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Ikt. sz. : 296/2022.

DUNAVARSÁNYI ÖVODA-BÖLCSÖDE

WEÖRES SÁNDOR ÖVODÁJA

MUNKATERV

2022-2023. NEVELÉSI ÉV

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosz-

tod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az

olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. (Antoine de Saint-Exupéry)
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BEVEZETÉS

A 2022-2023. nevelési évre szóló munkaterv az óvoda stratégiai dokumentumainak, valamint

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

2022-2023. nevelési év kiemelt feladatait.

Jogszabályi háttér

A munkaterv elkészítése során figyelembe vett dokumentumok, jogszabályok:

. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti koznevelésről

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

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

. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

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

törvény végrehajtásáról

. 326/2013. CVIII- 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elömeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezmé-

nyeiről

* Ütmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

. Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára.

. Onértékelési kézikönyv óvodák számára

. A fenntartó helyi rendeletei, határozatai

. Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde "BOBITA" Zöldítő és Egészségnevelő Ovodai Pe-

dagőgiai Programja

. Kazatsay Szilvia intézményvezetői pályázat

Feladatunk

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

dokumentáció vizsgálata, módosítások elvégzése.

Pedagógiai munkánkat az Övodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai Prog-

ramunkban meghatározottak szerint végezzük.



A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTETELRENDSZERE

2022.július 1-vel intézményünk átalakult és nevet változtattunk: Dunavarsányi Ovoda-

Bölcsőde. Telephely intézményként bölcsőde kezdi meg működését ősszel. Az óvoda és a

bölcsőde egy vezetés alá keriil a fenntartó döntésére és szakmai vezető segíti a bölcsőde mű-

ködését. A Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde Weöres Sándor Ovodája továbbra is egy székhely

és egy telephely intézményben, 3 épületben folytatja a gyermekek nevelését a 2022-2023.

nevelési évben.

A Pedagógiai Program felülvizsgálatát nyáron végeztük.

Ennek eredményeként a kömyezeti nevelésben elért eredményekre építve terve2zük a követ-

kező évet, melyben továbbra is a kömyezeti nevelés adja a kiemelt területet.

A naplók felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy új tartalmi elemekkel egészítjük ki, mely a

pedagógiai munka tervezhetőségét, egymásra épülését, strukturáltságát és áttekinthetőségét

segíti, valamint a kollégák minősítéséhez nyújt segítséget. Az adatvédelmi szabályok betartá-

sa érdekében is végeztünk módosftásokat.

A munkaközösségek működését átgondoltuk, számukat lecsökkentettük és a kömyezeti neve-

lés kiemelése érdekében, illetve a szakmai elmélyülés, szakmai színvonal emelése érdekében,

átalakítottuk.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

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

Nagyvarsány:

A nyár folyamán megújult a nagyvarsányi telephely udvara. Az egyenetlen felületek miatt

szükségessé vált a vízelvezetés megoldása szikkasztók beépítésével, felület feltöltéssel, új

burkolatokkal. A játszóudvar új öntött gumiburkolatot, új műfű burkolatot kapott és új játékok

kerültek felszerelésre (mászóvár, vonat, mászó gömbök), mely sok új játéklehetőséget kínál,

és sokféle mozgásformát biztosít a gyennekeknek. Az udvar esztétikailag is szép látvány. A

régebbi játékok felújítása, festése is megtörtént. A környezeti neveléshez, kömyezetvédelemre

neveléshez, kömyezettudatossághoz, segítséget nyújtanak az udvaron elhelyezett új szemete-

sek, komposztáló. Az udvaron és a szomszédos konduktív óvodában történt foldmunkák in-

dokolták a vízvezetékek fertőtlenítését, melyet nyáron elvégeztettünk. A Népegészségügy

által előirt festést elvégeztük nyáron az épületben.



Kisvarsány:

Minden évben történt felújítás az udvaron, idén sem volt ez másként. A balesetveszélyessé

vált beton játszó udvarrészt felújítottuk. A tomateremben rengeteg mozgásfejlesztő játékot,

eszközt tároltunk, melyeknek nem volt megoldva az elhelyezése, ezért idén egy szekrényt

készíttettünk, mely elnyeli az összes eszközt. A terem ezáltal rendezetté és balesetmentessé

vált. A Népegészségügy által elöírt festést elvégeztük nyáron az épületben.

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

város lakossága és a gyermeklétszám folyamatosan emelkedik. Ebben az évben különösen

látszik a gyermeklétszám emelkedés, melynek eredményeként 30 gyermek jelentkezése került

elutasításra. A törvényben meghatározott gyermekeket felvettük az intézményünkbe és lehe-

tőségünk nyílt a később született gyermekek egy részét is felvenni, azonban sokukat elutasí-

tottuk helyhiány miatt A Máltai Bölcsődével egyeztettünk a gyermekek felvételével kapcso-

latban és az új telephely bölcsödénk is lehetőséget kínál arra, hogy az elutasított gyermekek

egy részének felvételét megoldjuk.

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

désben törekszünk a folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre ajövőben is, kiemelten ügyelve

a balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére. A pedagógiai programban meg-

jelenő, új környezeti "zöldítő" tartalmak megvalósításához szükséges eszközök beszerzése,

folyamatosan történik. Az udvarokon folytatjuk a kömyezeti nevelést segítő területek kialakí-

tását. (komposztáló, virágos kert, zöldséges kert, gyógynövény fal, madárbarát kertrész, ma-

gaságyás, madáretetök, madárodú, stb. ) A csoportokban folytatjuk a kömyezeti sarkok bővíté-

sét, aktualizálását, újabb ötletek megvalósítását a Zöld Ovoda kritériumrendszere szerint.

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

védelmi-, munkabiztonsági és esztétikai szempontok fígyelembe vételével.

A három épületbenjelenleg két tomaterem (a bővítés eredményeként egy 60 nm-es tomaszo-

bával lett gazdagabb a székhely intézmény) és egy kisméretű tornaszoba áll a rendelkezésünk-

re. Minden épületben melegítö konyha üzemel: a gyermekek étkezésének biztosítása a Duna-

varsányi Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett főzőkonyha segitségével történik. Már

több éve alkalmazzuk a HACCP rendszert, melynek bevezetése óta az intézmény dolgozói



folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Figyelünk a folyamatos nyomon követésre, el-

lenörzésekre és a feltárt hibák megoldására ajogszabályok szerinti működtetésre.

Az intézmény épületeinek, udvarának rendjéről, balesetmentes kömyezetéről a Városgazdál-

kodási Kfi. foglalkoztatásában álló karbantartók gondoskodnak (intézmény-egységenként 1-1

dolgozó). Ettől a nevelési évtől baleseti bejárásokat végzünk havonta, ezzel is segítve a hibák

feltárását és kijavítását, a balesettnentes kömyezet alakítását.

Az intézmény olyan riasztóvédelmi eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítják az óvoda

épületeinek védelmét.

Eszközök

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

lamint az épületek felszereltségének fejlesztését. A következő költségvetési évben, a 2022-

2023.nevelési évben szeretnénk folytatni a nagyvarsányi telephely óvodánk udvarának továb-

bi fejlesztését.

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

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

akik egyre nagyobb létszámban vannak jelen az intézményben. A megnövekedett létszám

miatta prevenciót, az időben észlelt elmaradás diagnosztizálását nagyon fontosnak tartjuk,

ezért a kapcsolati háló kiépítése és működtetése a segítő szakemberekkel rendkívül fontos az

intézményünkben. Az elmúlt 2 évben ezt kiépítettük, melyet működtetünk és folyamatosan

bövítünk, aktualizálunk. Az Alapító Okiratunk is kibővült az SNI ellátások területén, ami

személyi feltételt és eszközállomány bővftést is igényel. A költségvetésbe fejlesztő vásárlását

is betervezzük. (fejlesztöjátékok, mozgásfejlesztő eszközök)

A kisebb fejlesztésekhez igénybe tudjuk venni óvodai alapítványunk forrásait is. Idén a nagy-

varsányi óvoda udvar fejlesztésének egy részét alapítványi pénzből fmanszíroztuk. Az Alapít-

ványunkba befolyó összegből bővíteni fogjuk a kömyezeti nevelés színesítéséhez szükséges

eszköztárunkat és mozgásfejlesztő eszközöket fogunk vásárolni.

Személyi feltételek, humáneröforrás

2022-2023. nevelési évben 14 óvodai csoporttal működünk. Minden álláshelyet betöltöttünk.

Pályakezdö, gyakomoki képzésen részt vevő kolléga jelenleg nincs az intézményben. Ped. I.

fokozatban 18 óvodapedagógus, Ped. II. fokozatban 11 óvodapedagógus dolgozik az óvodá-

ban. 1 fő gyógypedagógust alkalmazunk Ped. I fokozatban, szakvizsgával.



A Pedagógiai Szakszolgálat által meghatározott fejlesztéseket részben külső szakemberekkel

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

Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye biztosítja.

A megemelkedett BTMN és SNI létszám kovetkeztében, illetve az Alapító Okirat módosítása

következtében egy gyógypedagógus álláshelyet biztosított a fenntartó, gyógypedagógiai, fej-

lesztő feladatok ellátására.

A 2022-2023. nevelési évtől összesen 54 engedélyezett álláshelyünk van, az alábbiak szerint:

SZEKHELY

AIIáshelyek Betöltött álláshelyek száma Gyes/Gyed- Vez./ Besorolás szerint

száma álláshelyek száma en lévő egyéb

szak-

Ov. Egyéb Ovodapeda- Egyéb alk. Ov. N0 vizs- Gya Ped. I. Ped. Mes-

ped. alk. gogus ped. KS gás k. II. ter

22+1 20

vezetö

TELEPHELY

AIIásheIyek

szama

Ov. Egyéb

ped. alk.

22+lvezetö 20 1 7+1-15

gyogy

ped.

Betöltött álláshelyek szá- Gyes/Gyed- Vez. / Besorolás szerint

ma en lévő egyéb

szak-

Ovodapeda- Egyéb alk. Ov. N0 vizs- Gya Ped. I. Ped. Mes-

gógus ped. KS gás k. II. ter



Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes munkavállalók nevét, munkakörét, valamint a munka-

végzés helyszínét:

Csoport neve

Cica

Csiga-biga

Csipet csapat

Katica

Kópé manó

Micimach}

Napsugár

Nyuszi

Pillangó

Tulipán

Törp

Arpád utca 14. (Székhely)

Ovotlapcdagógusok

Baunok Csilla

Horrath Erika

Antal Mónika

Keresztes Margit

Agárdi Márta

Wágner Tímea

Csűrös Erika

Kontha Zsoltné

Baghy Andrea

Szűcs Bemadett

Mócsán Andrea

Szekeres Katalin

Cseszkóné Lázár Anikó

Putóczki Piroska

Kovácsné Straub Katalin

Szűcs Zoltánné

Kakuk Marianna

Valasikné Horváth Eva

Komiáti Zsuzsa

Latinovics Eszter

Keresztesi Károlyné

Nagy Pétemé

Dajka

Paskóné Szalai Ildikó

Székely Krisztina

Horváth Attiláné

Orcsik Mihályné

Csorvási Mária

Oláh Agnes

Molnár Zenkő Katalin

Tóthné Töltl Rita

Csapó Zoltánné

Bokodiné Kohári Mónika

Kovács Emese



Csoport neve

Maci

Mókus

Süni

Bartók Béla u. 25. (Telephely)

Ovodapedagógusok

Halma Edina

Pöttendi Ibolya

Duró Zsuzsanna

Németh Erika

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Szabó Szilvia

Dajka

Kronome Nándomé

Szabó Zsigmondné

Tiefenbeck Lászlóné

Név

Appelné Horváth Tímea

Az intézmény további munkatársai

Munkakör

Bajkóné Paskó Annamá-

na

1 Békési Edina

Kakuk Istvánné

Kazatsay Szilvia

Kőfalvi Noémi

1 Kronome Klára

Lázár Mihályné

Oláh Agnes

Sági Erika Klára

Szappanos Tímea

Tóth Dorina

Zombori Krisztina

gyógypedagógus

konyhai alkalmazott

konyhai alkalmazott

pedagógiai asszisztens

óvodavezető

pedagógiai asszisztens

konyhai dolgozó

pedagógiai asszisztens

konyhai dolgozó

óvodatitkár

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

adminisztrátor

A munkavégzés helye

Arpád u. 14.

Arpád u. 14.

Arpád u. l4.

Arpádu. 14.

Arpádu. 14.

Arpádu. 14.

Bartók Béla u. 25.

Arpádu. 14.

Arpád u. 14.

Arpádu. 14.

Arpádu. 14

Bartók Béla u. 25.

Arpád u. l4.

/"



Csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása

Férőhelyek száma (Alapitó Okirat alapján):

* Kisvarsány: 330 fő

. Nagyvarsány: 90 fő

* Osszesen: 420 fő

Szqitember 1-től felvett gyermekek száma: 393 fő, számított létszám: 408 / SNI gyermekek

száma: 10

Lét-

A cso- szám

portok

SZEKHELY (Arpád u. 14.)

Ne- SNI BTM Gyermekvédelmi adatok Tartós be-

mek HH HHH Veszé- teg

(lány) lyeztetett

szama

11

Acso-

portok

szama

313

Lét-

szam

80

153

Ne-

mek

(lány)

37

12 1

SNI

TELEPHELY (Bartók Béla u. 25.)

BTM Gyermekvédelmi adatok

HH HHH Veszé-

lyeztetett

11

Tartós be-

teg

3 v. több Fel-

gy. mentést

kap

86

3 v. több Fel-

gy. mentést

kap

24
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Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámokat (2022. szeptember 1 -i adatok alapján):

Arpád utca 14. (Székhely)

Ssz. | A csoport neve

/. 1 Cica

2. '. Csiga-biga

3. : Csipetcsapat

4. i Kalica

5. | Kópé manó

6.

