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BEVEZETÉS

A 2021-2022. nevelési évre szóló munkaterv az óvoda stratégiai dokumentumainak, valamint

a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével készült. A munkaterv tartalmazza a

2021-2022. nevelési év kiemelt feladatait.

JOGSZABÁLYIHÁTTÉR

A munkaterv elkészftése során figyelembe vett dokumentumok, jogszabályok:

. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

. 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Övodai nevelés országos Alapprogramjáról

. 20/2012. (VIII.3 1. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséröl

. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

. 229/2012. (VIII. 28. ) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC.

törvény végrehajtásáról

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

közalkatmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és

kedvezményeiről

. Utmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

. Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára.

. Onértékelési kézikönyv óvodák számára

. A fenntartó helyi rendeletei, határozatai

. Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Övoda "BÖBITA" Zöldítő és

Egészségnevelő Ovodai Pedagógiai Programja

. Kazatsay Szilvia intézményvezetöi pályázat

Feladatunk

Ajogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a szükséges intézkedések megtétele, a

dokumentáció vizsgálata, módosítások elvégzése.

Pedagógiai munkánkat az Ovodai nevelés országos alapprogramjára épülő Pedagógiai
Programunkban meghatározottak szerint végezzük.



A PEDAGÖGIAI MUNKA FELTÉTELRENDSZERE

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Az óvodánk, a székhely és telephely intézményeinkben 3 épületben működik.

2020 februárjában befejeződött a székhely intézményben az óvodabővítés (I. épülethez épült

új óvodai számy), melynek a bővült, műfűvel borított udvarrésszel történő hivatalos átadására

2020. szeptember 1-én keriilt sor.

Az idei beiratkozást követően, felmeriilt az újabb bővítés gondolata és lehetősége, hiszen a

város lakossága és a gyermeklétszám folyamatosan emelkedik. A törvényben meghatározott

gyermekeket felvettük az intézményünkbe és lehetőségünk nyílt a később született gyermekek

nagy részét is felvenni. A Máltai Bölcsődével és Dunavarsányban működő bölcsődés korú

gyermekeket ellátó intézményekkel egyeztettünk a gyermekek felvételével kapcsolatban. Ezt

ajovőben szeretnénk szokás szintre emelni és bővíteni a kapcsolattartás lehetőségeit.

Mind az óvoda épületein belül, mind az udvarok vonatkozásában a fenntartóval

együttműködésben törekszünk a folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre, kiemelten ügyelve a

balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére. Az akadálymentesítés is

feladataink közé tartozik ajövőben.

A pedagógiai programban megjelenő, új környezeti "zöldítő" tartalmak megvalósításához

szükséges eszközök beszerzése, folyamatosan történik.

Az óvoda udvarán a játékok karbantartását folyamatosan végezzük. Két homokozó fölé

ámyékolót készíttettünk. A fák állapotának felmérése és esedékes ritkítása, vágása,

szakvélemény alapján történik.

Fő feladatunk továbbra is az épületek, udvarok állagának megóvása, korszerűsítése, a

balesetvédelmi-, munkabiztonsági és esztétikai szempontok figyelembe vételével.

A három épületben jelenleg két tomaterem (a bővítés eredményeként egy 60 nm-es

tomaszobával lett gazdagabb a székhely intézmény) és egy kisméretű tomaszoba áll a

rendelkezésünkre. Minden épületben melegítö konyha üzemel: a gyermekek étkezésének

biztosítása a Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fözőkonyha segítségével történik. Már



több éve alkalmazzuk a HACCP rendszert, melynek bevezetése óta a konyhai dolgozók

folyamatos továbbképzését is szem előtt tartjuk.

Az intézmény épületeinek, udvarának rendjéről, balesetmentes kömyezetéről a

Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatásában álló karbantartók gondoskodnak (intézmény-

egységenként 1-1 dolgozó).

Az intézmény olyan riasztóvédelmi eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítják az óvoda

épületeinek védelmét.

Eszközök

Költségvetési keretünk terhére tervezzük eszközök, játékok beszerzését, az óvodai udvar,

valamint az épületek felszereltségének fejlesztését.

Az eszközök, játékok beszerzésekor figyelembe vesszük a csoportok életkori összetételét, a

gyermekek egyéni sajátosságait. Figyelemmel kísérjük az SNI és BTMN gyermekek igényeit

A kisebb fejlesztésekhez igénybe tudjuk venni óvodai alapítványunk forrásait is. A

2021/2022. nevelési évben a Nagyvarsányi Ovoda udvarának fejlesztését, megújulását tűztük

ki célul.

Személyi feltételek, humúneroforrás

2021-2022. nevelési évben 14 óvodai csoporttal működünk. Minden állás helyet betöltöttünk.

Pályakezdő, gyakomoki képzésen részt vevő kollegajelenleg nincs az intézményben.

A Pedagógiai Szakszolgálat által meghatározott fejlesztéseket külső szakemberekkel oldjuk

meg, szerződéssel. A kötelezö logopédiai szűrést és ellátást a Pest Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye biztosítja.

A megemelkedett BTM és SNI létszám miatt, szükségesnek látjuk egy üres álláshely

létesítését gyógypedagógiai, fejlesztő feladatok ellátására.



A 20201-2022. nevelési évtöl összesen 51 engedélyezett álláshelyünk van, az alábbiak szennt:

SZEKHELY

Alláshelyek

szama

Ov.pe Egyéb

d. alk.

Betöltött álláshelyek száma Gyes/Gyed-
állástielyck száma en lévö

Ovodapedag Egyébalk. Óv.pe N0
"g"s d. KS

Vez. / Besorolás szerint

egyéb

szakv

izsgás Gya Ped. I. Ped.

k. n.

Meste

r

22+1 17

vezetö

TELEPHELY

AIláshelyek

szama

Ov. pe Egyéb

d. alk.

21 + 1 17

(vezető)

16

Betöltött álláshdyek Gyes/Gyed- Vez. / Besorolás szerint
szal"a en lévő egyéb
álláshelyek száma szakv

Ovodapedag Egyébalk. Ov.pe N0 izsgás Gya Ped.I. Ped.
ÖSUS d. KS k. II.

Meste

r

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes munkavállalók nevét, munkakörét, valamint
munkavégzés helyszínét:

Csoport neve

Cica

[ Csiga-biga

Csipet csapat

Katica

Arpád utca 14. (Székhely)
Ovodapedagógusok

Baunok Csilla

Kocsi Bemadett

Antal Mónika

Keresztes Margit

Oláhné Szabó Éva

Csűrös Erika

Kontha Zsoltné

Dajka

Tiefenbeck Andrásné

Székely Krisztina

Horváth Attiláné

Orcsik Mihályné



Kópé manó

Micimaclm

Napsugár

Nyuszi

1 Pillangó

Tulipán

i

I Törp
!

Csoport neve

Maci

Mókus

Süni

Baghy Andrea

Szűcs Bemadett

Mócsán Andrea

Szekeres Katalin

Cseszkóné Lázár Anikó

Horváth Erika*

Kovácsné Straub Katalin

Szűcs Zoltánné

Kakuk Mariaima

Valasikné Horváth Eva

Komiáti Zsuzsa

Latinovics Eszter

Keresztesi Károlyné

Nagy Pétemé

Bartók Béla u. 25. (Telephely)

Ovodapedagógusok

Halma Edina

Pöttendi Ibolya

Duró Zsuzsanna ,

Németh Erika*

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta,

Vida Zsófía

Csorvási Mária

Papp Erzsébet

Molnár Zenkő Katalin

Tóthné Töltl Rita

Csapó Zoltánné

Bokodiné Kohári Mónika

Kovács Emese

Dajka

Kronome Nándomé

Rimné Tiefenbeck

Gyöngyi

Tiefenbeck Lászlóné

Név

Kakuk Istvánné

Kazatsay Szilvia

Köfalvi Noémi

Kronome Klára

Kronome Zsoltné

Lázár Mihályné

Az intézmény további munkatársai

Munkakör

pedagógiai asszisztens

óvodavezető

pedagógiai asszisztens

konyhai dolgozó

konyhai dolgozó

pedagógiai asszisztens

A munkavégzés helye

Arpád u. 14.

Arpád u. 14.

Arpád u. 14.

Bartók Béla u. 25.

Arpád u. 14.

Arpád u. 14.



Pálfmé Hidegfoldi Agnes

Sági Erika Klára

Tóth Dorina

konyhai dolgozó

óvodatitkár

pedagógiai asszisztens

Arpád u. 14.

Arpádu. 14.

BartókBélau. 25.

Csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása

Férőhelyek száma (Alapító Okirat alapján):

. Kisvarsány: 330 fő

. Nagyvarsány: 90 fő

* Osszesen: 420 fő

Szeptember 1-től felvett gyermekek száma: 390 fo, számitott létszám: 394 / SNI gyermekek
száma: 4

Létsz Neme SNI

A ám k

csoport (lány)

ok

szama

SZÉKHELY (Arpád u. 14.)

BTM Gyermekvédelmi adatok

HH HHH Veszélyez

tetett

11

A

csoport

ok

szama

312 151 14 1 1

TELEPHELY (Bartók Béla u. 25.)

Létsz Neme SNI BTM Gyermekvédelmi adatok

ám k HH HHH Veszélyez

(lány) tetett

Tartós

beteg

Tartós

beteg

3 v. tobb Felmen

gy. tést

kap

92 2

3 v. több Felmen

gy. tést

kap

78 36 26



Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámokat (2021. szeptember 1-i adatok alapján):

Ssz.

1. \ Cica

2. Csiga-biga

3. Csipet csapat

4. Katíca
J

5. 1 Kópémanó

6. 1 Micimackó

7. Napsugár

8. Nyuszi

9. Pillangó

10. Tulipán

11. Törp

Osszesen (székhely):

Arpád utca 14. (Székhely)

A csoport neve Létszám

l 29

29

29

29

30

28

26

28

28

25

29

310

Bartók Béla u. 25. (Telephely)

Ssz. A csoport neve Létszám

/. ! Maci 29

2. Mókus 26

3. ' Süni 23

Osszesen ftelephely): 78

Mindosszesen: 388+2

SNI száma

SNI száma

/ II



MÜKÖDÉSI TERV

A nevelési év rendje

A munkatervben foglaltak minden esetben az aktuális járványhelyzet fígyelembe vételével
valósulnak meg, az aktuális rendeletek betartásával. Az első szülői értekezleten a szülők

figyelmét felhivjuk a fokozott higiéniai szabályok, intézkedések fontosságára, betartására és
ismertetjük a lehetséges protokollt.

Az óvoda nyitva tartása

Az intézmény nyitva tartási ideje: hétfötöl péntekig 6:30-tól 17:30-ig.

Nevelési év idötartama

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó napja 2022. augusztus 31.
(szerda).

Munkaszüneti na ok és a munkana ok áthel ezése:

Ajogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A 14/2020. (V. 13. )rTMrendeleta2021. évimunkaszünetinapokkörülimunkarendről

2. § b) pontja értelmében a 2021-2022 nevelési évet érintő munkarend-változás

szempontjából releváns időpontok:

. 2021. december 11. szombat munlcanap

. 2021. december24. csütörtök pihenőnap

. 2022. március 14. hétfő pihenő

. 2022. március 26. szombat munkanap

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli

munkanapként használunk fel a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 3. § (5) bekezdés alapján.

A nevelés nélküli munkanapokon - szülői igény esetén - gondoskodunk a gyermekek

felügyeletéről. A házirendben leírtak alapján a két nevelés nélküli munkanapon nem tartunk

ügyeletet, kirándulás és továbbképzés céljából.



2021. október8.

2022. április 19.

Nevelés nélküli munkanapok

Oszi nevelési értekezlet

"Karácsonyi" nevelési értekezlet

Nevelőtestületi tanulmányi kirándulás

Evzáró nevelési értekezlet

Evnyitó (2021-2022.) értekezlet

Időpont

2021. 10. 08.

2021. 12. 17.

2022. 04. 19.

2022. 06. 16.

2022. 08.29

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

lecsökken, így ezeken a napokon - előzetes szülői igényfelmérés alapján az intézmény
összevont csoportokban üzemelhet.

Iskolai swnetek idopontjai

. Az őszi szünet 2021. október 25-tól 2021. november 1-ig tart. Az őszi szünet előtti

utolsó tanítási nap 2020. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanftási nap 2021.
november2. (kedd).

. A téli szűnet 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. A téli szünet előtti utolsó

tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 3.
(hétfő).

* December 27-31. között óvodánk - fenntartói engedéllyel - zárva tart.

. A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart. A tavaszi szünet előtti

utolsó tanítási nap 2022. április 13-ig (szerda) a szünet utáni első tanítási nap 2022.
április 20. (szerda).

