási terv  

• Egyéb foglalkozások tervezése 

(egyéni fejlesztési terv)  

• Csoportnapló  

• Gyermeki munkák  

• Gyermek fejlődését nyomon 

követő dokumentáció  

• Mérések a PP szerint 

• Az előző vezetői 

ellenőrzés 

(tanfelügyelet, 

szaktanácsadó) és az 

intézményi önértékelés 

adott vezetőre 

vonatkozó 

értékelőlapjai  

• Vezetői 

pályázat(program)  

• Pedagógiai program  

• Egymást követő két 

tanév munkaterve és az 

éves beszámolók  

• SZMSZ 

• Pedagógiai 

Program  

• SZMSZ  

• Egymást követő 

két tanév 

munkaterve és az 

éves beszámolók (a 

Mk. 

munkatervekkel és 

beszámolókkal 

együtt)  

• Továbbképzési 

program 

(beiskolázási terv)  

• Házirend  

• Mérési 

eredmények öt vére 

visszamenőleg  

• Pedagógus 

önértékelés 

eredményeinek 

összegzése  

• Az előző 

intézményellenőrzé

s (tanfelügyelet) és 

az intézményi 

önértékelés értékelő 

lapjai  

• Megfigyelési 

szempontok – a 

pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése  
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• Elégedettség 

mérés 

2. Foglalkozáslátogatás   

 

3. Interjú 

 • Pedagógussal  

• Vezetőkkel (Int. vezető, 

helyettes, Mk. vezetők) 

• Vezetővel  

• Fenntartóval  

• Vezetőtársakkal 

•Vezetővel – egyéni  

•Pedagógusok 

képviselőivel – 

csoportos  

•Szülők 

képviselőivel 

4. Kérdőíves felmérés 

 • Önértékelő  

• Szülői  

• Munkatársi 

• Önértékelő  

• Nevelőtestületi 

• Szülői 

 

 

A szintekhez tartozó önértékelés eszközei: 

 

Szint Pedagógus  Vezető Intézmény 

1. Dokumentumelemzés 

 Megvalósulását dokumentáló szempontsor, mely tartalmazza az adott dokumentum 

meglétét és az intézményi szempontoknak megfelelő szakszerű folyamatos vezetését. 

2. Csoportlátogatás megfigyelési 

szempontsor 

  

3.Interjú 

 • Kérdések pedagógusoknak  

• Kérdések vezetőknek (int. 

vez. helyettes, Mk. vez.) 

• Kérdések vezetőknek • Kérdések 

fenntartónak • Kérdések 

vezetőtársaknak 

 

5. Kérdőív 

 • önértékelő  

• szülői  

• munkatársi 

• önértékelő  

• nevelőtestületi  

• szülői 
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5.Önértékelés ütemezése 

 

Pedagógusértékelés – kétévenként 

Célja:  

A pedagógusok nevelő oktató munkájának értékelése, a kiemelkedő és fejleszthető területek 

megállapításával, előremutató célok meghatározásával.  

Évente a tantestület felének értékelése az alábbi szempontok figyelembevételével:  

• minősítésre jelentkezők,  

• gyakornokok,  

• a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan,  

• amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása, úgy reá is 

kiterjed a pedagógus önértékelés.  

 

Folyamata:  

Az aktuális törvényben meghatározottak szerint. 

Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt. (vezető, vezetőhelyettes, ÖTPMCS tag) 

 

Az értékelésben résztvevők feladatai: 

-önértékelés folyamatának koordinálása, tájékoztatási feladatokkal, informatikai támogató 

rendszer működésében  

- dokumentum elemzés, foglalkozás látogatás 

- interjúk előkészítése, interjúk lefolytatása  

- kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolítása  

 

Az értékelésben részt vevők minimum 3 év az adott intézményben végzett szakmai 

gyakorlattal rendelkezzenek. 

 

2021/2022-as nevelési évben az értékelést végzők a pedagógus tanfelügyeleti 

ellenőrzésének időpontját figyelembe véve készítik el a maguk területén az összegző 

értékelést. a további években értékelést végzők, az értékelést követő 30 napon belül készítik 

el a maguk területén az összegző értékelést.  

Az értékelt pedagógus az értékelést követő 30 napon belül az intézményvezető segítségével 

elkészíti önértékelését és a két évre szóló önfejlesztési tervét. 

A ÖTPMCS a nevelési év végéig elkészíti az összegző értékelését. 
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Vezetők értékelése a 2. és 4. évben: 

 

Célja: Az intézmény vezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az 

intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá 

az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 

 Az óvodavezető értékelését követő évben kerül sor a vezető helyettes és a tagóvoda vezetők 

értékelésére az ÖTPMCs négy tagjának bevonásával.  

Folyamata:  

• Dokumentum elemzés  

• Interjúk  

• Kérdőívek  

Az értékelők április 30.-ig készítik el az összegző értékelést.  

A vezetők az értékelést követő 30 napon belül elkészítik a saját önértékelésüket és a két 

évre szóló önfejlesztési tervet, amit feltöltenek az OH. informatikai támogató rendszerének 

a felületére. Az óvoda vezető az elkészült önértékeléseket, fejlesztési terveket és az 

összegző értékeléseket legkésőbb a következő nevelési év tanévnyitó értekezletéig eljuttatja 

a fenntartóhoz, aki a megvalósíthatóság elsegítése érdekében megjegyzéseket fűzhet a 

tervhez. 

 

Intézményi átfogó értékelés – ötévenként  

 

Célja:  

Az intézmény pedagógiai – szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy 

a nevelési – oktatási intézmény hogyan valósítja meg saját pedagógiai programját. 

(eredmények folyamatos elemzése, értékelése, visszacsatolás, távlati célok 

megfogalmazása) 

Az értékelésben a ÖTPMCs tagjai vesznek részt.  

Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó 

értekezlet.  

Az önértékelési program módosítására a fenntartó, az óvodavezető, a ÖTPMCs , valamint 

a tantestület 20%-nak javaslatára kerülhet sor. 

Az öt évenkénti teljes körű intézményi önértékelés a fejleszthető és kiemelkedő területek 

meghatározásával, valamint az öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az 
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intézkedési tervet a nevelőtestület hatvan napon belül hagyja jóvá, a vezető a jóváhagyást 

követően feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt 

elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára.  

 

6. Összegzés:  

A ÖTPMCC tagjai készítik el a pedagógusok, a vezetők, és az intézményi önértékelések 

összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a 

fejlesztendő területekre.  

Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejlesztendő területek azok, amelyek 60% alatti 

értékelést kapnak.  

A fejlesztendő területek közé kell sorolni azokat is, amelyek szélsőséges értékeket kaptak. 

Az interjúknál az abban részt vevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és 

a fejlesztendő területeket.  

 

7. Dokumentumok tárolása:  

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a 

személyi anyag részeként (ld. évente hozzájárulási nyilatkozat elfogadása mellékletben) 

• elektronikusan az OH támogató felületén (pedagógus minősítő eljárás alkalmával) 

• Személyi anyagban papír alapon  

tároljuk. 

 

Az intézményi önértékelések dokumentumai iktatásra kerülnek az „ Intézményi Belső 

Önértékelés” c. mappában a vezetői irodában, valamint a belső ellenőrzési csoport által 

használt számítógépen tároljuk. 

 

Az összegző értékelést, az éves önértékelési tervet és az öt éves önértékelési programot  

papír alapon, az „Intézményi Belső Önértékelés” c. mappában a vezetői irodában tároljuk- 

 

Nyilvánosság: 

Az értékelések a ÖTPMCS tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot 

kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell, hogy legyen.  

Az önértékelés során gyűjtött dokumentumok, összegzések hozzáférését, kérés alapján 

biztosítjuk az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, 

fenntartó. 
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Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást adhat az értékelésben részt vevő felek 

számára az eredményről. 

Csoportlátogatások tervezete 

2021/2022 

Ágoston épület 

Süni, 

középső 

Csordásné Ledneczky 

Zita 

Miklós Kornélia 

Mester Sándorné 

Gyöngyi 

Kauderer Bernadett 

Molnárné Szilvia 

2021. 10. 

Fürge 

nyuszik, kicsi 

Strázsa Edina 

Nagy Anna 

Nagy Veronika 2022. 02. 

Katica, kicsi Rákos Tünde 

Vörösvári Andi 

Csomor Katalin 2022. 02. 

Maci, nagy Kauderer Bernadett 

Sándorné Anschau 

Csilla 

Fodor-Balog Zsuzsanna 

Molnárné Szilvia 2021. 10. 

Váradi épület 

Pillangó, 

nagy 

 

Nyáry Zsuzsanna 

Erdész-Márkus Anita 

Porcellán Ildi 

Kauderer Bernadett 

Molnárné S. Szilvi 

 

2021. 10. 

Békakirály, 

kicsi 

Horváth Katalin 

Vasvári Kamilla 

Rákos Noémi 

Csomor Katalin 

Nagy Veronika 

2021. 10. 

Kastély épület 

Mackó, 

vegyes, 

német 

nemzetiségi 

Molnárné Skultéti 

Szilvia 

Kasza Viktória 

Rákos Szilvia 

Kauderer Bernadett 2021. 11. 

Mókus, nagy Williger Andrea 

Halász Judit 

Goórné Marika 

Baloghné Horváth Márta 

Molnárné S. Szilvi 

 

 

2021. 10. 

 

Előzetes megbeszélés alapján:  

• mindkét óvodapedagógus bent van a csoportban a látogatás napján. 

• Egyeztetés alapján felosztva a napot kell levezetni a délelőttöt úgy, hogy mindenkire 

jusson egy-egy műveltségi terület. 

• Mindenki készítsen erre a napra egy vázlatot (portfólió v. gyakornoki szabályzat 

melléklete alapján) 
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• BECS dokumentumok készülnek és azok összegzéseként megbeszélés alapján 

készülnek el a jegyzőkönyvek 

• a látogatások után minden esetben 13.30tól az érintettek esetmegbeszélést tartanak. 

Pedagógus minősítő eljárás 2021/2022 

Ágoston épület 

Süni csoport Miklós Kornélia Nagy Veronika 2022.  

Minősítés 

P1 P2 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok 

Bakos Mónika, Ágoston épület, Napocska csoport 

Bakos Éva, Ágoston épület, Napocska csoport 

Miklós Kornélia, Ágoston épület, Süni csoport 

Nyáry Zsuzsanna, Váradi épület, Pillangó csoport 

Vasvári Kamilla, Váradi épület, Békakirály csoport 

Horváth Katalin, Váradi épület, Békakirály csoport 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 01.      Készítette:  

Molnárné Skultéti Szilvia 

Kauderer Bernadett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

Hatályba lépés: 2021 szeptember 10.-től. 

  

A munkaterv kiadása előtt, a tervezet egyeztetésre került a nevelőtestülettel a nevelés nélküli 

munkanapon, a szülői közösség vezetői a véleményezési jogukkal élhettek. A tervezet 

megtekintését követően megtörtént a nevelőtestület vélemény nyilvánítása.  

A 2021/22 intézményi Munkatervet a teljes alkalmazotti kör és a szülői munkaközösség elnőke 

aláírásával jóváhagyta. 

 

 

 

Budapest, 2021. 09. 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 10.                                                         Készítette:  

                 Nagy Veronika 

                intézményvezető 

 

 