7.

Micimackó

Napsugár

9. \ Nyuszi

10. \ Pillangó

1 Tulipán

11. Törp

Osszesen (székhety):

Létszám

' 28

28

27

30

28

29

27

30

26

30

30

313

Bartók Béla u. 25. (Telephely)

J...

Ssz. | A csoport neve

1. Maci

2. Mókus

3. Süni

Osszesen (telephely):

Mindösszesen:

Létszám

27

28

25

80

393

SNI száma

+2

+/

+4

+4

+3

14

SNI száma

+7

15
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Működési 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 fi-

gyelmét felhívjuk a fokozott higiéniai szabályok, intézkedések fontosságára, betartására és

ismertetjük az eljárásrendet. (Eljárásrend alkalmazása a köznevelési intézményekben)

Az óvoda iiyitva tarfása

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

Nevelési év idStartama

A nevelési év első napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja 2023. augusztus 31.

(csütörtök).

Munkaszüneti na ok és a munkana ok áthel ezése:

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)

bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A 14/2020. (V. 13. ) ITM rendelet a 2021. évi munkaszünetí napok körüli munka-

rendröl

2. § b) pontja értelmében a 2022-2023. nevelési évet érintő munkarend-változás szempontjá-

ból releváns időpontok:

. októberl5. szombat munkanap

október 31. hétfő pihenőnap

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munka-

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

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

ügyeletéről. A házirendben leirtak alapján a két nevelés nélküli munkanapon nem tartunk

ügyeletet, kirándulás és továbbképzés céljából.
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2022. október 7 - szakmai továbbképzés

2022. április 11 - nevelőtestületi kirándulás szakmai továbbképzés céljából

Nevelés nélküli munkanapok

Oszi nevelési értekezlet

"Karácsonyi" nevelési értekezlet

Nevelőtestületi tanulmányi kirándulás

Evzáró nevelési értekezlet

Evnyitó (2021-2022. ) értekezlet

Időpont

2022. 10. 07.

2022. 12. 16.

2023. 04. 11.

2023. 06. 19.

2023. 08. 30.

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

ken, így ezeken a napokon - előzetes szülői igényfelmérés alapján az intézmény összevont

csoportokban üzemelhet.

Iskolai swnetek idöpontjai

. Az őszi szünet 2022. október 29. - 2022. november 6-ig tart. Az őszi szünet elöttí

utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022,

november 7. (hétfő).

Módosítás: Az őszi szünet a 2022-2023. nevelési évben nem lesz.

. A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. A téli szünet előtti utolsó

tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január

3. (kedd). Intézményünk ehhez alkalmazkodva, 2022. december 22-23 és 2023. január

2-án ügyeletet tart Kisvarsányon a 2. épületben a szülői igényeknek megfelelően.

Módosítás: 2023. 01. 02-01. 06-ig ügyeleti rendben tartunk nyitva. EIső munka-

nap 2023. 01. 09.

. 2022. december 27-31. közott óvodánk - fenntartói engedéllyel - zárva tart.

. A tavaszi szünet 2023. április 6-től 2023. április 11-ig tart. A tavaszi szünet előtti

utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda) a szünet utáni első tanítási nap 2023. április

12. (szerda).



A nyári idó'szak tervezett nyitva tartása

Kisvarsány I. épület

nyári időszak, június 16-án nyitva tartunk.

Kisvarsány II. épület

Nagyvarsány

2023. június 16-2023. július9.

Módosftás: június 19-től kezdődik a nyári

2023. július 10 - 2023. július 30.

2023JÚ1ÍUS 31 - 2023. augusztus 31.

Jelentkezés és a beiratkows a 2023 - 2024. nevelési évre

A beiratkozás időpontja: 2023.05.02- 2023.05.05.

Jeles napokhoz kapcsolódódó rendezvények (nemzeti ünnepek, megemlékezé-

sek, hagyományápolás) idöpontjai

. A feladatok időrendi ütemezése részletesen megtalálható az I. mellékletben.

Nevelötestületí értekezletek idöpontja és témája

Nyitó nevelési értekezlet 2022.08.30.

AIkalmazotti értekezlet 2022. 09. 19.

. Munkaterv megbeszélése, elfogadás

. Munkaközösségek feladatainak

megbeszélése, tagok

* Balesetvédelmi, Tűzvédelmi oktatás

* Szakmai munka dokumentációjának

részletes megbeszélése

. Kömyezeti nevelés színesítése-

"Zöld Ovoda" kivitelezésének lehe-

tőségei kritériumrendszer alapján

* SNI gyermekek segítése

. Fejlesztési lehetőségek bővítése,

óvodai csoportok megsegítése

. Családi nap részleteinek megbeszé-

lése, programok egyeztetése

. A beszoktatási-befogadási időszak

tapasztalatainak megbeszélése - to-
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Nevelőtestületi tanulmányi kirándu-

lás

2022. 10. 07

Szakmai Fórum 2022. 10. 20.

"Karácsonyi" nevelési értekezlet 2022. 12. 17.

vábbi feladatok, teendők egyeztetése

az aktuálisjárványhelyzetnek meg-

felelően(eljárásrend-222. 09. 13.)

. továbbképzés tehetséggondozás té-

mában (POK- 5 óra)

. 1. félév programjainak részletes

megbeszélése

. K.ömyezeti Munkaközösség- Zöld

Ovoda terveinek megbeszélése

. iskolaérettséggel kapcsolatos egyez-

tetés az érintett csoportok óvodape-

dagógusaival

. Közösségépítő programok

. Karácsonyi vacsora szervezése

Alkalmazotti értekezlet 2023. 03.20. HACCP oktatás

Nevelőtestületi és alkalmazotti érte-

kezlet- szakmai nap

Evzáró nevelési értekezlet

2023. 04. 19. . Közösségépítő programok - Kirán-

dulás szervezése kömyezeti nevelés

témakörében- Allatkert

. egy közeli Zöld Ovoda meglátogatá-

sa

2023. 06. 16. . Az éves beszámoló(k) véleményezé-

se, elfogadása

. A következö nevelési év feladatai-

nak előkészítése

Evnyitó nevelési értekezlet 2023. 08.30. . Ovodai munkaterv összeállítása (ter-

vek, javaslatok: munkaközösségek,

KT, gyermekvédelem, stb.)

.
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Az intézményi igazgatás területei

Jogszabályi változások

Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás

Munkáltatóifeladatok

Feladat

A képesítési követelmények fígyelembe vételével

az óvoda dolgozóinak alkalmazása

A közalkalmazottak besorolása, illetmény-

elömenetelÍ rendszerének fígyelemmel kísérése

Anyagí és erkölcsi elÍsmerés gyakorlása

A pedagógusminösítésekkel kapcsolatos feladatok

elvégzése

A közalkalmazottak személyi anyagának kezelése

Felelős

mtézményvezetö,

Erintettek

munkavállalók

Határidő

óvodatitkár

íntézményvezetö,

óvodatitkár

intézményvezetó munkavállalók

legkésőbb a munkába

állás napja

munkavállalók

intézményvezető j pedagógusok

A müszakrend elkészítése

A munkarend meghatározása, munkafegyelem

betartatása, ellenörzése

Hiányzások nyilvántartása, túlmunka elrendelése

A dolgozók munka-, baleset- és tözvédelmi okta-

tásának megszervezése

intézményvezetö,

óvodatitkár

intézményvezetö-

helyettesek

munkavállalók

munkavállalók

j ntezményvezetö,

intézményvezetö- munkavállalók

helyettesek

helyettesek munkavállalók

intézményvezető munkavállalók

folyamatos

folyamatos

elöírás szerint

folyamatos

10 nappal a műszak-

rend életbe lépése

elön

folyamatos

folyamatos

a nevelési év nyitóér-

tekezlete
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Pedagógiai feladatok
Feladat

Az óvoda pedagógiai programjának megvalósítá-

sa/felülvizsgálata/módosítása

Az óvoda munkatervének elkészítése

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában

megfogalmazott alapelvek érvényesítése

Az óvodai nevelömunkához segÍtségnyújtás

A nevelötestületi és munkatársi értekezletek elö-

készítése, lebonyolítása

Az önképzések és továbbképzések megtervezése,

ösztönzese

A szülök és az óvoda kapcsolatának elmélyítése

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni

fejlesztés fígyelemmel kísérése (mérés-értékelés)

BTMN, SNI gyermekek ellátásának megszervezé-

se

Felelős

íntézményvezetö,

Erintettek

Bóbita Program-

gondozó MK.

intézményvezetö

vezetö-helyettesek

mtézményvezetö,

Határidő

folyamatos
óvodapedagógusok

i

alkalmazottí közösség szeptember 15.

!

intézményvezető alkalmazottÍ közösség folyamatos

mtezményvezetö,

helyettesek, szak-

mai munkaközös-

ség-vezetök

alkalmazotti közösség folyamatos

íntézményvezetö alkalmazotti közösség folyamatos

intézményvezetö óvodapedagógusok

Az óvoda információs rendszerének müködtetése

A nevelömunka ellenörzése, értékelése

Beszámoló készítése a fenntartó felé

intézményvezetö,

óvodapedagógusok

jntézményvezetö,

óvodapedagógusok

intézményvezetö

intézményvezetö,

mtézményvezetö-

helyettesek

mtézmenyvezetö

BECS MK vezeto

intézményvezetö

szülök és óvodai

alkalmazottak

gyennekek, szülök,

gyermekek, szülök,

fejlesztők (gyógype-

dagógus, külsö szak-

ember, óraadók),

óvodapedagógusok

folyamatos

folyamatos

folyamatos

év elején, folya-

matos

alkalmazottÍ közösség folyamatos

alkalmazotti közösség folyamatos

fenntartó
a fenntartó elöírá-

sa szennt

/,s'



Tanügy-igazgatásifeladatok

Feladat Felelős

A gyermekek felvétele, átvétele, a szülők írásos

értesítése, a gyermekcsoportok kialakítása

Az óvodakötelesek óvodábajárásának fígyelem-

mel kísérése, igazolatlan hiányzás esetén a szük-

séges intézkedések megtétele

TÖrekvés a gyermekbalesetek megelözésére

A gyermekek adatainak nyilvántartása, az adatok

továbbításának intézményvezetön keresztüli ügy-

intézése, az adatvédelem biztosítása (KIR)

TanügyÍ dokumentumok vezetése, tanügy-

igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása

A hitoktatás feltételeinek biztosítása

A gyermekvédelmi feladatok megszervezése

íntézményvezetö

intézményvezetö,

óvodapedagógusok

íntézményvezetö,

szülök, óvodapeda-

gógusok

íntézményvezetö,

óvodatitkár

íntézményvezetö,

óvodapedagógusok

intézményvezetö

íntézményvezetö,

gyermekvédelmi

felelös

gyermekek, szülők

gyermekek, szülők

Erintettek

gyermekek, szülök,

óvodapedagógusok

óvodakötelesek,

szülök

gyermekek

szülök, gyermekek

Határidő

jelentkezés, beiratko-

zás májusban, ill. fo-

lyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Pénwgyi feltételek, gazdálkodási feladatok

A 2022. évi költségkerettel továbbra is a szabályszerű, költséghatékony gazdálkodás. Részvé-

tel a 2023. évi költségvetés összeállításában, felelős gazdálkodás a fenntartó által jóváhagyott

költségvetési kerettel.

Feladat

Az óvoda éves költségvetésének

megtervezése, felhasználásának

irányitása

Felelős

mtézményvezetö,

íntézményvezetö

helyettesek, óvoda-

titkár

Erintettek

fenntartó, az

óvoda alkalma-

zottai

Határidő

a tervezet leadása:

december hó (a

fenntartói igény

szerint)
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Feladat Felelős

közművek átírása az intézményre

gyermekek / dolgozók adatbázisá-

nak frissítése

személyi dossziék elkészítése,

aktualizálása

íntézményvezetö,

adminisztrátor

óvodatitkár

intézményvezetö

októberi statisztika elkészítése \ intézményvezető

közzétételi lista elkészítése

Az óvoda fenntartásával, karban-

tartásával és felújitásával kapcso-

latos munkák megszervezése

A biztonságos munkavégzés fel-

tételeinek biztosítása

Az ingó és ingatlan vagyon véd-

elme

mtézményvezetö

íntézményvezetö

intézményvezetö,

munkavédelmi fele-

lős, tűzvédelmi fele-

lős, foglalkozás-

egészsegügyi

üzemorvos

íntézményvezetö

Erintettek

fenntartó, intéz-

ményvezetö

adminisztrátor

intézményvezetö,

óvodatitkár

íntézményvezetö,

óvodatitkár

intézményvezetö,

óvodatitkár

íntézményvezetö

óvodatitkár

az óvoda alkal-

mazottai

Határidő

folyamatos

folyamatos

folyamatos

2022. októberl5.

2022. októberl.

folyamatos

intézményvezetö,

munkavállalók
folyamatos

intézményvezetö,
folyamatos

Selejtezés elrendelése, leltározás intézményvezető

étkezés megrendelés, lemondás a

konyha felé
óvodatitkár

munkavállalók

fenntartó, óvoda- a fenntartó rendel-

titkár kezése szerint
1

munkanapokon

9:00-ig
óvodatitkár

SZOLGÁLTATÁSAINK

Logopédiai fejlesztés, Mozgásfejlesztés, SNI gyermekek ellátása, BTM gyermekek ellátá-

sa, gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése, óvodai szociális segítő (gyermekvéde-

lem) program, Zeneovi, Hittan (Katolikus, Református), Bozsik Program.



LOGOPÉDIA

. A logopédiai fejlesztő munkát, a kötelező ellátási feladatokat, idén Hajdú Marietta

végzi Kisvarsányon és Nagyvarsányon. Az ellátás a Szigetszentmiklósi Pedagógiai

Szakszolgálat logopédusa segítségével valósul meg.