A nyári iiloswk terveiett iiyitva fartása

2022. június 16 - 2022. július 22.

2022. július 25 - 2022. augusztus 31.

Kisvarsány I. épület

Nagyvarsány - udvarrendezés esetén Kisvarsány
II.épület

12



Jelenfkezés és a beiratkows a 2021 - 2022. nevelési e'vre

A beiratkozás idöpontja: 2022. 05.02-2022. 05. 06.

Jeles napokhoz kapcsolódódó rendezvények (nemzeti űnnepek, megemlékezések,
hagyományápolás) időpontjai

. A feladatok időrendi ütemezése részletesen megtalálható a mellékletben.

Nevelötestületí értekezletek idopontja és témája

Nyitó nevelési értekezlet 2021. 08. 30.

Alkalmazotti értekezlet

AIkalmazotti értekezlet

2021. 08. 13

2021. 08. 14

2021. 09. 23.

. Munkaterv megbeszélése, elfogadás

* Munkaközösségek feladatainak

megbeszélése, tagok

. Balesetvédelmi oktatás

* Szakmai munka dokumentációjának

részletes megbeszélése

. K.ömyezeti nevelés színesítése-

"Zöld Ovoda" kivitelezésének

lehetöségei kritériumrendszer

alapján

. Fejlesztési lehetőségek bővítése,

óvodai csoportok megsegítése

. Tűzvédelmi oktatás

. Kisvarsány

. Nagyvarsány

. HACCP oktatás (dajkák)

. A beszoktatási-befogadási időszak

tapasztalatainak megvitatása -

további feladatok, teendők

egyeztetése az aktuális

járványhelyzetnek megfelelően
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Nevelőtestületi tanulmányi

kirándulás kirándulás

2021. 10. 08

Szakmai Fórum 2021. 11. 20.

(eljárásrend)

. Cél: Szeged

. Tanulmányi és közösségépítő

kirándulás szervezése

* szervező: Kópé Manó csoport

. Szakmai nap - Zöld Ovoda

beindításával kapcsolatos

tapasztalatok, élmények. Előadó:

Dancs Mariami

"Karácsonyi" nevelési értekezlet 2021. 12. 17
Közösségépítő programok

Karácsonyi vacsora szervezése

Nevelötestületi és alkalmazotti

értekezlet- szakmai nap

Evzáró nevelési értekezlet

2022. 04. 19. . Közösségépítő programok -

Mentális egészségmegőrzés, stressz

kezelés, a Család- és Gyermekjóléti

Központ Szigetszentmiklós

szervezésében

2022.06. 16. . Az éves beszámoló(k)

véleményezése, elfogadása

. A következö nevelési év

feladatainak előkészítése

Evnyitó nevelési értekezlet 2022. 08. 30. . Övodai munkaterv összeállítása

(tervek, javaslatok:

munkaközösségek, KT,

gyermekvédelem, stb.)

. Jogszabályi változások

. Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás



AZ mTÉZMÉNYI IGAZGATÁS TERÜLETEI

Munkáltatói feladatok

Feladat

A képesítési követelmények figyelembe vételével

azóvoda dolgozóinak alkalmazása

A közalkalmazottak besorolása, illetmény-

elömeneteli rendszerének fígyelemmel kísérése

Anyagi és erkölcsi elÍsmerés gyakorlása

A pedagógusminösítésekkel kapcsolatos feladatok

elvégzése

A közalkalmazottak személyi anyagának kezelése

A műszakrend elkészítése

A munkarend meghatározása, munkafegyelem

betartatása, ellenÖrzése

Hiányzások nyilvántartása, túlmunka elrendelése

A dolgozók munka-, baleset- és tüzvédelmi

oktatásának megszervezése

J..._

Felelős

mtézményvezetö,

óvodatítkár

íntézményvezetö,

óvodatitkár

intézményvezetö

Erintettek

munkavállalók

munkavállalók

munkavállalók

intézményvezetö , pedagógusok

mtézményvezetö,

óvodatitkár

íntézményvezetö-

helyettesek

intézményvezetö,

íntézményvezetö-

helyettesek

helyettesek

mtézményvezetö

munkavállalók

munkavállalók

munkavállalók

munkavállalók

munkavállalók

Határidő

legkésöbb a munkába

állás napja

folyamatos

folyamatos

elöírás szerint

folyamatos

10 nappal a

műszakrend életbe

lépése elött

folyamatos

folyamatos

a nevelési év

nyitóértekezlete

Pedagógiai feladatok

Feladat

Az óvoda pedagógiai programjának

megvalósítása/felülvizsgálata/módosítása

Az óvoda munkatervének elkészítése

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában

megfogalmazott alapelvek érvényesítése

Felelős Erintettek

intézményvezetö, i

Bóbita intézményvezetö,

Programgondozó óvodapedagógusok

MK.

Határídő

folyamatos

intézményvezetö

vezetö-helyettesek
alkalmazotti közösség szeptember 15.

intézményvezetö alkalmazotti közösség folyamatos

,
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Feladat

Az óvodaí nevelömunkához segítségnyújtás

A nevelötestíileti és munkatársi értekezletek

elökészítése, lebonyolítása

Az önképzések és továbbképzések megtervezése,
ösztönzése

A szülök és az óvoda kapcsolatának elmélyítése

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni

fejlesztés figyelemmel kísérése (mérés-értékelés)

Az óvoda információs rendszerének működtetése

A nevelőmunka ellenőrzése. értékelése

Felelős Érintettek

mtézményvezetö,

helyettesek,

szakmai alkalmazotti

munkaközösség-

vezetök

intézményvezetö óvodapedagógusok

szüJök és óvodai

óvodapedagógusok alkalmazottak

intézményvezetö,

óvodapedagógusok

intézményvezetö,

intézményvezető- alkalmazotti közösség

helyettesek

intézményvezetö

gyermekek, szülök,

Beszámoló készítése a fenntartó felé

BECS MK vezeto

intézményvezetö

Határidő

folyamatos

intézményvezetö alkalmazotti közösség folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

alkalmazotti közösség \ folyamatos

fenntartó
a fenntartó

elöírása szerint

Tanügy-igaigatdsifeladatok

Feladat

A gyermekek felvétele, átvétele, a szülok irasos

értesítése, a gyermekcsoportok kialakítása

Az óvodakötelesek óvodábajárásának

figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzás esetén

a szükséges intézkedések megtétele

Torekvés a gyermekbalesetek megelőzésére

A gyermekek adatainak nyilvántartása, az adatok

továbbításának intézményvezetön keresztüli

ügyintézése, az adatvédelem biztositása (KIR)

Felelős Erintettek Határidő

j jelentkezés,
gyermekek, szülök,

mtézményvezetö ^ ^ beiratkozás májusban,
óvodapedagógusok

ill. folyamatos

intézményvezetö, óvodakötelesek,

óvodapedagógusok szülök

intézményvezetö,

szülők,

óvodapedagógusok

mtezményvezetö,

óvodatitkár

gyermekek

szülök, gyermekek

folyamatos

folyamatos

folyamatos
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Feladat

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-

igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása

A hítoktatás feltételeinek biztosítása

A gyennekvédelmi feladatok megszervezése

Felelős

intézményvezetö,

óvodapedagógusok

intézményvezetö

mtézményvezetö,

gyermekvédelmi

felelős

Erintettek

gyermekek, szülők

gyermekek, szülök

Határidő

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Pénwgyi feltételek, gaídálkodási feladatok

A 2021. évi költségkerettel továbbra is a szabályszerű, költséghatékony gazdálkodás.

Részvétel a 2022. évi költségvetés összeállításában, felelös gazdálkodás a fenntartó által

jóváhagyott költségvetési kerettel.

Feladat

Az óvoda éves költségvetésének

megtervezése, felhasználásának

iranyitása

gyermekek / dolgozók

adatbázisának frissítése

személyi dossziék elkészítése,

aktualizálása

októberi statisztika elkészítése

Az óvoda fenntartásával,

karbantartásával és felújításával

kapcsolatos munkák

megszervezese

Felelős

intézményvezetö,

óvodatitkár

óvodatitkár

Erintettek

fenntartó, az

óvoda

alkalmazottai

intézményvezetö,

óvodatitkár

Határidő

a tervezet leadása:

október hó (a

fenntartói igény

szerint)

folyamatos

intézményvezetö,
intézményvezetö folyamatos

óvodatitkár

mtézményvezetö,
intézményvezető 2021. október 15.

óvodatitkár

intézményvezetö
az óvoda

alkalmazottai
folyamatos



Feladat Felelös Erintettek

mtézményvezetö, '

munkavédelmi

A biztonságos munkavégzés felelős, tűzvédelmi intézményvezető,

feltételeinek biztosítása felelős, foglalkozás- munkavállalók

egészségügyi

Uzemorvos

mtézményvezetö,

Határidő

Az ingó és ingatlan vagyon

védelme

étkezés megrendelés, lemondás

mtézményvezetö

Selejtezés elrendelése, leltározás intézményvezető

óvodatitkár

munkavállalók

fenntartó,

óvodatitkár

óvodatitkár

folyamatos

folyamatos

a fenntartó

rendelkezése

szermt

munkanapokon

9:30-ig

SZOLGÁLTATÁSAINK

Logopédiai fejlesztés, SNI gyermekek ellátása, BTM gyermekek ellátása, óvodai szociális

segftő (gyermekvédelem) program, Zeneovi, Hittan (Katolikus, Református):

Logopédia

* A logopédiai fejlesztő munkát, a kötelező ellátási feladatokat, idén László Judit végzi

Kisvarsányon (heti 5 órában) és Balatoni Dóra Nagyvarsányon (heti 2 órában),

összesen heti 7 órában. Az ellátás a Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat

gyógypedagógusai által valósul meg.

. Az SNI gyermekek logopédiai fejlesztését Balatoni Dóra látja el a pedagógiai

szakvéleményben foglaltak szerint.

. A BTMN gyermekek logopédiai fejlesztését Balatoni Dóra látja el a pedagógiai

szakvéleményben foglaltak szerint..

/'>'



Mozgásfejlesztés

. Az SNI gyermekek ellátását Deák Eszter mozgásfejlesztő, gyógypedagógus,

konduktor végzi.

* Egyéb mozgásfejlesztést Kontha Zsoltné TSMT-, ALAPOZO mozgásfejlesztő látja el

az intézményünkben.

Gyógypedagógia

Gyógypedagógiai fejlesztést az SNI és BTM gyermekeknél is Appel Tímea gyógypedagógus

látja el. Heti 1 alkalommal a Napsugár csoportban csoportos megsegítést, tanácsadást végez.

Család Es Gyermekjóléti Szolgálat Szigetszentmiklós

Áz óvodai szociális segítő, heti 1 alkalommal tartózkodik az intézményben, de igény szerint

bármikor kereshető (akár online formában is). Minden héten kedden 13.00-15.00 óráig. A hét

utolsó keddjén Nagyvarsányon, egyéb időpontokban Kisvarsányon.

Együttműködésként Szülői Fórumot szervezünk előre megadott és aktuális témákból. A

fórumokat havi rendszerességgel tartjuk, együttműködve.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézményével az év

folyamán fórumok, érzékenyítő programok, gyermekcsoport megsegítését célzó programok

megszervezését tervezzük.

Dunavarsány és környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekvédelmi feladatok az intézmény gyermekvédelmi felelősével

intézményvezetővel együttműködve.

és az

/u



Hétfő Kedd Szerda

8:00 8.00-8.45 8.00-09. 30 8.00-8.45

Gyógypedagógia Mozgásfejlesztés Gyógypedagógia

(Nagyvarsány) (Kisvarsány) (Nagyvarsány)

8.00-9.45 8.30-9.15

Mozgásfejlesztés Református

(Kisvarsány) Hittan

páros héten (Kisvarsány)

9:00 9:00-9:45 8.45-9. 30.

Gyógypedagógia Katolikus

(Kisvarsány) Hittan

(Nagyvarsány)

8.30-9. 15

Református

hittan(Nagyvarsány

8.00-9.45

Mozgásfej lesztés

(Kisvarsány) páros

héten

Csütörtök Péntek

8.00-9.45 8.00-11.30

Mozgásfejlesztés Logopédia -

(Kisvarsány) (Nagyvarsány)

8.00-12.00

Logopédia

(Kisvarsány) 8.00-9.45

Mozgásfejlesztés

(Kisvarsány)

10:00

11:00

10.00-11.30 10.00-11.45

Mozgásfejlesztés Gyógypedagógia

(Nagyvarsány) Kisvarsány

Zeneovi

(Nagyvarsány)

10.00-11.30 10-00-10.45

Mozgásfejlesztés Mozgásfejlesztés

(Nagyvarsány) (Nagyvarsány)

13:00 13.00- 13.00-15.00 13.00-14.45

Gyógypedagógia Ovodai szociális Logopédia
14:00

(Kisvarsány) segítő (Kisvarsány)

13.00-16.00

Logopédia

(Kisvarsány)

15:00 15.00-16.45

Mozgásfejlesztés

16.00 (Kisvarsány)

páratlan héten

15.00-

Gyógypedagógia

(Kisvarsány)

15.00-15.45

Logopédia

(Nagyvarsány)

15.00-16.45

Mozgásfejlesztés

(Kisvarsány)
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Hitoktatás

Intézményünkben - a szülői igények alapján - katolikus és református hitoktatást biztosítunk

a gyermekek számára.