. Az SNI, BTMN gyermekek logopédiai fejlesztését Kisvarsányon Móricz Eva, Nagy-

varsányon Balatoni Dóra látja el a pedagógiai szakvéleményben foglaltak szerint,

megbízási szerződéssel.

MOZGÁSFEJLESZTÉS

. Az SNI gyermekek ellátását Deák Eszter mozgásfejlesztő, gyógypedagógus, konduk-

tor végzi, megbízási szerződéssel.

. BTMN gyermekek mozgásfejlesztését Zatureczki Anita alapozó mozgásfejlesztő végzi

a Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat által.

. Egyéb mozgásfejlesztést preventív céllal fiatalabb gyermekeknek, Zatureczki Anita

alapozó mozgásfejlesztő látja el az intézményünkben megbízási szerződéssel.

GYÖGYPEDAGÖGIA

Gyógypedagógiai fejlesztést az SNI és BTM gyermekeknél is Appel Tímea gyógypedagógus

látja el állandó álláshelyen. Heti rendszerességgel a csoportokban végez fejlesztést, megfígye-

lést, nyújt segítséget, ad tanácsokat a csoportos pedagógusoknak. Intézményünk bölcsődével

bővült a 2022-2023. nevelési évben, amely lehetővé teszi, hogy az állandó álláshelyen foglal-

koztatott gyógypedagógus, szükség esetén, a bölcsődében is segítsen gyermekek megfigyelé-

sével és javaslattétellel a további lépésekre.

AUTIZMUS SPEKTRUM FEJLESZTÖ

Intézményünkbe egyre több autizmus spektrummal diagnosztizált gyermek jár, ezért gondos-

kodunk a fejlesztésükről a pedagógiai szakvélemény alapján. Az ellátást Dávid Andrea

gyógypedagógus látja el. Látjuk a nehézségeket a gyermekek ellátásában, melyröl folyamato-

san egyeztetünk az érintettekkel és keressük a megoldást. Ettől a nevelési évtől, megbízási

szerződéssel alkalmazunk szakembert, aki a gyermekek megfelelő fejlesztéséröl, az előírt

óraszámban gondoskodik.
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CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT SZIGETSZENTMIKLOS

Az óvodai szociális segítő: Belák Filoména, heti 1 alkalommal tartózkodik az intézményben,

de igény szerint bármikor kereshető, mind a pedagógusok, mind a szülők által. Minden héten

kedden 13.00-15.00 óráig érhető el az óvodákban. A hét utolsó keddjén Nagyvarsányon,

egyéb időpontokban Kisvarsányon.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézményével az év fo-

lyamán fórumok, érzékenyítő programok, gyermekcsoport megsegítését célzó programok

megszervezését tervezzük.



8:00

9:00

Hétfő

8.00-9.30(Kisv)

Dávid Andrea

8.00-10. 30(Kisv)

10.30-12.00

(Nagyv)

Hajdú Marietta

8.00-12.00(Kisv)

Deák Eszter

mozgásfejl.

Kedd

8. 00-8.30(Kisv)

Katolikus Hittan

8.30-9.00(Kisv)

Református Hittan

8.00-9.30

Dávid Andrea

8.45-9. 15(Nagyv)

Hittan

8. 00-9. 30(Nagyv)

Deák Eszter

Szerda

8. 30-9. 00(Nagyv)

Hittan

8.00-9.30(Kisv)

Deák Eszter

8.00-9.30(Kisv)

Dávid Andrea

Csütörtök Péntek

8.00-12.00(Kisv)

Hajdú Marietta

8.00-10.30(Kisv) 8.00-8.45

Deák Eszter (Kisv)

8.00-10. 10(Kisv) KatolikusHit-

Móricz Eva tan

10:00

11:00

10.30-13.00(Kisv) 10.00-12.00 Zatu-

Móricz Eva reczki Anita

10.20-13.00

(Kisv)

Móricz Eva

10.30-11.00(Nagyv) 10.30-11.30

Zeneovi (Kisv)

Zeneovi

13:00

14:00

13. 00-15. 00

Belák Filoména

Ovodai szociális

segitö

15. 15-16.00(Kisv)15:00 15. 00-16. 30

(Kisv) Zatureczki Zatureczki Anita

Anita

14.00-15.30(Nagyv)

Balatoni Dóra

15. 15-

16.00(Kisv)

Zatureczki Anita



Hitoktatás

Intézményünkben - a szülöi 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 kialakftott kapcsolatunk évtizedes múltra

tekint vissza. A közös együttműködés alapján óvodánkban heti rendszerességgel tart "Zene-

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

. Kisvarsány: csütörtök

. Nagyvarsány: szerda



PEDAGÓGIAI TERV

A Italános feladatok

Fejlesztési célkitűzések, feladatok - az Ovodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfo-

galmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való megfe-

lelés:

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

foglaltak, illetve az előző nevelési év értékelését fígyelembe véve határozzuk meg kiemelt felada-

tainkat.

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

A csoportnaplók felűlvizsgálata eredményeként, nyáron megujítottuk a naplókat a törvényi

háttér, adatvédelmi szabályozás, hatékonyabb munka segítése és az intézmény sajátosságainak

figyelembevételével.

Az iskolaérettségi vizsgálat felülvizsgálatát elvégeztük, mely egy korábban kidolgozott, saját

mérőeszköz. Módosításokat hajtottunk végre a méröeszközön annak érdekében, hogy minden terü-

leten megfelelő képet kapjunk a gyermek készségeiről. Hangsúlyt fektetünk a kollégák képzésére

is a méréshez, ezért számukra belső továbbképzést tartunk az évnyitó értekezleten. Továbbra is a

csoportos óvodapedagógusok végzik októberben a gyermekek vizsgálatát.

Eves kiemelt pedagógiai feladat

A környezettudatos nevelés alakitása és a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeinek bővítése. A

kömyezeti nevelés lehetőségeinek bővítése- Zöld Ovoda kritériumrendszerének megvalósítása és

Zöld Övoda pályázat elkészítése. Kömyezeti Unnepek sorának szélesítése.

További feladataink:

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

az aktuális jogszabályi előírások alapján.

. GDPR előirásainak folyamatos betartása, megismertetése az új kollégákkal.

. A külső / belső szakmai ellenörzésből (önértékelés, tanfelügyelet, minősítés) adódó szak-

mai feladatok ellátása.

. Kiemelt figyelmet igénylö gyermekek fogadására a feltételek további javítása.

. Gyermekvédelmi feladatok ellátása, koordinálása, preventív tevékenység az óvodai szociá-

lis segítő bevonásával.
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A tankötelezettség feltételeinek, megkezdésének változásai ajogszabályi előírások szerint.

A kömyezettudatos magatartás alakítása, szemléletformálás.

A megtisztelö Zöld Ovoda cím megpályázása és elnyerése.

Pályázatfígyelés a programban kiemelt területeken és cikkek írása a helyi újságban, honla-

pon. (programok, aktualitások, kiemelt területek, informálás)

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

megismerése, beilleszkedésük segitése, az együttműködés erősítése.

Család-Ovoda kapcsolatának erősítése, fejlesztése.

Az óvodai honlap aktualizálása, a közösségi információs felületek fokozottabb kihasználá-

sa.

Boldogságprogram további megvalósítása a csoportokban. Cél: az "Orökös Boldog Ovo-

da" cím megtartása.

Partnerekkel való kapcsolattartás, az együttműködés fejlesztése.

Az óvoda udvarainak további fejlesztése a gyermekek hatékonyabb mozgásfejlesztése és a

kömyezeti nevelés szfnesítése érdekében.

Az intézmény menedzselése, pályázati lehetőségek felkutatása.

Ovodavezetői pályázat illetve vezetői program időarányos megvalósítása, dokumentumok

felülvizsgálata.

Célmeghatározások intézményi minoségirányítási programunk éspedagógiai

programunk tükrében

. intézményünkben továbbra is elvárás, hogy minden pedagógus valamelyik szakmai mun-

kaközösség tevékeny tagja legyen;

. az elmúlt évek szakmai tapasztalataira építve, munkaközösségek szervezése és hatékony

működtetése a pedagógiai programmal harmonizálva;

< BECS feladatainak bövítése- a pedagógusok szakmai segítésének kidolgozása: hospitálá-

sok és belsö továbbképzések szervezésével, mentorálással- "Tavaszi Belső Továbbképzési

Program";

. mérés-értékelési rendszer működtetése (programbeválás, mérőeszközök aktualizálása,

partnerkapcsolatok megújítása, gyermekek fejlődésének megfigyelése, mérése, elégedett-

ségmérés kialakítása)
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Mérés, értékelés

Tervezett mérések:

* Gyermekek fejlettség állapotának mérése (évente 2 alkalommal, a fejlődési naplóban do-

kumentálva);

* Iskolaérettség mérés;

. Partneri igény és elégedettség mérések;

. PP beválás - hatékonyság vizsgálata.

Onértékeléssel, tanfelügyelettel és minösítéssel kapcsolatos feladatok

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre

EIIenőraés jellege Erintettek

Tanfelügyeleti ellenőr- Kazatsay Szilvia vezetői ellenőrzés

zés intézményi ellenőrzés

Onértékelés

Minősítési eljárás

Latinovics Eszter

Kazatsay Szilvia

). félév

1. félév

1. félév

2. félév

2. félév

2. félév

Baunok Csilla Ped. II.

Baghy Andrea Ped. II.

Csöröncsicsné Pöttendi Ped II.

Beáta

Kovácsné Straub Katalin Ped. II.
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Feladatmegosztás, felelffsség és hatáskörök

Szakmai munkaközösségek

Munkaközösségek

Munkaközösség neve MK vezető

BECS MK Csűrös Erika

"Oton a Zöld Övoda felé" MK Baghy Andrea

Közalkalmazotti Tanács

A Közalkalmazotti Tanács müködését 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 (fel-

adatok egyenlő elosztása/megosztása, jutalom, etikai szabályzat kialakítása, stb. ). A KT tevéke-

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

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

ók áramlását, megosztását, fontos szerepet vállal a pozitív intézményi klíma alakításában, fenntar-

tásában (dolgozók lelki egészségvédelme). Nyáron a KT elnök és a tagok felülvizsgálták a sza-

bályzatot és az Etikai Kódexet és módositották a szükséges teriileteket.
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Megbízatások és reszortfeladatok

Feladat

Kisvarsány I.

munkavédehm képviselő

tűzvédelmi felelős

honlap

gyermekvédelmi megbízott

elsősegélynyújtó

Nagyvarsány

Tóth Dorina

Tóth Dorina

faliújság

"Zöld Faliújság"

diabétesz ellátást segítő

"Zöld Ovi" faliújság

udvar használatának szabályo-

zasa

Felelős

Kisvarsány II.

Szabó Katalin Mócsán Andrea

Szabó Katalin

Kazatsay Szilvia, Sági Erika, Valasikné Horváth Eva

Nagy Pétemé

Baghy Andrea

Kovácsné Straub Ka-

talin

Antal Mónika,

Kakuk Mariaima

Lázár Mihályné

Cseszkóné Lázár

Anikó

Baghy Andrea,

Wágner Tímea,

Horváth Erika

Lázár Mihályné

Halma Edina

Duró Zsuzsanna

Lázár Mihályné

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Kazatsay Szilvia, Halma Edina, Szűcs Zoltánné

Csöröncsicsné Pöt-

tendi Beáta, Szabó

Szilvia

Halma Edma
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A továbbképwsek rendje (külsö, belso)

A nevelőtestület által jóváhagyott Továbbképzési Program / Beiskolázási terv alapján alakulnak a

továbbképzések.

Részvétel kulső képzésen - akkreditált

Pedagógus neve i Továbbképzés megnevezése

Szűcs Zoltánné

Nagy Pétemé

ECDL tanfolyam

Sakkjátszótér (10 óra)

Szűcs Zoltánné Sakkjátszótér (10 óra)

Valasikné Horváth Eva

Baghy Andrea

szakvizsgás továbbképzés- Közoktatási vezető

tanulmányi szerződéssel (4 félév)

Zöld Ovoda koordinátor képzés

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 törté-

nő ellátásának támogatása.
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Részvétel belső szakmai továbbképzéseken

Téma

Tehetséggondozás

Mérés-értékelés

Tavaszi Belső Továbbképzési Program

Zöld Ovoda látogatása, Fővárosi Allatkert

látogatása tanulmányi céllal

Időpont

2022. 10. 07

2022. 10. 21.

2023.01.20.

2023.01.27.

2023. 03. 01-

2023.05. 15.

2023. 04. 11.

Megjegyzés

óvodapedagógusok,

gyógypedagógus,

pedagógiai asszisztensek

íntézményvezetö, íntéz-

ményvezető helyettesek,

munkaközösség vezetők,

pedagógusok

nevelőtestület

óvodapedagógusok,

gyógypedagógus

alkalmazotti közösség

Dolgozók munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje

Munkavédelmi / tűzvédelmi oktatás:

. nevelési évenként 1 alkalommal (évnyitó értekezlet)

HACCP oktatás:

. nevelési évenként 1 alkalommal

Foglalkozás-egészségügy vizsgálat:

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

A család és az óvoda kapcsolata

A szülőkkel történő együttműködés az intézményünk életében kiemelt fontosságú, hiszen az óvo-

dai nevelés a családi nevelésre épül, annak kiegészítője.