. Katolikus:

. Kisvarsány I. csoport: kedd

. Kisvarsány II. csoport: péntek

* Nagyvarsány: kedd

. Református:

. Kisvarsány: kedd

* Nagyvarsány: szerda

Zeneovi (tehetséggondozás)

A helyi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával kialakított kapcsolatunk évtizedes múltra

tekint vissza. A közös együttműködés alapján óvodánkban heti rendszerességgel tart

"Zeneovi" foglalkozást az iskola zenepedagógusa (tehetséggondozás keretein belül).

. Kisvarsány: csütörtök

. Nagyvarsány: péntek
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PEDAGÖGIAI TERV

Altalános feladatok

Fejlesztési célkitüzések, feladatok - az Ovodai nevelés országos alapprogramjában

megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való

megfelelés:

A Pedagógiai Programunk megvalósításával, beválás vizsgálatával kapcsolatosan, az ONOAP-ban

foglaltak, illetve az elöző nevelési év értékelését figyelembe véve határozzuk meg kiemelt

feladatainkat.

A pedagógiai program alapján a nevelési és tevékenységi terveket a csoportnaplók tartalmazzák.

Eves kiemelt pedagógiai feladat

Az egészséges életmód alakitása, az egészséges életmódra nevelés további erösítése - ép testben ép

lélek (a koronavírus okoztajárványhelyzet aktualitása okán).

További feladataink:

. Az intézményi dokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend, stb. ) szükség szerinti módosítása az

aktuálisjogszabályi előírások alapján.

. GDPR előirásainak folyamatos betartása, megismertetése az új kollégákkal.

. A Kárpát-medence magyar nyelvű óvodáival kapcsolat kialakítása, kapcsolatépítésre való

törekvés.

* A külső / belső szakmai ellenőrzésből (önértékelés, tanfelügyelet, minősítés) adódó szakami

feladatok ellátása.

. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogadására a feltételek további javítása.

. Gyermekvédelmi feladatok ellátása, koordinálása, preventív tevékenység az óvodai szociális

segítő bevonásával.

. A tankötelezettség feltételeinek, megkezdésének változásai ajogszabályi előírások szerint.

. A kömyezettudatos magatartás alakítása, szemléletformálás.

. A személyi feltételek stabilizálása új kollégák befogadása. Közösségformálás, új kollégák

megismerése, beilleszkedésük segítése, az együttműködés erősítése.

. Család-Ovoda kapcsolatának erösítése, fejlesztése. Az óvodai honlap aktualizálása, a

közösségi információs felületek fokozottabb kihasználása.
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. Boldogságprogram további megvalósítása. Cél: az "Orökös Boldog Ovoda" cím megtartása.

. Társintézményekkel való kapcsolattartás fenntartása, az együttműködés fejlesztése.

. Az óvoda udvarainak további fejlesztése a gyermekek hatékonyabb mozgásfejlesztése

érdekében.

. Az intézmény menedzselése, pályázati lehetőségek felkutatása.

. Ovodavezetői pályázat illetve vezetői program idöarányos megvalósítása.

Célmeghatározások intézményi minőségirányítási programunk és pedagógiai programunk

tükrében

. intézményünkben továbbra is elvárás, hogy minden pedagógus valamelyik szakmai

munkaközösség tevékeny tagja legyen;

. Az elmúlt évek szakmai tartalmainak gyakorlatba ültetése, valamint az elmélyült

csoportmunka biztosítása céljából a szakmai munkaközösségek hatékony működésének

elősegítése;

. mérés-értékelési rendszer működtetése (programbeválás, partnerkapcsolatok, gyermekek

fejlődésének megfigyelése, mérése)

Mérés, értékelés

Tervezett mérések:

. Gyermekek fejlettség állapotának mérése (évente 2 alkalommal, a fejlődési naplóban

dokumentálva);

. Iskolaérettségi vizsgálat tanköteles korúaknak

. Partneri igény és elégedettség mérések;

. PP beválás - hatékonyság vizsgálata.
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Onértékeléssel, tanfelügyelettel és minősítéssel kapcsolatos feladatok

Tanfelngyelettel, minősítéssel érintettek köre

EIIenőrzés jellege

Tanfelugyeleti

ellenőrzés

Onértkelés

Minősftési eljárás

Erintettek

Halma Edina

Szűcs Zoltánné

Kazatsay Szilvia

Kazatsay Szilvia

Baunok Csilla

Baghy Andrea

Kontha Zsoltné

Antal Mónika

Nagy Pétemé

Szűcs Bemadett

a pedagógus tanfelügyeletet a

veszélyhelyzet meghosszabbítása

miatt eltörölték. A 2022-23. nevelési

évben pótolják.

1. félév

1. félév

1. félév

2. félév

2. félév

2. félév

Ped. II.

Cseszkóné Lázár Anikó Ped. II.

Feladatmegosztás, felelö'sség e's hatáskörök

Szakmai munkaközösségek

Munkaközösségek

Munkaközösség neve f^ ̂ ^

Egészséges Életmód MK

Bóbita Programgondozó MK

BECS MK

"Uton a Zöld Övoda felé" MK

Esztétikai MK

Szűcs Bernadett

Oláhné Szabó Éva

Csűrös Erika

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Nagy Pétemé
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Közalkalmazotti Tanács

A Közalkalmazotti Tanács működését a 2017-2018. nevelési évben kezdte meg. 2021 júniusában
újraválasztották a tagokat és ebben az új formában folytatták működésüket A KT elkészítette a KT

Működési Szabályzatot. Az intézményvezető a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése és a

KT elnökével történt egyeztetések alapján dönt az intézmény dolgozóit érintő kérdésekben (feladatok

egyenlő elosztása/megosztása, jutalom, etikai szabályzat kialakitása, stb. ). A KT tevékenyen részt

vesz az óvoda dolgozói részére rendezett közös programok, rendezvények, értekezletek

szervezésében. Egyfajta összekötő hidat képez a vezető és a dolgozók között, segíti az információk

áramlását, megosztását, fontos szerepet vállal a pozitív intézményi klíma alakításában,
fenntartásában (dolgozók lelki egészségvédelme).

Megbizatások és reszortfeladatok

Feladat

Kisvarsány I.

munkavédelmi képviselő

tűzvédelmi felelös

honlap

gyermekvédelmi megbizott

elsősegélynyújtó

faliújság

diabétesz ellátást segitő

"Zöld Ovi" faliújság

Munkacsoport dokumentum

átírásra a módosult törvény

szennt

Felelős

Kisvarsány II. Nagyvarsány

Kakuk Istvánné

Kakuk Istvánné Rimné T. Gyöngyi

Kazatsay Szilvia, Sági Erika, Valasikné Horváth Eva

Nagy Pétemé

Lázár Mihályné Baghy Andrea Halma Edina

Antal Mónika Kovácsné S. Katalin Vida Zsófia

Lázár Mihályné Halma Edina

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Egészséges Eletmód MK vezető, Bóbita Programgondozó MK

vezetö

A továbbképzések rendje (kiilső, belső)

A nevelőtestület által jóváhagyott Továbbképzési Program / Beiskolázási terv alapján alakulnak a
továbbképzések.
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Részvétel külső képzésen - akkreditált

Pedagógus nevef

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Nagy Pétemé

Továbbképzés megnevezése

fejlesztőpedagógus- szakvizsgás továbbképzés

Sakkjátszótér (10 óra)

Szűcs Zoltánné Sakkjátszótér (10 óra)

Valasikné Horváth Eva Sakkjátszótér (10 óra)

Vida Zsófía
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, logopédia

A pedagógiai munkát segítők (pedagógiai asszisztensek és a dajkák) külső és belső képzése,

továbbképzése

Célja: a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való

kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő

ellátásának támogatása.

Részvétel belső szakmai továbbképzéseken

Téma Időpont Megjegyzés

HACCP- képzés 2021. 09. 23. dajka, konyhai dolgozó

Dolgozók munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje

Munkavédelmi / tűzvédelmi oktatás:

* nevelési évenként 1 alkalommal (évnyitó értekezlet)
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Foglalkozás-egészségűgyvizsgálat:

. nevelési évenként 1 alkalommal: 2021. 10. 06.

KAPCSOLATAINK

A család és az óvoda kapcsolata

A szülökkel történő együttműködés az intézményünk életében kiemelt fontosságú, hiszen az óvodai

nevelés a családi nevelésre épül, annak kiegészítője.

A tapasztalat azt igazolja, hogy az óvodában kialakított normák, szokások csak akkor lesznek

maradandóak, ha azok a családi kötelékben megerösítést nyemek, vagyis nevelési céljainkat és a

hozzá kapcsolódó feladatainkat csak a családdal együttműködve tudjuk megvalósítani.

A kapcsolat kialakításában az óvoda vállalja fel a kezdeményező szerepet. Fontos, hogy minél

jobban megismerjük a családok szokásait, nevelési nézeteit, életvitelét.

Célunk, hogy erősödjön a "Család - Gyermek - Ovoda" szeretetteljes, kölcsönös együttműködésen,

bizalmon alapuló egysége. Ettől az évtől a kömyezeti nevelés színesítéseként több betekintést

engedünk az óvodai életbe, a mindennapokba. A szülőkkel közös játszó délutánt, programokat

tervezünk, melyek a családok szemléletformálását segíti a fenntarthatóságra nevelésben, a

kömyezettudatos szemléletmód alakításban. A közös játék nevelő hatását szeretnénk egy közös

gondolkodás, együttműködés alapjának szánni.

A Szülői Közösség értekezletei

. évente min. 3 alkalommal, az aktuális témák, információk, javaslatok egyeztetése,

megbeszélése.

. dokumentumok módosításakor véleményezési jog gyakorlása, a törvény által biztosítottjogok

gyakorlása.

A Szülői Közösség elnöke: Horváth-Kiss Helga

Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban

A csoportszintű szűlői értekezletek időpontja 17:00 óra, az ettől eltérő időpontot az

óvodapedagógusokjelzik. Az 1. értekezleten a vezető ismerteti a Házirendet és az intézményt érintő

fontos információkat, problémakezelés menetét.
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EIvárás minden ővodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:

. Házirend felelevenítése;

. intézményi dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról történő tájékoztatás;

. adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése;

. az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata;

. a szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése;

. a csoportot érintő fejlesztő foglalkozásokról tájékoztatás,

. minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése;

. az óvodai szociális segítő tevékenységének bemutatása.

Csoportonként évente legalább két alkalommal előre tervezett szülői értekezletek időpontjai

megtalálhatóak a "Feladatok időrendi ütemezése" táblázatban.

Az óvodapedagógusok fogadó órái

Fogadó óra: félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon

követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak

időpontja megtalálható a "Feladatok időrendi ütemezése" táblázatban

Külön időpontban is kérhető fogadó óra.

Vezetoi fogadó óra:

Mindenhónap l. keddjén 15. 30-17. 00 óráig, egyeztetettidőpontban.

Kapcsolattartás az általános iskolával

Dátum, Idő

2022. február

Folyamatos

A program célja

A leendő elsős tanítók

bemutatása a szülőknek szülői

értekezlet keretében

Tajékoztató plakátok,

felhívások kihelyezése a két

intézmény rendezvényeire,

programjaira

Helyszín

Székhely

intézmény

Székhely és

Telephely

Intézmény

Felelős, érintettek

Iskolaigazgató,

intézményvezetö

Faliújság-felelősök

28



Dátum, Idő

Folyamatos

A program célja Helyszín

Kömyezeti nevelésben Iskola,

együttműködésre törekvés- Székhely és

tapasztalatok gyűjtése a Zöld Telephely

Ovodához Intézmény

Felelős, érintettek ;

"Uton a Zöld Ovoda

felé" MK vezető

Egyéb kapcsolatok

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent az alább felsorolt intézményekkel, szervezetekkel:

. Fenntartó Onkormányzat

. Egészségügyi Szolgálat

. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

. Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottságok

. Művelődési Ház

. Szakmai szolgáltatók (Oktatási Hivatal, POK)

. Máltai Bölcsőde

. Városgazdálkodási KFT.
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AZ INTÉZMÉNY ELLENÖRZESI TERVE

A nevelőmunka ellenőrzése

Az ellenőrzés szempontrendszere az intézményi elvárásrendszerben (pedagógus-intézményvezetö-

intézmény) található meg.

Az ellenőrzésben az intézményvezetőn kívül a BECS MK kijelölt tagja is részt vesz.

Az ellenőrzésre elsősorban a minősítésre, tanfelügyeletre váró kollégák esetében keriil sor az idei

nevelési év folyamán. Az ellenőrzési tervet (önértékelés) a BECS MK dolgozza ki.

Külső ellenőrzés

Az Oktatási Hivatal által előre jelzett ellenőrzések során, ebben a nevelési évben sor kerül két

óvodapedagógus minősítésére.

A tanügy-igazgatási dokumentumok (csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, fejlődési

napló) ellenőrzési terve

Az ellenőrzési terv részletesen megtalálható a mellékletben.
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Mellékletek

1. A szakmai munkaközösségek éves tervei

2. Közalkalmazotti Tanács éves terve

3. Gyermekvédelmi terv

4. Ovodai nevelési év védőnői ellátási terve

5. Munkaterv, feladatok időrendi ütemezése
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1. MeIIéklet

WEÖRES SÁNDOR ÖVODA
BELSŐ ELLENÖRZÉSI (ÖNÉRTÉKELÉSI) MUNKAKÖZÖSSÉG

MUNKATERVE

2021 / 2022 -es nevelési évre

KÉSZÍTETTE: CSÜRŐSERIKA
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÖ
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1. A Belső Ellenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség tagjai:

I. Kazatsay Szilvia - intézmény vezető

2. Csűrös Erika - óvodapedagógus, munkaközösség vezető

3. Halma Edina - vezetö helyettes, team tag

4. Szűcs Zoltánné - vezető helyettes, team tag

5. Keresztesi Károlyné - óvodapedagógus, team tag

6. Horváth Eva - óvodapedagógus, team tag

7. Duró Zsuzsanna - óvodapedagógus, team tag

8. Szekeres Katalin - óvodapedagógus, team tag

2. A munkaközösség tevékenységét meghatároző törvények, jogszabályok, dokumentumok:

. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25. );

. 229/2012. (VIII.28. ) kormányrendelet a nemzeti köznevelésröl szóló törvény végrehajtásáról;

. 2011. évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény

módosításáról;

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

köznevelési intézmények névhasználatáról;

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

irányelve;

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben

történő végrehajtásáról;

. a Weöres Sándor Ovoda" Bóbita" Zöldítő és Egészségnevelö Ovodai Pedagógiai Programja.

3. Célok, feladatok:

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

egységesen alkotjuk meg.

Az önértékelésben ugyanazok az elvárások fogalmazódnak meg, 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.
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A munkaterv az intézmény küldetésével, és az Intézményi dokumentációkban lefektetett célokkal,

feladatokkal összhangban fogalmazza meg a 2021-2022-es tanév minöségüggyel kapcsolatos

feladatait.

A feladatokat a havi rendszerességgel működő BECS team irányítja.

4. A 2021-2022-es tanév fő céljai:

. A minősítési és tanfelügyeleti eljárások sikeres lebonyolítása

. Pozitív eredményességi mutatók abszolválása

. Uj szakmai munkaközösségek színvonalas működése

. Szakmai munkaközösségek: az- Egészséges Kömyezet,

-"Uton a Zöld Ovoda felé",

-Bóbita Programgondozó,

-Esztétikai Munkaközösség,

-Belsö Ellenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség.

. A nevelést segítő munkatársak hatékonyságának növelése (önértékelési rendszer)

5. A 2021-2022-es tanév kiemelt feladatai:

< Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli

rendszerének alapját képező minősítési rendszer lebonyolítására.

. Az Ovodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a testület

által összeállított helyi pedagógiai programban leírt intézményi céloknak való megfelelés,

valamint módszertani kultúránk további fejlesztése.

. Belső ellenőrzési rendszerünk, valamint az egységes keretrendszer kiépítése, amely a

hatékonyság növelését szolgálja, segíti a pedagógiai munka folyamatos fejlesztését.

. Pedagógiai folyamatok gyakorlati ellenörzése

Az éves munkaterv koherenciája a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösség terveivel.

(tervezés) - A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján realizálódik a következő nevelési

év tervezése (megvalósítás) - A pedagógiai programnak, mérési eredményeknek megfelelően

történik a konklúzió levonása. (értékelés)

A szakmai munkaközösségek színvonalas működésének a segítése, intézményi értékrend alakítása.

Onálló munkaterv szerint dolgoznak, mely elkészi'tését konzultáció előzi meg. (intézményvezető,

munkaközösség vezetök). Munkatervüket az intézményi célok fígyelembe vételével határozzák meg.

. A szakmai munkánkat segftő szakemberekkel való folyamatos konzultáció
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. Külső és belső kapcsolatok ápolása, eredményes munkára való törekvés

Külsö kapcsolatok ápolása: iskola, Családsegitő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Szakszolgálat, védőnői hálózat

6. A Belső EIIenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség muködése:

A BECS munkáját a mindenkori hatályos jogszabályok, dokumentumok, illetve a belső minőségi
célok és feladatok határozzák meg.

Konzultáció a vezetőségi tagokkal, szakmai munkacsoportok vezetőivel.

A BECS csoport feladata, hogy közreműködik:

< az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;

. az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;

. az éves terv és az ötéves program elkészítésében;

. az aktuálisan érintett kollégák tajékoztatásában;

> az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; a szakmai

munkacsoportok koordinálásában;

7. Az önértékelési csoport tagjainak feladatai:

. Dokumentumelemzés (beszoktatási és nevelési tervek, fejlődési napló, tematikus tervek,

tevékenységi vázlatok). Az eredményeket rögzíteni kell az OH által támogatott informatikai
felületre.

. Csoportlátogatás az érintett pedagógusnál (A csoportlátogatás az adatgyűjtés egyik

legfontosabb területe, ezért kiemelt figyelmet követel az önértékelési csoport tagjaitól.) Az

eredményeket rögzíteni kell az OH által támogatott informatikai felületre.

. Interjúk: (időtartam: max. 20 perc, eredményéről rövid feljegyzést kell készíteni,

tapasztalatait az OH által támogatott informatikai felületre kell feltölteni . (Interjú az érintett

kollégával, vezetői interjú a kolléga munkájáról)

. Kérdőívek

. Vezetöi kérdöív

. Onértékelési kérdőív: 1 db

. Munkatársi kérdőív: csoportonként 1 db+ 1 db

. Szülői kérdőív: reprezentatív

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett kollégával
való egyeztetés után.
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A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 50% + 1

visszaérkezik. ( Amennyiben papír alapon végezzük a felmérést, abban az esetben az eredményeket

rögzítjük az informatikai felületen.)

8. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei:

Jogszabályi háttér alapján a tantestület felének értékelését minden tanévben el kell végezni.

Az adott tanévben kijelölt kollégák köre:

. akiknél tanfelügyeleti ellenörzés várható

. akiknek a minősítése várható

. vezetö, ha munkajának 2. vagy 4. évében van.

. fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.

5 éves Onértékelési Terv - Pedagógusok, Vezető, Intézmény

2021/2022

Nevelési év

A minősítési tervbe

bekerültek:

1. Cseszkóné

Lázár Anikó

2. Szűcs

Bemedett

Tanfelügyelet:

Pedagógus

tanfelügyelet:

1. Hatma Edina

2. Szűcs

Zoltánné

3. Kazatsay

Szilvia

2022/2023

Nevelési év

Onértékelés:

- Kakuk Mariarma

- Oláhné Szabó Eva

- Duró Zsuzsanna

- Valasikné Horváth Eva

- Szekeres Katalm

- Csűrös Erika

A tanfelügyeleti eljárásban

résztvevő kollégák névsora

az OH kiírása szerint

történik folyamatosan az év

soran.

2023/2024

Nevelési év

Onértékelés:

Kocsi

Bemadett

Mócsán

Andrea

Cseszkóné

Lázár Anikó

Szűcs

Bemadett

Agárdi

Márta

K.omiáti

Zsuzsanna

2024/2025

Nevelési év

Onértékelés:

- Vida Zsófía

- Csöröncsicsné

Pöttendi Beáta

Kovácsné

Straub Katalin

- Németh Erika

Keresztesi

Margit

Latinovics

Eszter

2025/2026

Nevelési év

Onértékelés:

Halma

Edina

Szűcs

Zoltánné

Kazatsay

Szilvia

Onértékelés

36



-Baunok Csilla

- Antal Mónika

- Baghy Andrea

- Nagy Pétemé

- Kontha Zsoltné

- Kazatsay Szilvia

2021/2022-es nevelési év Onértékelési Terve

Sorszám Pedagógus neve Onértékelés ideje

1. Baunok Csilla folyamatos

látogatás: 2021. 10. 14.

2. Antal Mónika folyamatos

látogatás: 2022. 01. 18.

3. BaghyAndrea folyamatos

látogatás: 2021. 11. 09.

4.

5.

Nagy Péterné folyamatos

látogatás: 2022.02.24

Kontha Zsoltné folyamatos

látogatás: 2022. 01.25

6. Kazatsay Szilvia folyamatos

látogatás:2021. 11.23.

Résztvevők

Kazatsay Szilvia

Csűrös Erika

Szűcs Zoltánné

Kazatsay Szilvia

Csűrös Erika

Valasik Eva

Kazatsay Szilvia

Szűcs Zoltánné

Duró Zsuzsanna

Kazatsay Szilvia
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Weöres Sándor Ovoda

Üton a Zöld óvoda felé" munkaközösség munkaterve a 2021
2022 nevelési évre
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"A természetben nincsenek sem jutalmak sem büntetések: következmények vannak.

Robert Green Ingersoll

Késztette: Csöröncsicsné Pöttendi Bea
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Bemutatkozás:

Ovodánk Pest megyében, Dunavarsányban található. A város két egymástól foldrajzilag

elkülönülő részből áll: a honfoglalás-kori Nagyvarsányból és a később felépült nagyobb

városrészből, Kisvarsányból. Intézményünk 1947-es megalakulása óta jelentős változáson ment

keresztül. A hajdan mindössze 1 csoporttal induló óvoda a lakosság növekedésével(az óvodáskorú

gyermekek számának emelkedésével), valamint a változó kor igényeinek megfelelően folyamatosan

átalakult, bővült. A folyamatos korszerűsítések esztétikusabbá, élhetőbbé, fenntarthatóbbá teszik

mind az épületeket, mind pedig a közvetlen kömyezetüket. Az intézmény jelenleg három épületben

működik, 14 gyermekcsoporttal: a kisvarsányi székhely intézményben (Arpád utea 14.) 2 épület

összesen 11 csoportszobával, a nagyvarsányi telephelyen (Bartók Béla utca 25. ) pedig egy épület 3

csoportszobával várja az óvodánkba érkező gyermekeket. A 2020-ban átadásra került áj óvodai

résznek köszönhetően, két csoportszobával és egy tomaszobával bővült a kisvarsányi intézményünk.

Az óvodánkba járó gyermekek életkörülményei változóak, ezért az óvodánkban dolgozók mindent

megtesznek a 3-6 (7) éves korosztály személyre szóló fejlesztésének elősegítésére, valamint az

esélyegyenlőség biztosítására. A folyamatosan változó korunkban a társadalmi viszonyok

megkövetelik céljaink elérése érdekében, hogy erősitsük eddigi hagyományainkat és kiemelt

figyelmet forditsunk az egészségnevelés-egészségfejlesztés alakítására, a kömyezeti nevelésre. Mivel

tágas udvar övezi óvodánkat, nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való tartózkodásra,

mozgásra. A településünket körülvevő erdők és tavak kömyezetében lehetőség nyílik a természet

változásainak megfígyelésére, megtapasztalására, így a természet szeretetét, védelmét gyermekeink

már óvodás korban elsajátítják.

Övodánkban hosszú évek óta fontos, kiemelt szerepet játszik a mindennapokban a kömyezeti

nevelés, azon belül is a széleskörű megismertetése a közvetlen és tágabb kömyezetnek. Ennek ad

megfelelő teret a "Zöld Ovoda". A megtisztelő ci'm elnyeréséhez hosszú út vezet. Ezen az úton járva

innovációt alkalmazunk és építünk a meglévö ismeretekre, a meglévő szokásokra. Törekvéseinkbe a

családokat is bevonjuk. Szeretnénk, hogy a nálunk nevelkedő gyermekek megismerjék közvetlen és

tágabb kömyezetüket. Azáltal, hogy megismerik az élőlényeket, természeti jelenségeket,

képződményeket, megszeretik azokat és védeni, óvni fogják a kömyezetüket. A számukra nem tetsző

élőlényeket is fogadják el, tiszteljék, lássák meg bennük a szépet. A mai világban a fenntarthatóságra

nevelés nagyon idöszerű és fontos feladata az óvodapedagógusoknak A település és az óvoda adta

kömyezeti lehetőségeket használva szervezzük mindennapi tevékenységeinket, programjainkat.