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

radandóak, ha azok a családi kötelékben megerősítést 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 együttműködé-

sen, bizalmon alapuló egysége. Ebben az évben is a kömyezeti nevelés színesítéseként több bete-

kintést engedünk az óvodai életbe, a mindennapokba. A szülőkkel közös játszó délutánt, progra-

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

kömyezettudatos szemléletmód alakításban. (Madáretető barkácsolás, kert rendezés-szépítés, Ad-

venti barkácsolás, kömyezeti ünnep kapcsán nyílt nap, játszó-délutánok, ünnepek, új ötletek meg-

valósításában segitségnyújtás: mezítlábas park, magaságyás, komposztálás) A közös játék nevelő

hatását szeretnénk egy közös gondolkodás, együttműködés alapjának szánni. A szülő-gyermek

közös játékára kiállítást szervezünk: "A közös játék öröme" témában. Szeretnénk a szülőket minél

több témában bevonni az óvodai életünkbe. Ebben az évben már szeretnénk megtartani a nyílt

napokat, hogy a szülők betekintést kaphassanak a csoportok és gyermekeik mindennapjaiba és

láthassák azt a "csodát", amit gyermekeik mindennap átélnek és általa fejlődnek, okosodnak, fej-

lődnek szociális és értelmi képességeik is és válnak iskolaéretté. Szülői igényre, a zárt facebook

csoportokban osztanak meg a pedagógusok a szülőkkel a napi történésekről képeket és informáci-

ókat, ami szintén segíti a tajékozódást. Pedagógusaink fogadóórák és beszélgetések alkalmával

adnak segítséget a szülőknek nevelési kérdésekben és a gyermekük aktuális fejlettségéröl. A szü-

lők visszajelzéseik alapján ez nagy segitség nekik a mindennapokban és az iskola előtti döntések-

ben, valamint érzik a támogatást, a segítő szándékot és azt, hogy nem maradnak egyedül a prob-

lémáikkal. A szülők kéréseit figyelembe vesszük a lehetőségeinknek és a törvényi szabályozásnak

megfelelően. Nagy hangsúlyt fektetünk a különleges bánásmódú gyermekek inklúziójára, illetve

ezzel kapcsolatban az érzékenyítésre és a szülők tájékoztatásra.
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A Szülői Közösség értekezletei

. évente min. 3-5 alkalommal: aktuális témák, tajékoztatás, járványügyi szabályozások, új

törvényi szabályozások, fenntartói elvárások egyeztetése, dokumentumok véleményezése,

információkjavaslatok egyeztetése, megbeszélése, felmerülő problémák közös megoldá-

sa, dokumentumok módosításakor véleményezésijog gyakorlása, a törvény által biztosított

jogok gyakorlása.

A Szülői Közösség elnöke: Horváth-Kiss Helga

Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban

A csoportszintű szülői értekezleteket az óvodapedagógusok szervezik a szülők részvételével,

aktuális témákban. Az idöpontja 17:00 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik.

A nevelési év 1. értekezletén az intézményvezető ismerteti a Házirendet és az intézményt érintő

fontos szabályozásokat, információkat, problémakezelés menetét, az intézmény működését, cso-

portszervezést érintö változásokat, a nyári fejlesztéseket. A nevelési év aktualitása. a rezsi emel-

kedése kapcsán a spórolási lehetőségek és a járványügyi szabályozás módosulása. A szülőket a

Fenntartó álláspontjáról szükséges tajékoztatni.

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:

. Házirend felelevenítése;

* a csoport szokás- és szabályrendszerének, nevelési tervének az ismertetése;

* 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 tajékoztatás,

. fejlesztések és választható programok ismertetése;

. SNI és BTMN gyermekek ellátásának megvalósulása;

. minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése;

* az óvodai gyermekvédelmi és szociális segítö tevékenységének bemutatása.

Csoportonként évente legalább két alkalommal előre tervezett szülői értekezletek időpontjai meg-

találhatóak a "Feladatok időrendi ütemezése" táblázatban.
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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

Az iskolaérettséggel kapcsolatban is tájékoztatást kapnak a gyermekek fejlettségéről és segítséget

a döntésben, illetve az ügyintézésben.

Vezetői fogadó őra:

Minden hónap 1. keddjén 15.30-17.00 óráig, egyeztetett időpontban.

Kapcsolattartás az általános iskolával- Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános

Iskola

Dátum, Ido

2023. március

Folyamatos

Folyamatos

2023. március-április

l A program célja

A leendő elsős tanítók bemu-

tatása a szülőknek szülői érte-

kezlet keretében

Tájékoztató plakátok, felhívá-

sok kihelyezése a két intéz-

mény rendezvényeire, prog-

ramjaira

Kömyezeti nevelésben

együttműködésre törekvés-

tapasztalatok gyűjtése a Zöld

Ovodához

leendő elsős tanítók látogat-

nak a csoportokba

Helyszi'n

Székhely in-

tézmény

Székhely és

Telephely

Intézmény

Iskola, Szék-

hely és Telep-

hely Intéz-

meny

Székhely és

Telephely

Intézmény

Felelos, érinteUek

Iskolaigazgató, in-

tézményvezetö

Faliúj ság-felelősök

"Uton a Zöld Ovoda

felé" MK vezető

Intézményvezető,

óvodapedagógusok
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Egyéb kapcsolatok

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent az alább felsorolt intézményekkel, szervezetekkel:

. Fenntartó Onkormányzat

. Egészségügyi Szolgálat

. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

. Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértöi Bizottságok

. Petőfí Művelödési Ház és Könyvtár

. Szakmai szolgáltatók (Oktatási Hivatal, POK)

. Dunavarsányi Övoda-Bölcsöde Tündérország Bölcsődéje

. Máltai Bölcsőde

. Dunavarsányi Városgazdálkodási KFT.

. Meseerdő Bábszínház

. Kanga Alapítvány

AZ INTÉZMÉNY ELLENÖRZÉSI TERVE

A nevelömunka ellenSrzése

Az ellenőrzés szempontrendszere az intézményi elvárásrendszerben (pedagógus-intézményvezető-

intézmény) található meg.

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

Az ellenörzési tervet (önértékelés) a BECS MK dolgozza ki. Az idén az 5 éves tervben kijelölt

kollégák vesznek részt az önértékelésben.

Az ellenőrzési terv részletesen megtalálható a mellékletben. (Becs munkaterv)

35



Kűiső ellenőrzés

Az Oktatási Hivatal által előre jelzett ellenőrzések során, ebben a nevelési évben sor keriil 4 peda-

gógus minősítésére és vezetői, illetve intézményi tanfelügyeletre.

ellenörzés típusa

pedagógus minősítés

vezetöi tanfelügyelet

intézményi tanfelügyelet

pedagógus

Baghy Andrea

Baunok Csilla

Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

Kovácsné Straub Katalin

Kazatsay Szilvia

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

fejlödési napló) ellenffrzési terve

Az ellenőrzési terv részletesen megtalálható a mellékletben.
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Mellékletek

1. Feladatok időrendi ütemezése

2. A szakmai munkaközösségek / Közalkalmazotti Tanács éves tervei

3. Gyermekvédelmi terv/ Szociális segítő éves terve/Szolgáltatási Terv

4. Védőnők ellátási terve

5. Járványügyi szabályozás-eljárásrend alkalmazása a köznevelési intézményekben
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1. sz. melléklet

Feladatok időrendi ütemezése

Sze tember

Napok Programok

Iskolai évnyitó
SZK n itó értekezlet

02.

03.

04.
Szülői értekezlet

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Családi nap

Uzemorvosi vizsgálat
Szülői értekezlet

Szülői értekezlet

Szülői értekezlet

Szülői értekezlet
Balesetvédelmi be árás

Eves anyaggyűjtés, beszoktatási terv, mulasztási naplók ellen-
örzése

SzUreti mulatság-fellépés + nagyvarsányi megálló. udvar át-
adás
Szűreti mulatsá -l'ellé és- bölcsődei me álló

Felelősök

óvodapedagógusok
mtézmén ezetö

Mókus, Maci, Süni,
Csi et

intézményvezetö

Törp

Cica, Tulipán

Kópé Manó

Katica
Munkavédelmi felelsök

mtézményvezetö

Mókus csoport

Kó é cso ort

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Bölcsőde megnyitó- fellépés
Szülöi értekezlet

Tűzriadó

Kirándulás

Szülői értekezlet

Ugyeleti felmérő lapok kiosztása (őszi szünet, 10. 15.)

Fejlesztések összeállítása, órarendek
Mulasztási naplók ellenőrzése, Csoportnaplók ellenőrzése
Né meseNa 'a

Micimackó csoport

Csiga

mtézményvezetö,
int. vez. hel ettesek

Törp

Nyuszi

mtézményvezetö,

gyógypedagógus
óvoda eda ó sok
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Október

Napok Programok

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ovodai törzskönyvek kitöltése
Különös közzétételi lista
Statisztika

Portéka színpad- Kisvarsány (8:45-től)

Allatok Világnapja (Kanga állatsimogató Nagyvarsány)
Allatok Világnapja (Kanga állatsimogató Kisvarsány)

Portéka színpad-Nagyvarsány (11:00-től)

Ü eleti felmérő la ok leadási határide e

Nevelés nélküli nap (képzés 2. épület)- nincs ügyelet
tehetsé ké zes8.00-12.00

Iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése (tankötelesek)
Komposztálás napja-választható program

Balestevédelmi bejárás

Munkanap (10. 31. ) Ugyelet: 1. ép.

Megjegyzés

intézményvezetö

óvodapedagógusok,
int. vezető hel ettesek
Zöld ovi mk.

Csöröncsics Bea

intézményvezetö

óvodapedagógusok
Zöld ovi mk.

munkavédelmi felelősök

17.

18.

19.

20.

21.

Szülői értekezlet

Fotó-Mosolybirodalom

Fotó-Mosolybirodalom
Szülői értekezlet

Mérés-értékelés képzés vezetőknek: Gerencsér Zita

csoportos óvodapedagó-
gusok
Micimackó, Pillangó

Micimackó, Pillangó

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31
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November

Napok Programok Megjegyzés

lapok kiosztása (iskolai szünet, dec. 22., adminisztrátor

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

iy.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Fogadó órák hete

Ugyeleti felmérő lapok leadási határideje

Fogadó órák

Fogadó órák
Cso ortna lók ellenőrzése

Fejlődési napló-bemeneti szint mérés leadás

Selejtezés hete

Fo adó órák hete

Balesetvédelmi bejárás

Szülöi értekezlet

Fogadó órák hete

Adventi kézműves délután-családi program

1 .Adventi gyertya gyújtása- csoportonként

Fogadó órák hete

Pillangó, Mókus, Csipet

adminisztrátor, int. ve-
zető hel ettesek

Maci

Maci
int. vezető hel ettesek

mtézményvezetö

óvodatitkár, adminiszt-
rátor

Süni

Munkavédelmi felelős

Napsugár

Katica

Pöttendi Ibolya, Keresz-
tes Margó, Komiáti
Zsuzsaima

csoportos óvodapeda-
ö us

Cica
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December

Napok Programok

01.

2. Adventi gyertya gyújtása- csoportonként

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mikulás

Madárkarácsony az udvaron- fák feldiszítése ehető diszekkel

Csoportnaplók ellenőrzése

3.Adventi gyertya gyújtása- csoportonként

Balesetvédelmi bejárás

Nevelés nélküli munkanap-értekezlet (1. ép.), ügyelet (1. ép.)
Felnőttek karácson a-vacsora

Megjegyzés

csoportos óvodapeda-
ó sok

Nagy Pétemé

Zöld ovi mk

int. vezető helyettesek

csoportos óvodapeda-
ó usok

Munkavédelmi felelős

mtézményvezetö
Keresztesi Károl é

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Városi karácsony

4.Adventi gyertya gyújtása
G ermek karácson

Iskolai téli szünet- ügyelet 1 . ép.

Iskolai téli szünet- ügyelet 1 . ép.
Szenteste

Csipet-csapat. óvodape-
da ó sok

Szekcres Katalin

óvoda eda ó sok

27.

28.

29.

30.

31.
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2023. Január

Megjegyzés

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Szülői értekezlet

Szülői kérelmek elküldése az OH felé

Balesetvédelmi bejárás
Fo adó órák hete
SZK értekezlet- 17. 00.

Szülői értekezlet

továbbképzés- fele nevelőtestület 13.00-17. 00

Magyar Kultúra Napja-kiállítás (népmese)
Sziporka Társulat előadása

Maci

mtézményvezetö

Balesetvédelmi bejárás
Maci

mtézményvezetö

Süni

Nagy Pétemé
Putóczki Piroska

Némelh Erika

Kovácsné Straub Kala-
lin

23. Fejlödési naplók kitöltésének hete

24.
25. Szülői értekezlet

Csoportnaplók ellenőrzése

továbbképzés- fele nevelőtestület-13. 00-17.00

26.

27.

28.

29.

30. Fogadó órák hete
Fén ké ezés-Kisvarsán l. é ület

31. Fényképezés-Kisvarsány 1 .épület

óvodapedagógusok

Törp

mtézményvezetö

Nyuszi, Törp
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Február

Napok

01.

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.

Programok

Fényképezés-Kisvarsány 1 .épület

Fényképezés-Kisvarsány- 2. épület
Vizes élőhel ek Vilá a 'a- választható

Fényképezés-Kisvarsány- 2. épület

Fényképezés-Kisvarsány 2. épület
Szülői értekezlet hete

Szülői értekezlet

Farsang
Szülői értekezlet
Szülői értekezlet

Megjegyzés

Fényképezés- Nagyvarsány

Fényképezés- Nagyvarsány
Meseerdő Bábszínház- l. é ület (2 előadás 9. 30, 10. 30.)
Meseerdő Bábszínház- 2. épület (2 előadás 9.30, 10.30.)

Meseerdö Bábszínház- Nagyvarsány
Szülői értekezlet

Balesetvédelmi bejárás

Cica

Micimackó

óvodapedagógusok
Csi a

Csipet, Katica

Mókus, Pillangó

balesetvédelmi felelő-

sök

Farsang vége
Cso ortna lók ellenőrzése

intézményvezető helyet-
tesek
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Március

Napok Programok

01.

02.

03.

04.

05.

06.
Tavaszi szünet (04. 06, 04. 11 .)- igényfelmérő lapok kiosztása
Szülői értekezlet

Nőnap

09. Nyflt nap

Megjegyzés

07.

08.

10.

II.

12.

13.

14.

óvodatitkár

N szi

óvodapedagógusok
Süni

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Balesetvédelmi bejárás

Tavaszi szünet- ügyeleti felmérő lapok leadási határideje

Vfz Világnapja

Csoportnaplók ellenőrzése

Szülői értekezlet

Nyílt nap

tvédelmi felelő-

óvodatitkár

int. vezető hel ettesek

Zöld ovi mk.

int. vezető helyettesek

Napsugár

Napsugár
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A rilis

Napok Programok

01.

02.

03.

04. Nyilt nap

05.

06. Iskolai tavaszi szünet - ügyelet 2. ép.

Megjegyzés

Nyuszi

27.

28.

29.

30.

Balesetvédelmi bejárás

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
Kiállítás szervezése

25. Lóca együttes- interaktív-Kisvarsány

26. Lóca együttes- interaktív-Nagyvarsány

Csoportnaplók ellenőrzése
An ák na a

Anyák napja

óvodatitkár

balesetvédelmi felelő-

sök

Föld Napja az óvodában - nyílt program Zöld ovi mk.
óvoda eda 6 sok

Csöröncsicsné P. Bea

int. vezető helyettesek
Süni

Kópé, Katica, Cica,
Tuli án
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Má'us

Napok Programok Megjegyzés

K/\l

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.

30.

31.

Gyenneknap

Evzáró - ballagás
Kirándulás

Idősek Anyák napja (Cica)

L

szk

kó,D
Csiga
N szi

Cse-
1-

a
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Június

Napok

01.

02.

03.

Programok

Evzáró - ballagás
Kirándulás

Peda ó s Na : közalkalmazotti est, fellé és

Evzáró - ballagás

Városnapi tellépés

Városnapi fellépés polgárrá togadás
04. Nemzeti Osszetanozás Napja

Kirándulás hete

SZK záró értekezlet

Kirándulás

Kirándulás

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nyári ügyelet 1. épület
26. Nagyvarsány - takarftás

Festés: mosdók, kon ha 2. é ület

27.

28.

29.

30.

Nyári ügyeleti beosztás ismertetése

Balesetvédelmi bejárás

Utolsó iskolai tanítási nap

Nevelés nélküli nap - értekezlet (Nagyv.), ügyelet (1. ép.)
Naplók leadása

Nyári ügyelet 1. épület
Festés: mosdók, kon hák - Na arsán

Megjegyzés

Kópé, Maci
Csipet, Süni
Katica

Mókus

Csiga

Pillangó
intézniényvezetö, Keresz-
tesi A

Kópé, Pillangó, Maci,
Mókus, Tuli án

mtézményvezetö

Csiga

Törp

int. vezető helyettesek

balesetvédelmi felelősök

íntézményvezetö
óvodapedagógusok

mtézményvezetö

Halma Edina

intézmén ezető
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Július

Napok

01.

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.

31.

Programok

Nyári ügyelet 1. épület
Na arsán -takarítás

Megjegyzés

Halma Edina

Nyári ügyelet 2. épület
Festés: mosdók, kon ha 1. é ület mtézmén ezetö

Nyári ügyelet 2. épület
Takaritás 1. é ület Szűcs Zoltánné

Nyári ügyelet 2. épület
Takaritás 1. é ület Szűcs Zoltánné

Nyári ügyelet Nagyvarsány
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Au usztus

Napok Programok

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07. Nyári ügyelet - Nagyvarsány

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14. Nyári ügyelet - Nagyvarsány

15.

16.

17.
18.

Megjegyzés

^ii. ^iiriii'^i'y ~^í\

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Nyári ügyelet - Nagyvarsány
Vezetői me beszélés

29. Vezetői megbeszélés, munkaközösség vezetői megbeszélés
Nevelés nélküli nap - értekezlet (1. ép.),
ü elet - Na arsán

31. Vezetői megbeszélés

intézményvezetö

mtézményvezetö

mtézményvezetö
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2. sz. melléklet

"Uton a Zöld óvoda felé" munkaközösség munka-
terve a 2022/2023 nevelési évre

^

> >

" A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." - David Brower

Készítette: Baghy Andrea
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Bemutatkozás:

Övodánk Dunavarsány, Arpád utca 14. szám alatt áll, kisvárosias kömyezetben a központi

részen található. Hivogató külsőjén egy bóbita tündér látható és hatalmas ceruza kötegekkel

figyelmeztetnek, hogy ezen a helyen gyerekek tölthetik a napjaikat. Persze a bentről, az ud-

varról kiszűrődö hangok ezt egyből elárulják!

Dunavarsányban 1947-ben alakult az óvoda, a mai helyén, a Kossuth Lajos utcában. Az épü-

let eredetileg pékség volt. Egy csoporttal indult és csak délig fogadta a gyermekeket. Miután

az épületben felszabadult egy pedagógus szolgálati lakás, az óvoda két csoportra bővült. Az

ötvenes években már Nagyvarsányon is létrehoztak egy óvodai csoportot. Az évek folyamán,

ahogy a település fejlődött, úgy fejlődött, bövült az intézmény is.

Dunavarsány most:

Budapesttől 25km-re helyezkedik el és a családok egyik legkedveltebb letelepedési színhelye.

Városunk hónapról, hónapra egyre nagyobb és a gyerek létszámok hírtelen megemelkedő

számát nehezen bírja el ez a nem kicsi óvoda.

Az óvoda családias jellegét a 3 különálló épület adja, így olyan mintha 3 külön óvoda lenne.

14 csoportszoba található az épületekben, 2 tomaterem és egy tornaszoba. A város támogatá-

sával folyamatosan megújulunk, korszerűsödünk, fenntarthatóbbá válnak épületeink, bövítjük

játék és eszközkészletünket,

A csoportok homogén és vegyes összetételűek, így mindenki megtalálhatja a megfelelő cso-

portot gyermeke számára. A csoportlétszámok magasak, 30 fő/csoport és majdnem minden

csoportban található különleges bánásmódot igénylő gyermek. Az óvoda elhivatottan támo-

gatja és fejleszti ezeket a gyermekeket. A fejlesztésüket az óvodapedagógusokon kívül

gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek, logopédusok, autizmus spektrum fejlesztö

látják el.

Az óvodánk a környezeti nevelést emeli ki, dolgozói a kömyezettudatosságra, a fenntartható-

ságra neveli az odajáró gyermekeket és bízunk benne, hogy a családjukban is megvalósulnak

ezek a nevelési elvek, hiszen a pozitív példa mindig úttörő. A pedagógusok a témahetekben

megvalósítható, a gyermekek személyiségfejlődését biztosító tevékenységeket terveznek, és

nagy figyelmet forditanak az egészségnevelés-egészségfejlesztés alakítására, a kömyezeti

nevelésre. Az egészségnevelés fő alapeleme a szabad levelőn valójáték, amelyet óvodánkban

kiemelten végzünk. A nagy udvar lehetővé teszi, hogy sok időt töltsenek szabad levegőn
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gyermekeink, és ha az időjárás engedi a toma foglalkozásokat is kint, a levegőn tartsuk meg.

A település adottságait kihasználva, mivel sok az erdő, tó és ott van a Duna part is, szívesen

viszik a pedagógusok a gyermekeket tanulmányi sétákra, a kömyezet felfedezésére. Ovo-

dánkban hosszú évek óta fontos, kiemelt szerepetjátszik a mindennapokban a kömyezeti ne-

velés, a közvetlen és tágabb kömyezet széleskörű megismertetése. Ennek ad megfelelő teret a

"Zöld Ovoda" Program, mely kritériumrendszeren keresztül ad támpontokat a pedagógusok-

nak.

A munkaközösség fö célja a Zöld Ovodává válás, amely hosszú és izgalmakban teljes éveket

hoz számunkra. Célunk, hogy ebben a nevelési évben megpályázzuk a megtisztelő "Zöld

Ovoda" címet és elnyerjük azt.

Övodánkban fontosnak tartjuk, hogy már gyermekkorban előtérbe kerüljön a kömyezettuda-

tos magatartás, a fenntartható fejlődésre nevelés, a gyermekek, családok ökológiai szemlélet-

formálása.

Arra törekszünk, hogy a gyermekek minél közelebb kerüljenek a természethez, megismerjék,

védjék kömyezetünk értékeit, hogy a természet szeretetére fogékony óvodásokat neveljünk. A

családokkal, partnerekkel közösen szoros kapcsolatot tartva megalapozzuk a gyermekek

egészséges életviteléhez nélkülözhetetlen táplálkozási, kömyezetvédelmi szokásaikat, diffe-

renciáltan formáljuk személyiségüket, érzékenységüket kömyezetük iránt.

Az óvoda minden dolgozója teljes odaadással áll ennek a célnak az eléréséhez és ez minden

tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda feinőtt közössége munkahelyi életmódjával

és munkájával pozitív mintát nyújt a kömyezettudatos magatartásra, az ökológiai szemlélet-

formálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására.

Helyzetjelentés:

Az intézményben nagyon tudatos kömyezeti nevelés zajlik a helyi sajátosságok, eddigi

tapasztalatok beépítésével, figyelembevételével. A nevelési tervben a kömyezeti nevelésre

építenek a pedagógusok, de most kifejezetten, a "zöld eseményeket" kihangsúlyozva dolgoz-

nak. A gyermek lényét az érdeklődés, a tevékenykedés, a megismerési vágy hatja, ezt kihasz-

nálva kell a környezeti nevelést közelebb vinni a gyermekekhez. A világ felfedezése motiválja

fejlődésüket, és ösztönzi pedagógusainkat, hogy minél többet átadjunk a nézeteinkből a gyer-

mekeinknek.

A csoportszobák az ott tevékenykedő pedagógusok és gyerekek egyéniségét, érdeklődését

tükrözik, így minden csoport más és más. A csoportok abban megegyeznek, hogy mindegyik-

ben kialakítottak egy kömyezeti sarkot, amelyet folyamatosan, évszaknak és érdeklődésnek
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megfelelően aktualizálnak. A kömyezeti sarokban "természeti kincseket" gyűjtenek: termése-

ket, köveket, leveleket, ágakat stb., csíráztatnak, hajtatnak, állatokat gondoznak, virágokat

nevelnek, a gyűjtött termésekből barkácsolnak, nagyítóval vizsgálódnak, könyveket nézeget-

nek, tevékenykednek. Mindig történik valami érdekes, varázslatos ebben a csodás sarokban. A

terméseket és eszközöket a gyermekek bármikor levehetik, megnézhetik, megtapinthatják és

szabadon felhasználhatják vizuális tevékenykedéshez.

A Nagyvarásnyi Ovodában a 2021/2022. nevelési évtől megkezdték a komposztálást. A

gyermekek aktívan részt vesznek a komposztálási folyamatban, ezzel megtanulhatják a kom-

posztálás alapjait. A kisvarsányi épületekben még nem valósult meg a komposztálás, de a

terveink között szerepel ennek a megvalósítása is.

Az óvoda területén szelektíven gyűjtjük és tároljuk a hulladékok nagy részét. A szelektív hul-

ladékgyűjtés kapcsán az újrahasznosítás jegyében barkácsoltakjátékokat a gyerekek.

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

ezzel segítve kömyezeti nevelésünket. A gyerekek által elsajátított kömyezettudatos

viselkedés erösitéséhez sok szülőtöl kapnak megerősítést otthon. A helyes viselkedést,

minták segítségével építjük be a mindennapokba és válik természetessé.

Az óvodában megkezdődött a madarak gondozása, madáretetők telepítése, ezt szeretnénk a

továbbiakban folytaüii, illetve a madáritatókat is kihelyezni, hogy a gondozási feladatok kibő-

vítve, komplexen valósulhassanak meg.

A víz takaiékosság jegyében a gyerekek megtanulták a helyes kézmosási technikákat. Az

óvoda minden épületében víztisztitó készülékek lettek felhelyezve, hogy ezzel is arra ösztö-

nözzük a gyermekeket, hogy a csapvíz tökéletes emberi fogyasztásra és nem kell csak mű-

anyagba zárt vizet fogyasztani. Az étkezéseknél arra nevelünk, hogy csak annyit kérjenek,

vagy vegyenek, amit el is fogyasztanak.

Ovodánkban az áramfogyasztásra is figyelünk, megpróbálunk minél többször természetes

fénynél tevékenykedni, ha kimegyünk a teremből lekapcsoljuk a lámpákat.

A fenntarthatóságra nevelés fontos számunkra, de a takarékosabb megvalósuláshoz eszközfej-

lesztésre lenne szükség.

A kömyezeti neveléssel szoros kapcsolatban van az egészséges életmódra nevelés is, ami

egyik kiemelt feladatunk az óvodában. A tavalyi évben még két külön munkaközösség volt,

de mivel szoros kapcsolatban vannak egymással és a legtöbb esemény, feladat megegyezett,

fgy jobbnak találtuk hogy a kettő összeolvadjon. Sok idöt töltünk a gyermekekkel friss leve-
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gőn. A szülők segítségével minden nap kapnak a gyermekek friss gyümölcsöt, zöldséget. A

vízivás fontosságára mindig felhívjuk a gyemiekek fígyelmét.

Nehézsé ek:

Kisvarsány- Az udvaron 12 csoport osztozik, a terület szinte teljes egészében műfuvel, illetve

gumi őrleménnyel borított, bár a fű ennyi gyermek lábai alatt nem tudna megmaradni. A kö-

rülmények miatt, veteményes és virágoskert kialakítása nehezen megoldható, de feladataink

között szerepel, hogy megtaláljuk a lehetőséget a zöldfelület kialakítására. Erre első lépésként

magaságyásokat szeretnénk készíteni.

Nagyvarsány- Az óvodában csak 3 csoport van, de az udvaron osztozni kell az általános isko-

la gyermekeivel. Mivel nagy felület áll rendelkezésünkre, ezért megkeressük azokat a teriile-

teket, ahol a gyermekek nem játszanak és itt kialakftjuk a veteményeskertet, magaságyást és

további ötleteket fogalmazunk meg.