Ovodánkban a tevékenységközpontú elv szerint dolgozunk.
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Szeretnénk, hogy a nálunk nevelkedö gyermekek megismerjék közvetlen és tágabb kömyezetüket.

Azáltal, hogy megismerik az élölényeket, természeti jelenségeket, képződményeket, megszeretik

azokat és védeni, óvni fogják a környezetüket. A számukra nem tetsző élőlényeket is fogadjak el,

tiszteljék, lássák meg bennük a szépet. A mai világban a fenntarthatóságra nevelés nagyon időszerű

és fontos feladata az óvodapedagógusoknak.

"A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül,

hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló szükségleteinek kielégítését.

Az éves tervben a kömyezeti nevelésre építve tervezzük a többi műveltségi terület anyagát. A

csoportok nevelési tervébe a Zöld Ovoda kritériumrendszerében szereplő pontok nagy részét

igyekszünk megvalósítani. A település és az óvoda adta kömyezeti lehetöségeket használva

szervezzük mindennapi tevékenységeinket, programjainkat.

A gyermekek a tevékenykedések által ismerik meg kömyezetüket, gyűjtenek tapasztalatokat,

élményeket, ismerkednek új eszközökkel, az élménypedagógia alkalmazásával.

A csoportokban kömyezeti sarkokat alakítottunk ki, így mindegyiknek saját arculata van. Séták,

kirándulások során a természet által elengedett kincsekből gyűjtöttek a gyerekek, melyeket a

kömyezeti sarokban helyeztek el. Barkácsoltak belőle és felhasználták játékaikban. Szülői

segítséggel, a gyerekek, állatokat fígyeltek meg a Zöld ünnepek alkalmával. A szülők által felkínált

lehetőségeket beépítettük a munkánkba.

A komposztálást a 2021-2022-es tanévben tervezzük megkezdeni a nagyvarsányi óvoda területén.

A szülők aktívak, szívesen vesznek részt gyermekeikkel programokon, gyűjtőmunkákban, ezzel

segítve kömyezeti nevelésünket. A gyerekek által elsajátított környezettudatos viselkedés

erősítéséhez sok szülőtől kapnak megerősitést otthon. A helyes viselkedést minták segítségével

építjük be a mindennapokba és válik természetessé. Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek

formálják a szülők szokásait.

Az elöző tanévek folyamán már megkezdödött a nagyvarsányi óvodában a madarak gondozása

madáretetők telepítésével. Ezt szeretnénk a továbbiakban folytatni, illetve a madáritatókat is

kihelyezni, hogy a gondozási feladatok kibövi'tve, komplexebben valósulhassanak meg.
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A gyerekek nevelése során a víz takarékos használatára adtunk mintát a kézmosás technikájának

elsajátításával. Az árammal is spóroltunk. Az étkezésnél arra neveltünk, hogy csak annyit kérjenek,

vagy vegyenek, amit elfogyasztanak. A helyi lehetőségekhez mérten alakítjuk a ki fenntarthatóságra

nevelést. A takarékosabb megvalósuláshoz eszközfejlesztésre lenne szükség.

Nehézsé ek:

Kisvarsány:

Az udvaron 12 csoport osztozik, a terület szinte teljes egészében műfűvel illetve gumiőrleménnyel

borított, így sajnos kis veteményes- vagy virágoskert kialakítására nincs lehetöségünk. Feladatunk,

hogy az adottságainkhoz legjobban tudjunk alkalmazkodni, új ötleteket kitalálni, hogy mi módon

valósíthatjuk meg elképzeléseinket.

Nagyvarsány:

Itt ugyan csak 3 óvodai csoport van, de az udvaron osztozunk az általános iskola kis létszámú alsó

tagozatával, es a közeljövőben bövülni fog még egy iskolai és óvodai korosztályt ellátó EGYMI-vel,

így az udvar terilletéből sajnos veszíteni fogunk. Nehézség továbbá, hogy az udvar nagyon lejtős, a

talaj szerkezete laza homokos. A nagyobb esőzések alkalmával a lefolyó víz kimos magával

mindent, emiatt az eddigi fiivesítés sem lett eredményes.
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Erösséeek

Kisvarsány:

A nagy csoportszám lehetővé teszi közös program szervezésekor a feladatok könnyebb elosztását.

Nagyvarsány:

A 3 csoport meghitt, családias kozegben szervezhet programot.

Közös erősség: a két óvoda különböző adottságai, különböző lehetőségeket rejtenek magukban, ha

ezeket megismerjük, és jól használjuk ki, sokszínű óvodai lehetőségekkel és programokkal

gazdagíthatjuk a hozzánkjáró gyermekek mindennapjait.

Célok:

. A gyermekek, a családok és az óvodai dolgozók ökológiai szemléletének formálása

. Tevékenységközpontú gondolkodás erősítése, új lehetőségek keresése

. A gyermekek ismerjék meg közvetlen és tágabb kömyezetüket, a helyi jellegzetességeket.

Ismerjék meg, szeressék meg, fogadják el és védjék a növényeket, álatokat, természeti

kincseket. A számukra nem tetsző élőlényekben is fogadják el és védjék.

Az élőlények tiszteletére nevelés.

. Több kirándulás megvalósítása- óvodaszintű megoldás a kisebbek elhelyezésére, arra az

időszakra, illetve több felnőtt kísérő biztosítása.

. A gyermekek, szülők szemlélete formálódjon, környezettudatos magatartásuk alakuljon. A

szülőket vonjuk be a Zöld programjainkba.

. A Zöld Övoda kritériumrendszerét ismerjük meg és tervezzük a megvalósítását a napi

életünkbe, tevékenységekbe és folyamatosan építsük be, valósítsuk meg. Mérlegeljük a

megvalósítási lehetőségeket.

. Szakmai kapcsolatokat alakítsunk ki.

. a világ jelenségeinek, élő és élettelen kömyezetüknek megismerése

. kömyezettudatos szemlélet (egészséges életmód, biztonságos életvitel szokásainak) alakítása,

környezettudatos magatartásra nevelés

. a természet- és kömyezetvédelem alapozása

. fenntarthatóságra nevelés
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a helyi hagyományaink, értékeink megismerése, megszerettetése, védelme

Feladatok:

Az eddig megvalósultakra építve, újabb ötleteket tartunk szükségesnek megvalósítani a Zöld Ovoda

kritériumrendszerének segítségével.

. A Zöld Övoda kritériumrendszer szerint új célok és feladatok meghatározása

. Az állatok gondozását, állatok megjelenését a csoportban fontosnak tartjuk, de eddig ez nem

volt rendszeres. Tudatosabban tervezzük és valósítjuk ezt meg ajövőben.

. A Duna-part közelsége arra sarkall bennünket, hogy a kömyezeti nevelés során megmutassuk

a gyerekeknek a természet sokszínűségét és alkalmazzuk ezeket a lehetőségeket a nevelésben.

. A szelektív hulladékgyűjtést a csoportokban is hangsúlyosan kell kezelni és beépíteni a

gyerekek mindennapjaiba. A Papírt külön kosárban gyűjtsük, amiből barkácsolhat. Szülői

segítséggel gyűjtsünk WC-papír gurigát, tojástartót, joghurtos poharat, műanyag palackot,

sajtos dobozt, műanyag kupakokat stb. Tegyük olyan helyre, ahol a gyerekek hozzáférhetnek,

napi szinten használhatják barkácsoláshoz.

. Folyamatos komposztálást, ennek feltételét és megvalósítását kell kialakítani.

. Pályázatok folyamatos fígyelése

. A kömyezettudatos magatartás erősítéséhez a szülők bevonása, tájékoztatása szükséges szülői

értekezleten, szülői fórumon, közös délutáni tevékenységeken. A tevékenységek által

megtapasztaltak, a szülők elköteleződését is segítik a kömyezettudatos magatartás iránt.

. Az eddig tartott természeti jeles napok körét kibővítjük és néhányat óvodai szintre emelünk,

egy-egyjátszónap, vetélkedő, kiállítás keretében. Innovatív ötleteket valósítunk meg.

. Madárkert kialakítása egy nyugalmas udvarrészen. Növények feltérképezése, szülők

bevonása a növények beszerzésébe.

. Mezitlábas park készitése a kollektíva bevonásával.

. Lehetőség szerint szükség van víztakarékos csapokra, víztakarékos WC-kre.

. Gyermekeknek, kerti szerszámok beszerzésére lenne szükség

. lehetőségek megteremtése (önálló és csoportos tapasztalatszerzés),

. a gyermekek érdeklődésének felkeltése az őket körülvevő kömyezet (természetes és

mesterséges), természet iránt

. a természet szeretetének, védelmének megalapozása;

. a gyermekek folyamatos motiválása
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érzékszervi tapasztalatszerzés segítése - megtapasztaltatjuk a természetjelenségeit

megismertetjük a gyermekeket egyszerű munkafolyamatokkal

a gyermekek közvetlen és tágabb kömyezetéből olyan témákat választunk, melyek

megfelelnek érdeklődésüknek és életkori, egyéni sajátosságaiknak

kirándulások, séták - tágabb kömyezet megismerésére séták, kirándulások szervezésével,

erdőn, mezőn, vízen szerzett élmények, tapasztalatok biztosítása

a kömyezettel való harmonikus kapcsolat kialakulásához szükséges szokások, viselkedési

formák megalapozása, a kömyezet higiéniájára, esztétikajára való igény kialakítása

A kömyezeti munkaközösség a következő nevelési évre kijelölte a feladatokat, a kiemelt

ünnepeket, melyeket beépítettünk tagintézményünk éves Zöld Ovoda munkatervébe, melyek

az alábbiak.

Időpont

hely

október

tartalom /feladat módszerek dokumentáció

Üj kollégák bevonása beszélgetés, bemutatás, éves terv

megismertetésük a Zöld Ovoda tapasztalat csere

kritériumrendszerével, bevonásuk a

feladatokba

Zöld fal kialakítása óvodánként az

aktualitások figyelemmel

kíséréséhez

a csoportszobák egyéni arculatában

megjelenő kömyezeti

tevékenységek hangsúlyozása

megbeszélés, ötlettár a

kollégákkal

Mezítlábas park készítésének

megbeszélése- ötletek, megvalósítás
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helyszín, anyagok, alkalmazási

lehetőségek, részt vevő személyek,

szabályok kialakítása

november Madár Karácsony Felkészülés a csoportok bevonása,

Madarak karácsonyának eszközök beszerzése a

megünneplésére óvoda szinten lebonyolítás

megszervezese

december Zöld szemlélet kritériumainak

ellenörzése a csoportnaplókban

az

januar

február

a csoportnapló ellenőrzési

tapasztalatainak összegzése

zöld jeles napok hagyományainak

ápolása a lehetőségek bővítése

a családok szemléletformálásához a

lehetőségek feltérképezése (Víz

Világnapja, Föld napja)

megbeszélés

óvodavezetővel

kritériumrendszer

kialakftása

tapasztalatok

összegzése írásban

tapasztalatok átadása

lehetőségek felkutatása

a családok

bevonásának szinterei

fotó

beszámoló a

megvalósításról a

"Zöld falon" december

hónapban

irásos összesitö

készítése az

óvodavezetö részére a

kritériumok alapján

eseményterv készítése

a jeles napok

megvalósításához a

kollégák bevonásával

marcius

április

Víz világnapi pályázatok

Víz Világnapjajátszónap

A Zöld óvoda kritérium

rendszerének felülvizsgálata

Zöld óvoda pályázat benyújtása

Kirándulások helyszínének

feltérképezése

kirándulások kömyezeti

tájékoztatás a pályázat beszélgetés a

lehetőségéről kollégákkal a pályázat

dokumentumok lehetőségéről,

előkészitése elkészitése érdeklődés felkeltése

szülők bevonása írásos dokumentumok

helyszínek szervezése, elkészítése pályázás

tevékenykedtetés esetén

1. a fenntarthatóságra

nevelés

megvalósításának

feladatai a helyi

programban

2. helyi sajátosságok
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feladatainak

lehetőségek feltárása

megbeszélése, kiemelése írásos dokumentáció

május a munkaközösség munkájának

értékelése, a következő év

feladatainak megbeszélése

a kömyezeti nevelés készítése minden

helyszíneinek bövítése csoport számára

kirándulásokkal

beszámoló készítése

Folyamatos, éves program:

Kisvarsányban:

- madáretetés, -védenc fa (a csoportok választanak maguknak az udvaron egy fát, melyet

megfigyelnek, gondoznak egy vagy több tanéven keresztül)

Nagyvarsányban:

-madáretetés, -komposztálás

Bóbita" Zöldítő és e észsé nevelő óvodai eda ó iai ro ram:

Programunk középpontjában az egészségnevelés-egészségfejlesztés áll, mely szerint az élet, az

egészség, alapvető érték. A program magában foglalja a gyermekek testi-lelki-szociális egészségének

alakítását, fejlesztését. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel formálása

folyamatosanjelen van a mindennapjainkban, hiszen ebben az életkorban kiemelt jelentőséggel bír a

gyermek számára. A gyermekek biztonságos és egészséges kömyezetben megvalósuló nevelésének

érdekében folyamatosan törekszünk a szükséges 19 feltételrendszer fenntartására, fejlesztésére. A

nevelőmunka során meghatározó a gyennekek zavartalan fejlődésének biztosítása, az egészségük

megőrzése, védelme, és az egészséges életmód jó szokásainak, valamint a kömyezettudatos

magatartásnak a kialakítása, (kömyezet védelméhez, megóvásához, fenntarthatóságához kapcsolódó

szokások), az egyéni készségek, képességek fígyelembe vételével.
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A körnvezet védelmének m óvásának szokásalakítása:

Óvodánkban biztosítottak a gyermekek egészséges és biztonságos fejlődéséhez szükséges bútorok,

berendezési tárgyak: az eszközök a gyermekek számára egész nap elérhetőek. Kiemelten fígyelünk a

gyermekek közvetlen kömyezetének esztétikus elrendezésére. Az óvoda belső és külső kömyezete
esztétikus és megfelel a balesetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A csoportszobákban többféle

lehetöség nyílik a közös tevékenységekre, de az elkülönülni vágyó gyermekek játékának is teret

adnak, valamint biztosítják az egyes játéktartalmakhoz kapcsolódó tevékenységekhez szükséges

helyet és eszközöket is. Az óvoda udvara az egyik legfontosabb fejlesztési színtere a gyermekek

egészségnevelésének: - az óvodai udvarainkon megtalálhatóak az ámyékos és napos játszórészek -
az udvarijáték alatt az ivóvíz (a székhely intézmény udvarán ivókút is található) és a mosdóhasználat
is biztosított - ajátékok tárolásárajátéktároló áll rendelkezésre - az udvarok talaja változatos: van

fflves, homokos, betonos felület, valamint a székhely intézmény udvarának nagy része műfűvel

boritott - a mozgásfejlesztő, játszóeszközök a gyermeklétszámot figyelembe véve folyamatosan

bővülnek - az udvar sportra is alkalmas területein lehetőséget biztosítunk a focira, valamint,

különböző versenyjátékokra - a balesetveszély megelozése és elhárítása folyamatos.

Fontosnak tartjuk, hogy az általunk nevelt gyermekek harmóniában éljenek a kömyezetükkel, ezért

olyan újitó ötleteket valósítunk meg, mely ebben hatékonyan segít. A kömyezeti nevelésbe beépitjük
a zöld Óvoda kritériumrendszerét és elindulunk a Zöld Ovodává válás útján. A megvalósítást erre

épülő munkaközösség fogja segíteni. A gyermek a kömyezettel, az őt körülvevő világgal való
ismerkedése az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A külsö világ tevékeny

megismerése magában foglalja a kömyezet megismerése mellett az elemi matematikai tartalmú

tapasztalatok megszerzését. Az ismeretszerzés alapja az önálló tapasztalatszerzés tevékenykedés
által. A mindennapi tevékenységeken (például megfigyelés, kfsérletezés, tevékenykedés,

élményszerző séta, kirándulás) keresztül olyan tapasztalatokat szereznek a gyermekek, melyek

segítik az életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelően, a biztonságos eligazodást a

"világban". Eközben személyisége is pozitívan formálódik, alakul: fejlődik értelme,

problémamegoldó képessége, önállósága, nyelvi kifejezőkészsége, hazajához, közvetlen
kömyezetéhez fűződő viszonya természet szeretete, védelme), kömyezettudatossága.

A programok dokumentálása képekkel történik, melyet a csoportnaplóban rögzítenek az

óvodapedagógusok és a zöld faliújságra is készítenek összefoglalőt. / minden ünnepet más csoport,

megállapodás szerint- nevelési értekezleten beszéljük meg/
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A tevékenységek megszervezése során, a műveltségi területek megjelenése a komplexitás jegyében

történik. Az óvodapedagógusok az igényes anyagválasztást az éves tervben jelölik meg.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MUNKAKÖZÖSSÉG EVES TERVE

A munkaközösség tagjai

1. Szűcs Bemadett Eva-

2. BaunokCsilla

3. VidaZsófia

4. Valasikné Horváth Eva

5. MócsánAndrea

óvodapedagógus, munkaközösség vezető

óvodapedagógus

óvodapedagógus

óvodapedagógus, vezető helyettes

óvodapedagógus

A munkaközösség feladata az egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, valamint a

mozgásos tevékenységek beépítése az egészség megőrzése érdekében. Az "Uton a Zöld Ovoda felé'

munkaközösséggel együttműködve, a kömyezeti nevelés teljességére törekszünk.

Az összetartó közösség együttesen látja át a feladatokat, részfeladatokat, így közösen válik eggyé. A

programok csoport és óvodaszintű tervezésűek és arra törekszünk, hogy a játszónapok mellett a

szülőket is minél inkább bevonjuk a programokba és elkötelezetté tegyük őket a céljainknak. A

családoknak szeretnénk útmutatóul szolgálni az egészséges életmód kialakításában, fenntartásában.

Altematívákat adunk az egészség megőrzésében az élet mindenféle területén, mely az óvodánkban

megjeleníthetö.

A közösjáték, élmények, ünnepek közös átélése építő hatású a csoportokhoz tartozó gyerekeknél. A

közösség megélése segfti a gyermekeket a társadalomba való beilleszkedésben. Magabiztosságuk,

kreativitásuk, bátorságuk, problémamegoldó képességük egyaránt fejlödik és mélyíti a tudás, az

értékek beépülését a személyiségbe.

Minden kiválasztott tevékenységet, ünnepet az egészségben betöltött szerepe oldaláról közelít meg a

munkaközösség, ezért több munkaközösséggel is hatékonyan tudunk együtt dolgozni és ismeret,

tudást bővíteni, képességeket alakítani.

Céljaink:

A kömyezeti nevelés tartalmának bövítése, a gyermekek egészséges életmódjához. nyújtsunk

ismereteketjátékosan, tevékenységek által, a nekik megfelelő, befogadható, érthetö módon.

Pozitív attitűdök ébresztése

A gyermek közvetlen kömyezetében lévő világ megismerése, az egészséges kömyezet

megismerése.

Kreativitás, problémamegoldó gondolkodás alakítása kísérletekkel, problémák észrevételével,

megoldás keresésével.
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Üj szokások bevezetése és megismertetése a gyermekekkel.

Az egészség értékének megalapozásajátékosan

megismerési vágyukat tevékenységek útján keltjük fel, amelyek útján saját gondolataik,

ötleteik fogalmazódnak meg. Az ok-okozati összefüggések felfedezésével az értelmi

képességek fejlődnek

sokoldalú tapasztalatszerzésüket konkrétan megválasztott tevékenységekben, az óvodai

életünkben hangsúlyos témákban segítjük, támogatjuk.

Alapelvek/Feladatok:

Családok bevonása az egészséges szemlélet alakításába, szemléletformálásba.

Tevékenység által tanul a gyermek. Tevékenységek, programok, játszónapok szervezése.

A mozgás során érik az idegrendszer, ezért hangsúlyosan jelenik meg a mozgás, mozgásos

feladatok! Mozgásos játékok, programok szervezése az egészségjegyében

Az egészséges kömyezet, egészséges életmód megismertetése a gyerekekkeljátékosan.

ÉVESTERV 2021/2022

SORSZA MEGNEVEZES

M

1 Kézmosás Világnapja

GYALOGLO NAP

MARTONNAP

ADVENT

EGESZSEG HET

LEIRAS

Boldogságórás

mese a

csoportokban

Séta a faluban

zenével,

kísérettel

Közös délelőtt

az udvaron,

vers, dal,

vonulás

Gyertyagyújtás

az udvaron,

zene, dal

Orvos vagy

fogorvos

RESZTVEVO

K K

A kézmosás mmdenki

IDOPON FELADATO

T

OKT. 15

szerqre az

egeszség

megörzésében

OKT. Láthatósági Választható

mellény

kiosztás

NOV. ll Dajkák Mindenki

közreműködés

e, készülödés

DEC Ráhangolódás Mindenki

készülődés

JAN. Onálló ötletek Mindenki

megvalósítása
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VIZ VILAGNAP

látogatása a Egészséghez

csoportokban kapcsolódó

Kiállítás programok

szervezése szervezese

Gyümölcssaláta

készítés,

egészséges

csírák nevelése

és elfogyasztása

Ismerkedés

gyógynövények

kel

TELBUCSUZTATAS Kiszézés, tél és FEBR. Készülödés, Mindenki

betegségek hangolódás

üzese

A viz szerepe az MARC. 2 Egyéni Onként

egészség 2 szervezés

fenntartásában- csoportonként

játékos Onálló ötletek

programok megvalósítása

szervezese

Mozgás szerepe APR. 7. Mindenki

az egészségben-

mozgasos

játékok,

versenyek

szervezése,

közlekedési

pálya

Közös reggeli

toma

Egészséges APR.22 Támogatás Mindenki

táplálkozás- szülők

EGESZSEG

VILÁGNAPJA

FÖLD NAPJA
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10

11

12

"amit a Föld

adott"- játszónap

szervezése

MADARAK FAK Séta a közeli MAJ. 10

NAP erdőben- fák az

egészséges

levegőért

Tabló kiállítás

GYEREKNAP Közös program MAJ.25

megbeszélés

alapján

Rendőrségi

bemutató-

járművek

KÖRNYEZETVEDEL Egészséges JUN.5

MI V.NAP kömyezet

szemétszedés,

papírgyüjtés

részéről

Szervezés

Aktív

részvétel

Onként

Választható

Mindenki

Közreműködé Választható

s

Szűcs Bemadett

MK vezetö
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Bóbita Program-gondozó IVIunkaközösség éves munkaterve

a 2021/2022-es nevelési évre

A 2020/2021-es nevelési év kezdetén alakult meg a Bóbita Program-gondow Munkaköwsség, mely

alapvetően az Egészséges Kömyezet Munkaközösségre, illetve annak fő feladataira épül.

A Bóbita Program-gondozó Munkaközösség fo feladata a Dunavarsány Onkormányzat Weöres

Sándor Övoda Pedagógiai Programjának rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén módosítási

javaslat benyújtása az intézményvezetö felé, aktualizálása, a törvényi háttér megfelelőségének

felülvizsgálata.

A Munkaközösségünkhöz csatlakozó óvodapedagógusok segítik a tervezési, szervezési feladatok

megvalósítását.

Az Intézmény Pedagógiai Programja az egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés,

kömyezettudatosságra, - és védelemre való nevelés témakörre épül. Mivel a testi egészség szorosan

összefiigg a lelki egészséggel, ezért a célokat és feladatokat kiszélesítjük ennek megfelelően. A

Boldogságóra Program így beépül a Munkaközösségbe.

A Boldogságóra foglalkozások célja a gyermekek érzelmi intelligenciajának fejlesztése a pozitív

pszichológián keresztül. Ezáltal csökken a szorongásuk, megismerkednek olyan játékokkal, melyek

során a lehető legtöbbet hozzák ki önmagukból. Közösségfejlesztö hatású, erősíti a társas

kötelékeket, pozitív hatással van a gyermek-szülő kapcsolatra is, ha ezt megfelelően közvetítjük a

szülők felé.

Intézményünk a 2018/2019-es nevelési évben kezdte el a Boldogságóra foglalkozások megtartását

két csoportban, majd a következő évben már öt csoport vett részt a foglalkoztatók között. Több

óvodapedagógus is részt vett a Jobb Veled a Világ Alapítvány által szervezett továbbképzésen, így

egyre több óvodánkbajáró gyermek, szülő, és pedagógus munkatárs ismerte meg, illetve ismerte el a

programot.

Nagy örömünkre óvodánk a 2020/2021-es nevelési évtől elnyerte az Orökös Boldogővoda címet.
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Az idei évben két nagycsoport /Napsugárka, Csipet-csapat,/ és két kiscsoport /Katica, Kópé Manók/

kívánja a Boldogságóra foglalkozásokat tartani a csoportjában. Kiscsoportosok a mesékkel,

játékokkal, relaxációkkal kezdik a gyermekek bevezetését a programba.