Erőssé ek:

Kisvarsány- Az udvar tele van fával, amelyek nyáron nagy felületen adnak ámyékot. A nagy

csoportlétszám lehetövé teszÍ közös program szervezésekor a feladatok könnyebb elosztását.

Nagyvarsány- A 3 csoport meghitt, családias közegben szervezhet programot. Az új udvar

kialakításánál fígyelembe vették, hogy a zöld felület fontos és öntöző rendszer segítségével

fent is tudják tartani azt.

Közös erősség: A két óvoda különböző adottságai, különböző lehetőségeket rejtenek maguk-

ba, ha ezeket megismerjük, és jól használjuk ki, sokszínű óvodai lehetőségekkel és progra-

mokkal gazdagíthatjuk a hozzánk járó gyermekek mindennapjait. Mindkét intézmény arra

törekszik, hogy kialakítsa saját aroulatát.

Célok:

a gyerekek és a gyerekeken keresztül a családok, óvodai dolgozók ökológiai szemléle-

tének formálása

a Zöld Ovoda kritériumrendszerének megismerése és beépítése a mindennapokba

az élő és élettelen kömyezet megismerése, a természeti és társadalmi kömyezethez fű-

ződő pozitív szemlélet kialakítása

54



sokszínű tevékenységeken keresztül a felfedezés örömének, kömyezetünk szépségé-

nek és sokszínűségének megélése

rendszeres tanulmányi séták, kirándulások szervezése, ehhez a személyi feltételek biz-

tositása

a helyi hagyományok megismerése, megszerettetésé, védelme

kömyezettudatos nevelés, kömyezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos alakítása

fenntarthatóság szemléletében programok szervezése, lebonyolítása

Zöld óvodai tartalmak átadása a szülőknek és ezek megosztása különböző fórumokon

partneri kapcsolatok ápolása, bővítése

Feladatok:

Az eddig megvalósultab-a építve, újabb ötleteket tartunk szükségesnek megvalósítani a Zöld

Ovoda kritériumrendszerének segítségével.

. A növénygondozás a csoportokban már megvalósul és már néhány csoportban állat-

gondozás is zöld utat kapott, de feladatunk, hogy minden épületben megjelenjen és a

gyermekek részt vegyenek az állatgondozási tevékenységekben.

. A szelektív hulladékgyűjtés lehetöségének a megteremtésére törekszünk szelektív szi-

getek kialakításával minden épületben. A papírokat a csoportban újrahasznosítják, a

gyerekek alkothatnak az előzőleg összegyűjtött wc papír gurigákkal, joghurtos dobo-

zokkal.

. Faliújságokat helyezünk el az Öko hireknek, évszakhoz tartozó eseményeknek, ajánlá-

soknak.

. A komposztálás megvalósítása minden épületben, ennek érdekében komposztálókat

vásárolunk.

Belső és külső továbbképzéseken fogunk részt venni, különböző témákban.

. Az egyik fö feladatunk a madárbarát kert kialakítása, amit a szülők bevonásával sze-

retnénk megvalósítani. Az óvoda egyik eldugott részében madárbarát kertet alakítunk

ki, amiben madárodút, madáretetőt és itatót helyezünk el.

. Az óvoda zöld felületét növelve, szeretnénk a szülők bevonásával magaságyásokat ki-

helyezni, fűszemövény kertet kialakítani, veteményest elkeríteni, ahol a gyermekek

tevékenykedhetnek, érzékszerveik által ismerhetik meg az ott elültetett növényeket.

GA tevékenységek folyamán a gyermekeket megismertetjük az egyszerűbb munkafo-

lyamatokkal.

. Kerti szerszámokat vásárolunk a gyermekek részére.
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Épületenként időjárás állomásokat helyezünk ki, amin a gyermekek nyomon követhe-

tik az idöjárás elemeit, változásait.

. Az újrahasznosítás jegyében, szeretnénk minden csoportot megismertetni az újra papír

készítés szépségével, ehhez elkészítjük az eszközöket, és átadjuk a meglévö ismerete-

inket.

. Játékkészítő délutánt tervezünk tartani, ahol az újrahasznosítás a mottónk. Ujrahaszno-

sítható anyagokból készítenénkjátékokat közösen.

. Mezítlábas parkot tervezünk készíteni a kollektíva és a szülők bevonásával.

. Figyeljük a kömyezeti tartalmú pályázatokat.

. A víztakarékosságjegyében szükség lenne víztakarékos csapokra, wc tartályokra.

. A gyermekek tapasztalatszerzéseit, tevékenységeiket játékos formában tervezzük és

szervezzük.

Zöld Ovoda ütemterv

Fol amatosan me valósuló feladatok:

. takarékoskodunk az energiákkal- víz takarékosság, árammal való takarékosság

. belső és külső kömyezetünk esztétikajának tisztaságának megőrzése, fejlesztése

. a kömyezeti neveléssel kapcsolatos információáramlás biztosítása a faliújság kihelye-

zésével

. madárbarát kert kialakítása és folytonos karbantartása, megfigyelési lehetőségek ki-

alakítása.

. "Fogadj örökbe egy fát" - csoportonként a kiválasztott fát megfigyelik évszakonként

és a "Fa Napló"-ban rögzítik megfigyeléseiket (rajzok, arany köpések, mérések fonal-

lal, levelek stb.)

' lehetőség szerint gilisztafarm kialakítása és megfigyelése

. folyamatos növény és állatgondozási feladatok ellátása

. komposztálás (talaj védelme)

. csoportok papírgyűjtése és újra felhasználása

. szelektív hulladékgyűjtés csoportonként
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Idöpont

hely

október

Tartalom Feladatok

A Zöld Ovoda kritérium rendszerével való Keretösszeg felhasználása

megismerkedés, éves tervek átbeszélése, Eszközök beszerzése.

ötletelések.

Állatok világmapja- október 4. Allatsimogató megszervezése.

Állatsimogatás, csoport szintű megvalósí- Cikk írása a helyi újságba és a

tások. honlapra az eseményről

Komposztálás világnapja október 10.

november Zöld faliújság kialakítása épületenként.

Madár Karácsonyra való felkészülés, ötle-

telés. Felkészülés a Madarak karácsonyá-

nak megünneplésére óvoda szinten.

december Madárkarácsony - december 7.

Övoda szintű rendezvény, csoportok újra-

hasznosítás jegyében gondolkodnak és

készítenek madáretetőket.

máreius Víz világnapjára való felkészülés- innova-

tív ötletek

Csoport szintű megvalósítások.

Nagyvarsányon folyamatos kom-

posztálás.

A faliújság aktualizálása havonta,

ez a csoportok feladata lesz, elöző-

leges beosztás.

Felelősök: kömyezeti munkakö-

zösség tagjai

Otletelések, feladatok kiosztása.

Eszközök beszerzésének lehetösé-

gei.

Szülők bevonása.

Fotózás

Ertékelés

Csoportok tájékoztatása

Szülők bevonása

Eszközök beszerzése

Cikk frása a helyi újságba, honlap-

ra

Megtervezni az eseményt, felada-

tokat leosztani, csoportok bevoná-

sával eszközök előkészítése.
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április

Vízvizsgálatok

Kirándulás a Duna-partra

Kiállítás szervezése

Játszónap szervezése

feladatok kiosztása, helyszín kivá-

lasztása, eszközök előkészítése

szülők tájékoztatása, dokumentá-

lás, szervezési feladatok

Szülök tájékoztatása, bevonása

Ovoda szintű esemény levezetése

SZK bevonása a szervezésbe

Fotózás

Ertékelés

Szervezési feladatok kiosztása

alapanyagok beszerzése

Zöld Óvoda kritérium rendszerének felül- feladatok kiosztása a pályázattal

vizsgálata, Zöld óvoda pályázat benyújtá- kapcsolatban

sa

Víz világnapja - máreius 22.

Szülők tájékoztatása, szervezés:

Övod udvar szépítés megtervezése, szülők SZK bevonásával

bevonásával.

Magaságyás készítés szülökkel.

Föld világnapja- április 22. Ovoda szintíi esemény,

Övoda udvarszépítö akció megszervezése, programok megszervezése, fotó-

lebonyolítása zás,

Magaságyások bevirágoztatása, vetemé- szülök bevonása, tajékoztatása

nyeskert gondozása.

" Egygyermek, egy palánta" program

Madárkert kitakarítása, madárodú elhelye- Otletelés

zése. Szervezései feladatok kiosztása

Ovoda szintű esemény
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majus

Szülők bevonása, nyílt program szervezé- Lebonyolítás, fotózás

se

Föld napjára való felkészülés, szanes

programok tervezése állomásonként

Kiállítás szervezése

"A közös játék öröme

Madarak-fák napja előkészületei

Madarak fák napja - május 10.

"Rajzolj arcot a fának"

Szülök tájékoztatása

feladatok leosztása

Otletelés, új ötletek feltárása

Otletek megvalósítása, fotózás

Fűszemövény fal előkészületei, szervezé- Alapanyagok beszerzése. Fűszer-

sei feladatok. novények megvétele, szülök be-

vonása az ötletelésbe és a beszer-

zésbe

Fűszemövény fal beültetése.

Munkaközösség munkájának értékelése.

Növények elültetése a gyerekekkel

Beszámoló készítése.

A köm ezet védelmének me óvásának szokásalakítása:

A viselkedésminták, attitűdök elsajátítása közvetlen tapasztalatok útján történik - modellkö-

vetéssel: elleséssel, megfigyeléssel, utánzással. Fontos a személyes példamutatás. A tanulási

folyamatban meghatározó, hogy a gyermekekjól érezzék magukat, melyet az életkori sajátos-

ságaik biztosítanak számukra: A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jó-

kedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés sza-

badsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttműködés és ajáték öröme.

Fő célunk, hogy a gyerekek harmóniában éljenek a kömyezetükkel, és fontosnak tartsák an-

nak megóvását, ezért kirándulásokat szervezünk, kertszépítö napokat a szülőkkel, családos

kirándulásokat, papírgyűjtést, kiállításokon veszünk részt, gyógynövény-kiskertet, valamüit

veteményes-kertet alakítottunk ki, komposztálunk, részt veszünk a madárvédelemben. Evek

óta takarékoskodunk a vízzel. Gazdag, játékos programokat szervezünk a Zöld jeles napokra.
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"A mi felelösségünk minden tölünk telhetöt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk,

amely nemcsak nekünk, hanem minden foldi életnek otthont ad.'

David Attenborough
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DUNAVARSÁNYI ÓVODA-
BÖLCSÖDE

BELSÓ ELLENÖRZÉSI (ÖNÉRTEKELE
SI) MUNKAKÖZÖSSÉG

MUNKATERVE

2022 / 2023 -as nevelési évre

r r

KESZITETTE: CSÜRÖS ERIKA
MUNKAKŐZÖSSEG VEZETÖ
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1. A Belső EUenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség tagjai:

1. Kazatsay Szilvia - intézmény vezető

2. Csűrös Erika - óvodapedagógus, munkaközösség vezető

3. Halma Edina - vezető helyettes, team tag

4. Szűcs Zoltánné - vezetö helyettes, team tag

5. Keresztesi Károlyné - óvodapedagógus, team tag

6. Valasikné Horváth Eva - óvodapedagógus, team tag

7. Duró Zsuzsanna - óvodapedagógus, team tag

8. Szekeres Katalin - óvodapedagógus, team tag

9. Agárdi Márta- óvodapedagógus, team tag

2. A munkaközösség tevékenységét meghatározó törvények, jogszabályok, dokumentu-

mok:

. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25. );

* 229/2012. (VIII.28. ) kormányrendelet a nemzeti köznevelésröl szóló törvény végrehaj-

tásáról;

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

vény módosításáról;

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

köznevelési intézmények névhasználatáról;

. 32/2012. (X. 8.) EMMl rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésé-

nek irányelve;

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról;

. a Dunavarsányi Ovoda - Bölcsőde" Bóbita" Zöldítő és Egészségnevelő Ovodai Peda-

gógiai Programja.
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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 ellen-

örzés esetén.

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

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

gyakorisága a munkaterv részeként található meg.

A munkaterv az intézmény küldetésével, és az Intézményi dokumentációkban lefektetett cé-

lokkal, feladatokkal összhangban fogalmazza meg a 2022-2023-as tanév minőségüggyel kap-

csolatos feladatait.

A feladatokat a havi rendszerességgel működő BECS team irányítja.

4. A 2022-2023-as tanév fő céljai:

. A minősítési és tanfelügyeleti eljárások sikeres lebonyolitása

. Pozitív eredményességi mutatók abszolválása

. Uj szakmai munkaközösségek színvonalas működése

Szakmai munkaközösségek:

- Egészséges Kömyezet "Uton a Zöld Ovoda felé"

- Belső Ellenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség.

. A nevelést segítő munkatársak hatékonyságának növelése (önértékelési rendszer)

5. A 2022-2023-as tanév kiemelt feladatai:

. Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rend-

szerének alapját képező minösítési rendszer lebonyolitására.

. Az Ovodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a testü-

let által összeállított helyi pedagógiai programban leírt intézményi céloknak való megfe-

lelés, valamint módszertani kultúránk további fejlesztése.

. Belsö ellenőrzési rendszerünk, valamint az egységes keretrendszer kiépftése, amely a

hatékonyság növelését szolgálja, segíti a pedagógiai munka folyamatos fejlesztését.

. Pedagógiai folyamatok gyakorlati ellenőrzése
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Az éves munkaterv koherenciaja a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösség tervei-

vel. (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 ala-

kítása. Onálló munkaterv szerint dolgoznak, mely elkészítését konzultáció előzi meg. (intéz-

ményvezető, munkaközösség vezetők). Munkatervüket az intézményi célok fígyelembe véte-

lével határozzák meg.

. A szakmai munkánkat segítő szakemberekkel való folyamatos konzultáció

. Külső és belső kapcsolatok ápolása, eredményes munkára való törekvés

Külső kapcsolatok ápolása: iskola, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

Szakszolgálat, védőnői hálózat

6. A Belső EIIenőrzési (Onértékelési) Munkaközösség működése:

A BECS munkaját a mindenkori hatályos jogszabályok, dokumentumok, illetve a belső minő-

ségi 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 felkészitésében, feladatmegosztásában; a szakmai

munkacsoportok koordinálásában;
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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 informa-

tikai felületre.

. Csoportlátogatás az érintett pedagógusnál (A csoportlátogatás az adatgyűjtés egyik leg-

fontosabb területe, ezért kiemelt fígyeknet 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, tapasz-

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

kollégával, vezetői interjú a kolléga munkájáról)

. Kérdőívek

. Vezetői kérdőív

. 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 kol-

légával való egyeztetés után.

A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőfvek 50% + 1

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

nyeket 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 minősitése várható

- vezetö, ha munkájának 2. vagy 4. évében van.

- fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.
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2022/2023-as nevelési év Onértékelési Terve

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

Pedagógus neve

Latinovics Eszter

Kazatsay Szilvia

Kakuk Marianna

Szekeres Katalin

Csűrös Erika

Onértékelés ideje Résztvevők Felelős

folyamatos Kazatsay Szilvia Csűrös Erika

Csűrös Erika

Szűcs Zoltánné

folyamatos Keresztesi Ká- Csűrös Erika

rolyné

Halma Edina

Szűcs Zoltánné

folyamatos Kazatsay Szilvia Csűrös Erika

Szűcs Zoltánné

Keresztesi Ká-

rolyné

folyamatos Kazatsay Szilvia Csűrös Erika

Duró Zsuzsanna

Valasikné Horváth

Eva

folyamatos Kazatsay Szilvia Csűrös Erika

Szekeres Katalin

Agárdi Márta

9.A 2022-2023. nevelési év feladata a gyermeki elégedettségmérés áttekintése, felülvizsgálata

és módosítása. Szükség esetén teljes kiépítése és a méróeszköz teljes megújítása, melyet a

BECS munkaközösség tagjai készítenek el.
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2-Sill^U.

Dunavarsányi Ovoáa-Bölcsóde Weöres Sándor Ovodája

Dunavarsény, Arpád utca 14.

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS ÉVES TERVE

2022/2023.

A Közalkai.mazotti Tanács a munkáltatóva) tö.rténö tárgyaláskor az intézménnyel

közalkalmazott jogviszonyban ál]ó összes dolgozót képviseli, a dolgozók részvételi jogát

testesíü meg.

Kiemelt feladatok a 2022, '2023-as nevelési évben:

Amennyiben szükséges minden év elején, a hatályosjogszabáTyoknak megfelelöen

aktualizaljuk a Közalkalmazolti Szabályzatot, fígyclembe véve a munkavátlalók

javaslatait és érdekeit, majd beterjesztésre kerül a munkáltató felé.

A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében, a jogok és

kötelezettségek összhangjának megteremtése.

A közalkalmazottak munkakörülményeinek és anyagi hely^etének javitásához

szükséges anyagi lehetöségek feltárása cs a céloknak legjobban megfcleló

felhasznátásuk segitése.

A Weöres Sándor Óvoda és Bölcsőde közalkalmazottai számára tervezett

rendezvények lebonyolitása:

. 2022. Karácsonyi vacsora,

. Nyugdíjas búcsúztató,

. Bóbita-díj,

. Hűség-dij

. Jubileumi dij

Dunavarsány, 2022. szeptember 1.

rÍÜruiiu- líátj- l^ii'-

Közalkalmazotti Tanács elnöfce
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3. sz. melléklet

Gyenntkvédelem

Eves terv

a 2022/23-es nevdési évre

Steaptemtebenameglevé 14 ovpáás cspporttol jndul anevdesi év,
2. épUct
Miciroackó csoport

Csiga-biga csoport
Pillangó csoport
Tflipcsopprt
Napsugár csoport

Nagyvaraányt épfilet
Mókustsopon
Sünicsoport
Macicsoport

Lépatet
Csipet csapat cspport
Tulipán csoport
Katicacsoport
Kiye Man6 csopon
Nyuszi csoport
Cicacsoport

Ame^éRMt

Az idd nevetei évet az óvodát 1 tiszla kis csqporttal kezdtfik meg, (Napsugár csoport)
iUitw. amedévovegyescsoDOitekliozteriUteltaz^gyennekek. ^^^ ^_^^ ^^^UT'te32iT^^^~^w fiwei>rt fe^.. a,.esdek leud

eUM?rS,'towS^8'esetónmihm>ffiabb értesttem tuijBk a Imzzátartoz6kat
A Covid 19 ján-ány datt beveztíett szabályok egy rteét tovibba femiUrtiuk, ezal védve

a ^ben , beszoü^ko, egy gyennekkel egy
felnSttkisirótartózkotniatacsoportszobábaB. ^ _ _ ^ ^

> A(m8zÍcÍmarilatátazaktuáli8JárvtayagyiiitfézlEedésekhez;_igaz^u^._^
^ X ̂eT^ASba'^'egfaz^agyi kiskflnywel ieuteltez6 óvodai dolgozé léphet

be.

^^STS^^^w^-'"08---"
c8aUte;U yorheÍwti, h^z<>umh yo^be^c^^^ ^ ^ .<"ltaé"es.'^érittTttniogiitisnTszorutó családok, gyennekek Itíszimát, és lia sznisseges,
jnlézkedéseket biztosUjuk rtszflkie.

az erre a Kiauiton uasos uyi wwj^w^' ^.^y^

csaÍ2dokra, ahol a szflUk nem kozOseaneveUk agyenneket ̂ ^^ ̂ ^^ ̂ ^

az^^osZ^v^^enBekorvosávd, a fejlcszto pedag6gusokto4 apszlchológusri és a
ors^?'x^^^ es w^^y^"
óvodávdes a gyeonekkel kapcsolatos infonnációból, változasoktó4 programonoi.
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Tov > i. "^ ^ne!.&rito"ÍJ>^^fl <lvev6 tfwak' eszk6zsk

u'r?STÍ^^a^^^., =zi^.ns:

^^W^^sysssss,
tájékoztatom a koltógákat

2023- januai 31-ig dUszlBm & lerion a 2022-es év besztoolóját, amely
laralnBzzaajelzéákszámáléskategóriiját ,,"..""
2023. jMusibmeUaisziIem a 2022/23-es nevelési év évértételfijét

Dunavaraány, 2022. 09. 28.

NagyPétemé
Gyermekvédelmi felelös
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4. sz. melléklet

Weöres Sándor óvoda

2336 Dunavarsány, Arpád utca 14.
Kovácíné ZelenkB Ágnes
T>t:06-;0-266-4652
E-mail'veílono^'Sidunavafian . hu

ZOZZ/2023-as övodai tanév vídíinől ellátása

Övodal fogadóóra hetye ás Ideje: 2336 Dunavarsányt Hábitat y. ZÍ-. Í4. (védónöt tanacsedö)

Idáponf péntefc 9:00-10:00 órí'fg..

A tanév során három alhalommBl köt&leitf a negyedéves tisztasági viugátat, mefynek soran a

fejtetvesség elienör^ése tfírténlit mlnden eyermeluiél,
EzekaztdŐpontok:

* szeptember

. Januar

. ápritii

A pontes dátum elore egyeztetésre kerül.

A Eanév elején a siuiok irásos tájékoztatást fcapnaka vizsgálatróf és a fejt&tveséerái,
A tanév scwán kiizűrt gye^ekék szülei irásos tajékoztatét kapnak grrót, hogy > gy<rm&küknek
fejtetvességet észtahem is arról, hogy mli< a teendSk a fejtetvesség esetén. Kezelési és meeetözésí
módok.

A viWwk frátban kftll nvilatkoinia, hqgy a ta)<ko3t3tót mogkapta ós a keielért clfofladta.
A slkeres kezelést követen vétórtői vagyorvos) Ra2o!ássaf mehetnek újra közösségbe a eyei'eketE.
További tísztasáei szfirésre. ahkor kerill sof, ha ai ót/odapedagpgusolt, illetve . siütökjelEÍk 82
csetíeges fertSeéi gYanúját

Ourwvarsány, 20Í2. 09.2S.

<fe.aíQAsaJ j[....
>ífes, Llt

.
-^íw's^\

A-s 'V.

övoda vazetŐ

/y
;1 B^
' fr t-

"l.\
^ Qk

VédinS
;-. t. ^

'..^'l'l-l-
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Wefires Sándor dvoda

2336 Dunavarsány, Arpád utca 14,
SirkM Dóra
Tel: OWO-437.20. r7
E-inail; s%donoS@ldunavaf5anv.hu

2022/2023-as évodai onév védőnSI ellátása

Óvodaf /ogadödra; 2338 Dunavarsánv, Habliat utcg 22-24 (^cfffndl canácsadő)
Idöpont: péntek 9'00-lOrfX)

A taróv során három glkalommal kÖteteuS a negyedéves tisztaságl vte^álat, metynek során a
fejtetvesség elienflrzése történik mlnden gyermelüiél.
Eiek 37 Idflpontolc

. szeptember

. Január

* dpnlis

A pontos dátum elötte kerül eeyeztetésre.

A tanév elején a s2ülök frásos tájékotíatíst kapna(< a vizígálatró! és a fejtetvességről,
A tanév során kiszÖrt gyerekek siülei fráios táiékortatfít kapnak arról, hogy a gyenneküknek
fe|tetve5sí>et taleltem és arról. IIOEV mik a teendök a ftjtavpsue eurtn. Keielisl is megatóióti
nródok,

A siülönek frasban kell nyilatftoznia, hogyg tájékoitatdt megkBpta é$ a kezetóst elfqgadta,
A silieres ktíetöst töveten védtfftfft vagy orvosi ígazofíssal mehctnek újra kői&MÍgfae a gyerekel:.
Továbbl tlsrtarigl sarfsre, akkor kerül sor, ha a; óvoilapedagőgusok, lltetve a siulSk Jetezneli.

Etjésisétifievelés, egtíszségheien, szüiöl értekezKten vatö részvétel igény szerint, elffre egyczttités
alapján.

Ounavarsány, 2Ű22.09^8.

láClflOAtQll.-
, . ü

Véddni
't
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Danavanány Viros önkormftnyaatának
Vídónól Szoltílata

m. uímú védőaől kttTt
S5 2336 Dunavarsány, Pctófi lakótclcp 4.

. 20 266 4332
e-mail: vedono3@dunavarsany.hu

Fonyóné Tóth Cecília

Weöres Sándor Ovoda

Nagyvarsányi lelephely

2336 Dunavarsány, Bartóh Béia utca 25.

Óvoda -egészségügyi munkaterv

2022/2023 tanév

óvodát ellátó orvos: Dr. KárdásÍ Judít

Meltékfet: gyakorlati útmutató az Eskola-egészségügyi Szotgálat működéséről JárványügyÍ
készenlét időszakában
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DuuavanAny Váro> önkormányiatának
VÍdőnél Szolgálata

m. M(mn vMSnói kttraet

S3 2336 Dunavarsány, Pctófi lakotelep 4.
a 20 266 4332

e-maü: vedono3@dimavarsany. hu
Fonyóné Tóth Cecüia

Az óvodai tanév rendje:

Szcptcmber:

-az óvodai munkaterv megbeszélése

-óvodai névsor elkészítése

-szuléi tájékoztatók megirfaa, egészségugyi adatlapok kioaztisa

-fokozott gondozási névsor elkészítése

-elsösegélydoboz ellenŐrzése, hiányok pótíása

-csoportlátogatás

-tisztasági vizsgálat

-részvétel a családi napon

Október:

-fogászatí szűrovizsgálat megszervezése

-tabló kfazltése a fogiszati szűrés fontosságii'&l

-jelentés a tisztasági vizsgálatról

-csoportlátogatás

November:

-csoportlátogatás

-a beiskolizandók listájanak összeillitása, egycztetés az ovónfikkel
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S^x.

Dunavaraány Vároa önkonnányait&nak
Vcdénol Szolgílata

m. . límá védinói köract

S3 2336 Dunavarsany, PctöG lakótelep 4.
> 20 266 4332

e-mail: vcdono3@dunavarsany. hu
Ponyóné Toth Cecilia

Decembcr:

-csoportlátogatás

-egészségnevelési tabló készítése

-a fejlesztést kapó gyermekek Ustájának összeállítása , 'egyeztetés az óvónőkkel

Január:

-csoportlátogatás

-egészségnevelési tabló készítése

-tísztasági vizsgálat

-névsor egyeztetés

Februán

. csoportlátogatás

-egészségnevelési tabló készítése

- jelentés készítése a tisztasági vizsgálatról

-elsösegély felszerelés eflenSrzése, hiányok pótlása

Március:

-csoportlátogatás

-egészségnevelési tabló készítése

Aprilís:

-csoportlátogatás

-egészségaevclésí tabló készítése

-tisztasági vízsgálat
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Dunavanány Város Öattonnányzaütnak
Védőnől Siolgálata

m. uímú védénől kttnct

B 2336 Dunavarsány, Pctofi lakótelcp 4.
. 20 266 4332

e-mail: vedono3@dunavarsany<hu
Fonyóné Tóth Cccűia

Május:

-csoportlátogatás

-egészségnevelési tabló készftése

-jelentés készítése a tísztasági vizsgálatról

Június:

-az intfemínyvezetőt tijekoztatom a 3. életévét betöltBH, de óvodába be nem intoU
gyennekekról,k0zös látogatás ezen családoknál

Egiszségnevelés, egészséghétcn, szülői értekezleten való regzvétel igény szerint előzetes
egyeztetés alapján történik.