Az Egészséges Kömyezet Munkaközösség terveire alapozva szeretnénk az általuk szervezett közös

programokba beépíteni a Boldogságóra szellemiségét, egy-egy közös tánccal, énekléssel, játékkal

szinesitve.

Jeles napok, melyen swretnénk megjelenni a Boldogságórával:

. október 10.

. december

. március 20.

* április 8.

. május 30.

Lelki egészség napja

Adventi gyertyagyújtás

Boldogság világnapja

Az Emberszeretet világnapja

Gyenneknap

A nevelési év során szeretnénk egy rajzpályázatot kiími a gyermekeknek, "Ezzel teszem

boldoggá a családomat" címmel.

A programban résztvevő nagycsoportosokat az óvodapedagógus felkészítené

mesedramatizálásra - a Boldogságórához kapcsolódó könyvből - majd ezt a kisebbeknek

előadnák.

A csoportos Boldogságóra-foglalkowsokfelépülése:

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról-fokra ismertetik meg

a gyermekekkel a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Havonta minimum egy foglalkozást

tartunk a hónap adott témakörében, az óvodapedagógusok szabad feldolgozása alapján, melyhez

segédanyagként Boldogságóra Kézikönyv és Munkafiizet áll rendelkezésre. A feladatok játékos,
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vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban

fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.

A Boldogságprogram éves feladatterve a 2021-2022-es nevelési évben:

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Aprilis

Május

Június

Havi téma

A HÁLA GYAKORLASA

AZ OPTIMIZMUS GYAKORLASA

TARSAS KAPCSOLATOK APOLASA

JÖ CSELEKEDETEK GYAKORLASA

CÉLOK KITÜZÉSE ÉS ELERESE

MEGKÜZDESI STRATEGIAK

APRÖ ÖRÖMÖK ÉLVEZETE

MEGBOCSATAS

TESTMOZGAS

FENNTARTHATO BOLDOGSAG

Felelős

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

Csoportos óvodapedagógusok

A Munkaközösség tagja:

Kazatsay Szilvia - óvodavezetö

Oláhné Szabó Eva - munkaközösség vezetö

Baghy Andrea - óvodapedagógus

K.ovácsné Straub Katalin - óvodapedagógus

Horváth Erika - óvodapedagógus

Kontha Zsoltné- óvodapedagógus

Vida Zsófia- óvodapedagógus

Komiáti Zsuzsa- óvodapedagógus

A megvalósítás időszaka: 2021. szeptember 01 - 2022. június 15.

Oláhné Szabó Eva

MK vezetö
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2. Melléklet

Közalkalmazotti Tanács éves munkaterve a

2021/2022-es nevelési évre

A felmeriilő helyzetek elemzése, problémák megoldása, a dolgozókat foglalkozó kérdésekre válasz,

információszerzés

2021. június hónapban megtartott szavazás alapján megalakult a Közalkalmazotti Tanács.

Elnök: Keresztesi líárolyné

Tagok: Duró Zsuzsanna

Valasikné Horváth Eva

Fő feladata: A MUNKABÉKE BIZTOSITASA!

A Közalkalmazotti Tanács tudatos, tervszerű tevékenységét olyan alapvető dokumentumokkal

kívánja biztosítani, mint: Közalkalmazotti Szabályzat, Munkatervek, Kollektív Szerződés,

közalkalmazottak munkaköri leírása, stb.

Jelen Közalkalmazotti szabályzat alapvető rendeltetése az, hogy átfogóan rendezze a Munkáltató és a

Közalkalmazotti Tanács kapcsolatrendszerével és részvételijogok gyakorlásával összeftiggő

kérdéseket.

Feladatunk:

1. Az intézmény nevelö-oktató és azt segítő tevékenységeinek és színvonalának

emelése.

2. A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében ajogok és kötelességek

összhangjának megteremtése.

3. A munkavállalók érdekeit érintő fontosabb kérdésekben a Közalkalmazotti Tanács

kezdeményezhet konzultációt, tárgyalást a változásokkal tajékoztathatja a munkavállalóikat.

A munkakörülményekjavítása érdekében egyeztetés a vezetéssel.

4. A Közalkalmazotti Tanács feladata, hogy figyelemmel kísérje a közalkalmazotti

jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartását, ennek megfelelően képviseli a

közalkalmazottak közösségének és tagjainak érdekeit.

5. A munkahelyen kialakult aktuális, tájékoztatás ügyében.
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6. A fentiek érdekében a munkáltató az intézmény irányítására, a munkáltatói jogkör

gyakorlásával kapcsolatban felmerülö gondok, feladatok megoldásába bevonja a

Közalkalmazotti Tanácsot, mely e kérdésekkel kapcsolatban az általa képviselt

közalkalmazottak véleményét, álláspontját közvetíti.

A vezetöi értekezleten a Közalkalmazotti Tanács elnöke, hiányzása esetén a tagok vesznek

részt. A Közalkalmazotti Tanács a munkáltatóval történő tárgyaláskor az intézménnyel

közalkalmazotti jogviszonyban álló összes dolgozót képviseli, a dolgozók részvételi jogát

testesíti meg az óvodai intézmény irányításában. Alapvetö feladata, hogy a döntések

előkészítésénél megjelenítse a dolgozók véleményét, érdekeit.

Tehát a vonatkozó rendelkezések szerint a Közalkalmazotti Tanács gyakorolja a

közalkalmazottijogviszonyban állók nevében a részvételi, egyűtt döntési, véleményezési és

egyetértési jogokat.
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Kapcsolattartás:

Dunavarsány Város Onkormányzata (mint fenntartó)

Weöres Sándor Ovoda vezetősége

Weöres Sándor Ovoda munkaközösségei

Teljes közalkalmazotti kör

Weöres Sándor Ovoda munkaközösségei:

1. Bóbita Program Gondozó Munkaközösség

Boldogságóra Program

Örökös Boldogóvoda cím 2020-tól

2. Egészséges Eletmód Munkaközösség

3. Belsö Ellenőrzési Csoport

4. "Üton a Zöld Ovoda felé" Munkaközösség

5. Esztétikai Munkaközösség

Keresztesi Károlyné

a Közalkalmazotti Tanács Elnöke
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3. Melléklet

Gyermekvédelem

Eves terv
a 2021/22-es nevelési évre

Szeptemberben a meglévő 14 csoporttal indul a nevelési év.

1. épűlet
Csipet csapat csoport
Tulipán csoport
Katica csoport
Kópé Manó csoport
Nyuszi csoport
Cica csoport

2. épűlet
Micimackó csoport
Csiga-biga csoport
Pillangó csoport
Törp csoport
Napsugár csoport

Nagyvarsányi épület
Mókus csoport
Süni csoport
Maci csoport

Az idei nevelési évet 3 kis csoporttal kezdjük meg, (Nyuszi csoport, Tulipán csoport, Törp
csoport) illetve, a meglévö vegyes csoportokhoz kerülnek az új gyermekek.

Á beszoktatási időszakban különösen nagy figyelmet fordítunk a gyermekek lelki egyensúlyára,
hogy a lehető legzökkenő-mentesebben kezdhessék meg óvodai éveiket.

Az újonnan érkezö gyermekek adatait, szülei elérhetöségeit az év elején egyeztetjük, ellenőrizzük,
hogy szükség esetén mihamarabb értesíteni tudjuk a hozzátartozókat.

A Covid 19 járvány továbbra is fennálló veszélye miatt, a bevezetettjárványügyi intézkedéseket
továbbra is fenntartjuk, ezzel védve a gyerekek és dolgozóink egészségét.

> A bejárati ajtó mellett elhelyezett szenzoros kézfertötlenítő készülékek használata belépéskor
mindenki számára kötelező.

> A gyermekek egészségügyi védelme érdekében a beszoktatáskor egy gyermekkel egy felnőtt
kísérő tartózkodhat a csoportszobában.

> A maszk használatát az aktuális járványügyi intézkedésekhez igazítjuk.
> A gyermek mosdóba csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező óvodai dolgozó léphet be.
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A nevelési év elején az intézményben felmérjük az étkezési támogatásban részesülő, illetve étel
érzékeny gyermekek létszámát. Az utóbbiaknak kérvény alapján külön étrendet biztosítunk, melyet
az óvodát ellátó konyha biztosít.

Felmérjük továbbá a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek létszámát, és a
szükséges támogatást, intézkedéseket biztosítjuk részükre.

Szükség esetén ajárványügyi intézkedéseket betartva családlátogatást végzünk.
Az év folyamán folyamatos a kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, a védőnőkkel, az

üzemorvossal, az óvoda gyermekorvosával, a fejlesztő pedagógusokkal, a pszichológussal és a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

A szülőket nevelési év alatt szülői értekezlet és fogadóóra keretében tájékoztatjuk az óvodával és
a gyermekkel kapcsolatos információkról, változásokról, programokról.

Az intézmény a gyermekeket továbbra is csak annak a szülőnek és hozzátartozónak adhatja ki, aki
az erre a kiállított írásos nyilatkozatban szerepel. Különös figyelmet fordítva azokra a családokra,
ahol a szülők nem közösen nevelik a gyermeket.

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a gyermekeket körülvevő tárgyak, eszközök állapotára. Az
év folyamán folyamatosak a karbantartási munkák.

Az év folyamán a gyermekeknek különböző programokat szervezünk, melyeket a
munkaközösségekben résztvevő kollégák terveznek és valósítanak meg. Ezeket a rendezvényeket a
hagyományokhoz, szokásainkhoz, évszakokhoz és ünnepekhez köthetően alakítjuk ki.

A nevelési év folyamán az óvodapedagógusoktól érkező bejelentéseket továbbítom az
óvodavezető és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felé, majd a szükséges intézkedésekről
tajékoztatom a kollégákat.

. 2022. január 31-ig leadásra kerül a 2021-es év beszámolóját, amely tartalmazza ajelzések
számát és kategóriáját.

. 2022. júniusában elkészítem a 2021/22-es nevelési év évértékelőjét.

Dunavarsány, 2021.08. 15.

Nagy Pétemé
Gyermekvédelmi felelős
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4. Melléklet

Weöres Sándor óvoda
2336 Dunavarsány, Aipád u. 14.

A 2021/2022-es óvodai tanév védönöi ellátása

Óvodát ellátó védönő neve, elérbetösége a tanév során, mclyet a faliújságokon is
kifüggesztek a szülök számára:

Ráczné Géczi Krisztina

Tel. : 70 339-8787
A dunavarsényi Egészséghfaban (Habitat u. 22-24. ): (24) 521-121.
Fogadóóra az Árpfel utcai iskola épületében: hét> 12.00. 13.00.

A tanév során három alkalommal lesz kötelezö negyedéves tísztasági vizsgálat, melynek
során a fejtetvesség ellenórzése történik minden gyenneknél:

szeptember, január és április hónapokban.
A pontos dátum elötte kerül egyeztetésre. A tanév elején a szülök tájékoztatása a
fejtetvességröl az elsö szülöi értekezleten írásban törtémk az óvodapedagógusok segítségéve).
A tanév során kiszürt gyerekek szülei minden esetben írasos tájékoztatót kapnak arról, hogy
gyermeküknél fejtetvességct észleltem, illetve a fejtetvességgel kapcsolatós teendökról,
kezeléséröl, megelözésröl. Ezzel egy időben a szüJönek írasban nyilatkoznia kell a tájékoztató
átvételéröl, illetve a fejtefrves gyermek kezeléséröl. A sikeres kezelést követöen védönöi vagy
orvosi Ígazolással mehctnelE újra közösségbe a gyerekek.
További tisztasági szürést szükség szerinti esetben végzek óvodapcdagógusi, illetve szülöi
jelzés eseléiL
A nagyvarsányi tagóvodát ebben a tanévben is Fonyóné Tóth Cecitia védöno látja el.

Egószségnevelés, egészséghéten, szülöi értekezleten való részvétel igény szerint, elözetes
egyeztetés alapján történik,

Dunavarsiny, 2021. 08. 17.

..ÍÍO>AQASCUI.... S>
Intézméifyvezetö

3-iÍ^i

'''IIVW^ '
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5. Melléklet

Munkaterv, feladatok időrendi Utemezése
Sze tember

Na ok Pro'

Iskolai évnyitó01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.

30.