Dunavarsány, 2022. ?zeptember6.

Orvos \

m.
^Sk

'/t-s.U.-i. íí^'

Övo

"\

Ur

^
t

"^
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; CSAt. A" t'; ^ 1;LÉ11

Szigetszentmiklós ''

Család- és Gyermekjóléti KSzpont ^-j^ ̂ ^ . ,,
Ovodai és Iskolai Szociilis Munka Cso|

2310 SzigetszcntmiklÓs, Losonczi u. 9.
Tdephcly: 2310 Szlgclszenlmiklós. Gytrt űl 21.

. Tdefon 36<34)443-367
. Fax36l24)*t3-3<i7

' E-inail- effi^ipdM^nlHiifclnftfi eiBaiLuuu. . rf.srm. iit. tíl. iís/^myniifl^tyuail. ffli"

. - - ;z1r;-

tfÍS'iS^U^^-

Í í-'\. ' . (' ?i<js

rs>ü c/g j<a \ 's' w "
.n

A Szigehzentmiklós Csalad - és Gyermekjoléti Kozpnat (Cim: 2310 Szigelszcntiniklós,
Losonczi u. 9. ) és a Dunavarsány Wcores Sándor Óvoda (Cím: 2336 Dunavarsány. Árpád u.
14. ) által kötött Egyűttmukiidési Megállapodás 1. számú mellékicte 2022. sze tcmbcr ).
napiatól az alábbiak szerinl módosul:

Az óvodai szociálts se^ítő tevékenységet vépző szakember:
Belák Filoména

Elérbetösé :

+36204045155
+3624443367
szszm, iskolais2ücmunka a.- iiail. com
csskszi 'etiizentmiklos/S. mai'I. coiTi

Ueveietí ideíc:

MÍnden hónap utolsó keddjén i3,ÜO ésl4,00 óra közott a Dunavarsány, Bartók Béla u.
25. szám alatti telephelyen, a hónap többi keddjén a székhelyintézménybCTi, ugyanebben
07. idfítartamban-

A szgl^áitatás keretein belui nyuj'tott tevekenvsépek::
. Egycni szinten. konflikiuskczelés: setiítö beszélgetés efó- aktuális probtémában.

elakadásban; krízisintervenció (beavatlcozás, segitségnyiijtás krízisliclyzetben);
tanácsadas; információnyújlás az elérheiö S2ociális szotgáltatásokrói. ügyintézés
segitése;

. Csoponos sziiiten: prevendós foglatkozasok szervezése; szocíális készséfiek,
kommunikáció fejlcszlése csoportos fomiában: szfllöcsopunok szerv'ezés^.

. Közösségi szinlcn: részvétót az óvodai rmdezvényeken. szülöi és nevelötestüieti
értekezleten;

A szociális se 'ítű ka -solattartó'a a K znevelési intézménv részéröl:

. Kazatsay Szilvia intéztnényvezetö

A ermekvédelmi felatiatokat ellát'a;

. Nagy Pétemé

A szociáiis segitö és a gyermekvédelmi feladatokat dlátó szeindy egyöttmülíödik az
Együttműködési meyállapodás 4. pontjában foglaltak szerint.
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5. sz. melléklet

Szigetszentmiklós
Család- és Gyermekjólét) Központ
Övodai és Iskolai Szociális Munka Csoport
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

. Tctefen: 36 (24) 443-367
n Fax:36 (24) 443-367

E3 E-mail: szmcsaladse i cssk. szszm.hu, szszm.iskolaiszocmunka ail. coiii

Köznevelési intézmény fenn-

tartója:

Köznevelési intézmény meg-

nevezése, clme:

Szolgáltatást biztosító intéz-

mény megnevezése:

Szolgáltatást biztosftó

óvodai és iskolai segítö neve:

SZOLGÁLTATÁSI TERV

2022/23-as tanév

Dunavarsány Város Onkormányzat

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde

2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.

Szigetszentmiklós Család és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 9.

Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 2).

Belák Filoména

Szolgáltatást biztosító telefon: +36 20 404 5155

óvodai és iskolai szociális segí- e-mail: belak. filomena@cssk. szszm.hu

tő elérhetősége:

Szolgáltatás

idökeretei:

ügyfélfogadás minden héten kedden

rendszeressége: a hónap utolsó keddjén a Dunavarsány, Bartók

Béla utca 25. szám alatti telephelyen

1 óraügyfélfogadás

időtartama:

ügyfélfogadás

kezdete és vége:

13, 00-14, 00 óra
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Az intézmény jellemzői:

A város 2022. nyarán átadott új bölcsődeje is az óvoda vezetojének irányítása alá került, így az

intézmény neve Weöres Sándor Övodáról Dunavarsányi Ovoda-BöIcsődére változott, a szolgálta-

tást azonban továbbra is a köznevelési intézményrészben, az óvodában tudjuk biztosítani.

Az intézmény jelenleg három épületben működik, összesen 14 gyermekcsoporttal és 393 gyer-

mekkel. Az Árpád utca 14. szám alatti székhely intézményben 2 épületben összesen 11 csoport-

szobával, a Bartók Béla utca 25. szám alatti telephelyen pedig egy épületben 3 csoportszobával

várja a gyermekeket. A székhely intézmény 2020-ban bövült új óvodai résszel, benne két csoport-

szobával és egy tomaszobával.

Az óvodapedagógusok munkáját 1 fő óvodatitkár, 1 fő adminisztrátor, 5 fő pedagógiai asszisztens,

1 fö gyógypedagógus, 14 f6 pedagógiai munkát segítő dajka és 3 fő konyhai dolgozó segíti. Az

intézményben van gyermekvédelmi felelös, akinek feladata a gyermekvédelmi munka összefogá-

sa, a jelzési kötelezettség betartásának figyelemmel kísérése, valamint szoros kapcsolatot tart az

óvodapedagógusokkal, a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint együttműködik az óvodai

szociális segítővel.

Az óvoda integráló intézmény, a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános cél-

kitűzéseinek megvalósítására törekszik. A Szakértői Bizottság által megállapítottak szerint befo-

gadja a beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a többi gyermekkel együtt,

integráltan nevelhető gyermekeket.

A szolgáltatás tartalma:

Az eddigi tapasztalatok alapján a gyermekek között legnagyobb arányban felmerülő problémák: a

különélö szülök konfliktusos kapcsolatának negatív hatása a gyermekre, a családon belüli műkö-

dési problémák, gyermek viselkedési és beilleszkedési zavara, valamint szülo és pedagógus közöt-

ti konfliktus.

. Nevelőtestület munkájának támogatása:

o Egyéni tanácsadás, konzultáció óvodapedagógusok részére magatartási problémák,

krízishelyzet, veszélyeztetettség gyanúja, egyéb szolgáltatásba történő delegálás

szükségessége esetén.

o Közvetítés a szülők és a pedagógus / az intézmény között kialakuló konfliktus fel-

oldása érdekében.
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o Részvétel szülői értekezleteken, fogadóórákon, nevelőtestületi értekezleteken igény

szennt.

o Kiégést megelőző, stresszkezelő, csapatépítő tréning az óvoda dolgozói részére.

. Szülök részére nyújtandó szolgáltatások:

o Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés.

o Információnyújtás elérhető szociális szolgáltatásokról, ellátásokról.

o Ugyintézésben való segítségnyújtás.

o Részvétel szülői értekezleten igény szerint.

o Bizonyos problémákra fókuszáló szülőcsoportok megszervezése, vezetése.

. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének támogatása a veszélyeztetettség korai ki-

szűrése, az okaihoz vezető okok feltárása és a szükséges intézkedések kezdeményezése ér-

dekében.

. Közösségi tevékenység keretében részvétel az óvoda rendezvényeinek szervezésében és

lebonyolításában igény szerint. Óvoda szintű rendezvények: adventi kézműves délután és

vásár, adventi gyertyagyújtás, télbúcsúztató, gyermeknap, családi nap, Sziporka Társulat

mese előadása, egészség-hét (tavaszi, öszi), Weöres Sándor emléknap, magyar népmese

napja.

Szigetszentmiklós, 2022. október .....

Kerekes László

Intézményvezetö
Szigetszentmiklós Család-és Gyer-

mekjóléti Központ

Kazatsay Szilvia
Intézményvezetö

Dunavarsány Ovoda-Bölcsőde
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PESTMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSl HlVATAL

OgyiralszSm: PE-15/NEO/5291-4C022
Ogyintézö: Kisszéketyi Tibomé
Telelbn' 06-24Í8S7-502

Tárgy Efjárásrend aWolmazása a köznevefési
Intézményekben - mödosítás

Hiv w&m'-

MelléWet
Ez a levél kizárólag elektromkusan kerül
mggkütdésre

Szigetszentmíklósi és Ráckevei Járási hivatal teriileténműködő köznevelésl Intézmények
Vezetöi rószére

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony/Uri
Tlsztelt Intézményvezetfi AsszonyAJri

A Nemzeti Népegészségügyi Kozpont (továbbiakban: NNK) 51473-1/2022/JIF iklatúszámű, ualamint
a Budapast FOváros Konnányhivatala NépegészségOgyi Ffiosdály BP/PNEF^JRH/1811-2G022
iklatószámú "Eljárásrend alkalmazása a köiznevelési intézményekben" táigyú tevé) tevetére hfvstkozva
az alábbiakró) tájékoztatom:

Mint On tífltt Is IsmBrt a Hwatatos Értesltfi 2022.é>i 17. számában, 2022.04.07-én megjetent, a SARS-
CoV-2 okozta fertfizéseR esetén követendű JárványQgyÍ szabályokat tartalmazö Bjárasrend van
érvényben. Ajelentegi jSnrónyogyl helyzetben az ECDC ajánlásai. illehie számos airúpai ország állal
bevezetett intézkedések tapasztalata alapján az Eljárásrend felölvizsgálata indokolt. mely folyamatfaan
van.

A fontiekben foglaltak alapján a2 Eljárésrend 3.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. 1. 1 Köznewlósi, szahképzési intéiifíéw esetén köye'tendő^eiiárés

A COVID-ia feríőzés bejefentését a 2. 1 pontnak megféteióen a házionms/kezQlőOfVOS/efWó orvos
teszi meg az OSZiR FertözöbetBg jQientŐ aírsndszerébe óvoüa eselétien renőiífvüfi szünBtet indof(oií
BseUn-n sz OklatSsi Hlvatal mndalhetl el, tialSmzott idSrs, a BelOgymlnlsztémm Köznfvalési
Allamtitkárság hezdeményezésére.

ígazoft COVID-19 fertőzés esetén a feríözöttef szoros kspcsolatba került. COVfD-19 fsrtözósre
gyanús Wneteket nem mtitató személy látogathaVa - atcár dofgozóként, akár óvodásffént,
tanalúktmt - a Itöinevslésl Inléményt Az igmaM COVID-19 fertúzöStí tOrtént szoms kontattua
{potenciális expozfoiő) kíŐpontíátóJ szémltott 5 napig kötefes a szójst és az orrot oltakaró maszkot
víselni. Amennyiben a konfskt szömélynét COViD-19 fertőzésre gyanús tünetei< jeleníkeznak. sktfor
az EIJSrásfend 2. pontfa szeríntí intézkedósek megtéíefe szOkséges (antigén gywsteszf vagy PCR
vtzsgSlsl, elkaionltés).

(tópeaészségfígyi OsztáJy
2310 SzSgBtsténtniiklős, Apor Vftnoa u. 1.

Toteton; (24) 887-440;(Z4) 887-500
E-mail: nepegesBegutiy. síigetBziBnitmBctosepaitgov. hu

Web: htto://www. kcmnanvhhfatal. hu/hu/Dest
KRtD:60Z271764
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A fentl elöirások alkalmazandók jelen tevrtl kézhezvételator folyamatban lévö járeényOgyi
megfígyeléseft során is.

A fentiekben foglateknak megfeldöen a köznewlési intézményben dolgozók, oda Járó személyek
esetén'Ta avanús tUnetek "jelentkezésekor el kell végezni a laboratinum^vizsgílatot (antlgen

ragy'PCR vlzsgaiai) és az Igazoltan COVID. 19 tertözOB személy OSZIR bejeleróM.J
"elkalMMse szükséges' Az elkulönltés Idfltartama teKSvfdltheB. ̂ amnnylben a COVIM9

fertazött' az elkUIOnités 4. napján láztalan. légűti Unetel megszűntek, akkor a IBnetek
számltott~5. "napon antigén gyorstesztet végeztethet, és amak ncgatlv aredménye esetén az
elkalonllésfeloldhatt.

Mlndezek alapján a szoros kontaktokra vonatkozó InUzkedéseket nem az i" zmé">'', hanem_a
né'pegéSBiSgiJ'Byi feladalkörben eljáró lieruleWjartsi hivatal hozhat, dB Imto^ h^';az. ""ézmé"y
'meafelelC tájékoztalást adjon a szOBSknek, pedagdgusoknak. aml seglti a haUság munkáj'ai Is.

Kérjuk Igazgató AsszonyUUfal, IntézményvezelD AsszonylAJrat, hogy a továbblakban a féntiekben
foglaltak szerint szlveskedpneic eüárnj.

Segltfl egyOttmBködését elOre Is köazonjük

SzigetszenbniWds, 2022. szeptember 13.

Tisztelettel:
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2310 SzigetszentmlktóB, ÁTl-Sziget 1/A ̂ títí
TelBfon: (06-24) 6S7-440 Fax; (06. 24) 887-405
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Legitimáció

Intézmény OM azonosítója
037287

Intézményvezetö:

Kazatsa Szilvia

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:

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

Alkalmazotti közösség nevében: Fenntartó nevében:

Keresztesi Károlyné (KT elnök)

A dokumentumjellege: Nyilvános

Érvényessége: 2022. 09. 01 -2023. 08. 31

Ph.
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