SZKn itóértekezlet

Szülői értekezlet: Csi et-csa at, Cica

Szülői ért. : Csi a-bi a, Tö , N szi, Micimackó
KOFA kérdőív kiadása (kiscsoport)
Hittan felmérő la ok kiadása
Védőnői vizs álat 1.
Családi na

Kisvarsán - Tűzvédelmi oktatás

Nagyvarsány- Tűzvédelmi oktatás
Bábelőadás- Meseerdő Bábszínház

Szülői értekezlet- Napsugárka, Katica
Mulasztási na lók ellenőrzése

Bábelőadás- Meseerdő Bábszínház

Eves anyaggyűjtés, beszoktatási terv ellenőrzése
Szüret

Szüreti mulatság-fellépés: Pillangó csoport

Kirándulás: Pillan ó

Szülői értekezlet 17-00: Süni, Maci, Mókus, Pillan ó
HACCP oktatás
KOFA kérdőív be "'tési határide'e kiscso ort

Szülői értekezlet: Tuli án

Fekete Andrea szociális munkás- Na arsán on

Népmese napja
Ugyeleti felmérö lapok kiosztása (őszi szünet)
Cso ortna lók ellenőrzése

Felelősök

elballagott ovisok
óvoda eda ó usai

óvodavezető

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvodatitkár,
óvoda eda ó usok

óvodavezető

óvodavezetö

óvodavezetö

óvodapedagógusok
óvodavezető

óvodavezetö
óvoda eda ó usok

Pillangó csoportos
óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

óvodavezető

óvoda eda ó us

óvoda eda ó usok

Nagy Pétemé Reni
óvodatitkár

óvodavezető
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Október
Nap Programok
ok

Különös közzétételi lista
Ovodai törzskön ek kitöltése

01.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Felelősök

óvodavezető

02.
03.

Allatok Világnapja- állatsimogató az udvaron-
Na arsán

Allatok Világnapja- állatsimogató az udvaron-
05. Kisvarsány

Fekete Andrea szociális munkás- Kisvarsán on

06.
07.
08. Nevelés nélküli munkana -kirándulás, ü elet nincs
09.
10.

Komposztálás napja-program, ismerkedés a
komposztálással. (választható)
Lelki egészség napja (okt. 10, választható)
Ugyeleti felmérő lapok leadási határideje
Iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése
tankötelesek)

Csöröncsicsné
Pöttendi Bea

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea

Baunok Csilla- csoportlátogatás

óvodavezetö

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea
Oláhné Szabó Eva

óvodatitkár, vez. hely
óvodapedagógusok

óvodavezető,
Csűrös Erika

Ma ar festészet na a választható

Szülői Fórum 1.

Na Pétemé Reni

óvodavezető

24.
25.
26.
27.
28.

Iskolai őszi szünet - ü

Iskolai őszi szünet - ü
Iskolai őszi szünet - ü

Iskolai őszi szünet - ü

elet: Kisvarsán

elet: Kisvarsán

elet: Kisvarsán

elet: Kisvarsán

1. é ület

l. é ület
1. é ület

l. é ület
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29.
30.
31.

Iskolai őszi szünet - ü elet: Kisvarsán 1. é ület
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November

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

Na su ár

Fo adó órák hete: Pillan ó, Csi et-csa at
Baghy Andrea- csoportlátogatás

Csoportnaplók ellenőrzése
Márton-na

Fe'lődési na ló-bementi szint mérés leadása

Fogadó hét: Pillangó, Mókus, Maci, Süni
Selejtezés hete

G alo 16 na
Fo adó óra: Csi a-bi a

U eleti felmérö la ok kiosztása 12. 11, 22, 23

Ifú Zenebarátok Na a- zeneiskolai koncert (2. é

1. Adventi gyertyagyújtás

Adventi kézműves délután- családi ro ram

Ugyeleti felmérö lapok leadási határideje

Me "c zés

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvodavezető,
Csűrös Erika

vezető helyettesek
Szűcs Bemadett

óvodavezető

óvodapedagógusok
óvodavezető és Sági
Erika

Szűcs Bemadett
óvoda eda ó usok

Sá i Erika

Na Péterné Reni

Szűcs Bemadett

Na Pétemé Reni

Na Péterné Reni

Sági Erika, vezető
hel ettesek
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December

Na ok Pro ramok

01.
02.

2. Adventi gyertyagyújtás

04.
05.

06.

07.
08.

09.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Mikulás
Fo adó óra: Tuli án

Fo adó óra: Micimackó

Madárkarácsony megtartása az udvaron

Csoportnaplók ellenőrzése
Fo adó óra: Micimackó

3. Adventi gyertyagyújtás
Fogadó óra: Micimackó

Munkana 12. 24. hel ett

N ílt na : Csi a-bi a

4. Adventi gyertyagyújtás

G ermek Karácson

Nevelés nélküli munkanap- értekezlet, ügyelet 2.
épület
Felnőttek Karácson a-vacsora

Me "e zés

Szűcs Bemadett
Na Pétemé Reni

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

Csöröncsicsné

Pöttendi Beáta

vezető helyettesek
óvoda eda ó usok

Szűcs Bemadett

Nagy Péterné Reni
óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

Nagy Pétemé Reni,
Szűcs Bemadett

óvoda eda ó usok
óvodavezető

Keresztesi Károl é

Iskolai téli szünet-ü elet 2. é ület
Iskolai téli szünet-ü elet 2. é ület
Szenteste- ihenőna

Karácson

Karácson

Iskolai téli szünet
Iskolai téli szünet
Iskolai téli szünet
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30. Iskolai téli szünet
31. Iskolai téli szünet
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2022. Január

Na ok Pro ramok

01. U'év
02.
03. Fogadó óra: Tulipán
04.
05.
06. Vízkereszt- Farsan kezdete

Me "e és

óvoda eda ó usok

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

E észsé hét

SZMK értekezlet
Szülői értekezlet: Maci

Szülői kérelmek elküldése az OH felé tanköt.

Fo adó hét: Cica

Antal Mónika- csoportlátogatás

Szülői értekezlet: Pillan ó
Szülői értekezlet: Mókus

Ma arKultúraNa 'a

Fejlődési naplók kitöltésének hete (1. félév)
Szülői értekezlet: Tulipán
Szülői értekezlet: Csiga-biga

Kontha Tímea- cso ortláto atás

Csoportnaplók ellenőrzése
Szülői értekezlet: Tö

Na Péterné Reni

óvodavezető

óvoda eda ó usok

óvodavezető

óvoda eda ó usok

óvodavezetö,
Csűrös Erika

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

Na Pétemé Reni

óvodapedagógusok

óvodavezető, Csűrös
Erika,

óvoda eda ó usok

óvodavezető

óvoda eda ó usok

Fo adó hét: Nyuszi óvoda eda ó usok
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Február

Na ok Pro ramok

01.
Vizes Előhelyek Világnapja- kirándulás a Duna-

artra, tanösvén me tekintése
Vizes Előhelyek Világnapja- kirándulás a Duna-

artra, tanösvén me tekintése
04.
05.
06.

Fogadó óra: Tulipán
N ílt hét: Csi et-csa at

08.
09. Farsan

10. 02. 10-tőltarthatókan íltna ok a tavaszi szüneti

11. N íltna : Pillan ó
12.

MC^'CL' zés

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea

óvodapedagógusok

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

14.
15.
16.
17.
18.
19.
M

21.

28.

Csoport fotózások hete- Nagy Szabina

22. Szülői értekezlet: Süni

23.
Csoportnaplók ellenőrzése

24. Nagy Pétemé

25.
26.
27.

Télbúcsúztató, Kisze-báb

óvodavezető

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

vezetö helyettesek
óvodavezető, BECS

munkaköz. vezető

Szűcs Bemadett
Na Péterné Reni
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Március

'ok Pro ramok

01.
02.
03. N ílt na : Mókus
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14. Pihenőna

Me "e zés

óvoda eda ó usok

Fo adó óra: Tuli án óvoda eda ó usok

Nőna választható Na Péte i& Reni

Tavaszi szünet, 03.26.-i én elmérö la okkiosztása Sá i Erika

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tavaszi szünet-ügyeleti felmérö lapok leadási
határideje
Nyílt nap: T'örp
Szülői értekezlet: N szi

Boldogság világnapja(márc.20)
ra'z ál ázat-kiállítás szervezése

Bábszínház Világnapja
Fo adó hét: Tö

Víz Világnapja alkalmából játszónap szervezése-
szülők felé nyitott program

N ílt na : Micimackó

N ílt na : Süni

Csoportnaplók ellenőrzése
Szülői értekezlet: Na su árka

Munkana 03. 14. hel ett

Sági Erika
vezetö helyettesek

óvodapedagógusok

OIáhné Szabó Eva

Nagy Péterné Reni
óvoda eda ó usok

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea

Szűcs Bemadett

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

vezető helyettesek
óvoda eda ó usok
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A 'rilis

N 'ok Pro ramok

01.
02.
03.

Nyílt hét: Nyuszi (Nyuszi hét)
Fo adó óra: Tuli án

05.
06.
07. E észsé Vilá na 'a- s ort ro ramok
08. Az emberszeretet Vilá na 'a

09.
10.
11. Ma ar Költészet Na a

12.
13.
14. Tavaszi szünet - ü eletl. éület

Művelődési Háznál

Me "e zés

óvodapedagógusok

Szűcs Bemadett

Oláhné szabó Eva

Na Pétemé Reni

Njigy Péterné eni

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

N

N k kiosztása

Sziporka Társulat előadása
Föld napja- virágok ültetése "Egy palánta, egy
gyermek",
e észsé es tá lálkozás

Anyák Napja kezdete
N ílthétCica
An ák na a: N szi

Csoportnaplók ellenőrzése
Nyílt nap: Tulipán, Maci
An ák na 'a: Csi a-bi a, Süni, Na su árka,
Anyák Napja- Pillangó, Tulipán
An ák és A ák na 'a:Pillan ó

óvodavezető

Sá iErika

Nagy Péterné Reni
Csöröncsicsné

Pöttendi Bea
Szűcs Bemadett

óvodapedagógusok

óvoda eda ó usok

vezetö helyettesek
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok
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Május

.
^iir

(05. 02-06.)

04.
05. An ák na 'a Evzáró : Tö , Micimackó
06. An ák na "a: Mókus

07.
08.
09. Anyák na 'a: Cica

Madarak és fák napja-
10. "Madárbarát kert- Tündérkert készítése"

"e észsé es erdő"
11. Szülői értekezlet: Maci

12.
13.
14.
15.
16. Fe'lődésina lók kitöltésének hete 2. félév

17.
18. Kirándulás: Maci

19.
20. Balla ás: Micimackó

21.
22.
23.
24. A ák na "a: N szi

25.
Nyári szünet: ügyeleti igényfelmérö lapok leadása

26. Evzáró-ballagás: Süni
Kirándulás: Tuli án

Ballagás: Pillangó, Napsugárka, Maci
27. Kirándulás: Nyuszi

An ák na 'a Balla ás : Csi et-csa at

28.
29.

Gyermeknap
Evzáró: Tulipán

31. Kirándulás: Na su árka

Idősek anyák napja (Művelődési Házban): Csipet-csapat

Me'ie zés

óvodavezető

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

Csöröncsicsné

Pöttendi Bea
Szűcs Bemadett

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok

vezető helyettesek
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

Oláhné Szabó Eva
óvoda eda ó usok

óvoda eda ó usok
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Június

N Projramok

SZMK záró értekezlete

Pedagógus Nap: közalkalmazotti est, fellépés:
Na su ár

Kirándulás: Csiga-biga
Evzáró- Balla ás: Mókus

Nemzeli Osszetartozás Napja, Városnapok

01.

02.

03.

Me^'e^. zés

óvodavezető

óvoda eda ó usok

óvodapedagógusok

óvodavezető

-^-2-5^

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-n ^'

óvoda eda ó usok
óvoda eda ó usok

Nevelés nélküli nap: értekezlet, ügyelet
Na lók leadási határide'e

N ári ü elet

N ári ü elet

óvodavezetö
óvoda eda ó usok.

N ári ü elet
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Július

Na ok Pro ramok

01.
02.
03.
04. N áriü elet

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11. N áriü elet

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. N áriü elet

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25. Nyári ügyelet
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Me "e és
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N ári ü elet

Au usztus

N Pro-'ramok

01. N ári ü elet

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Me 'e zés

N ári ü elet

21.
22. N áriü elet

Munkaközösség-vezetői értekezlet
23.

Vezetöi megbeszélés

24.

25.
26.
27.
28.
29. Nevelés nélküli munkana : értekezlet, ü
30. N ári ü elet
31.

óvodavezető,
munkaközösség-

vezetök

óvodavezető,
óvodavezető

helyettesek,
KT elnök

elet óvodavezető

78



Legitimáció

Intézmény OM azonosítója
037287

Intézményvezető:

Kazatsa Szilvia

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:

Csűrös Erika (BECS MK-vezető) Horváth-Kiss Helga (SZK elnök)

Alkalmazotti közösség nevében: Fenntartó nevében:

Keresztesi Károlyné (KT elnök)

A dokumentumjellege: Nyilvános

Ervényessége: 2021. 09.01-2022.08.31

Ph.

79


