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„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad 

a kettő közül, nem teljes az élet." (Szabó Magda) 
 

 

                                                         § 

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

      http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

 

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

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

 

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

alapprogramjáról 

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

 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  

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

 

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

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

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
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 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

(Nyilatkozatok változása 2017.01.01-től!) 

 

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

működéséről 

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

 

 

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

 

 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM 

 

 Oktatási Hivatal: http://www.oktatas.hu/kiadvanyok 

 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított 

változat 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás 

-  Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési 

eljáráshoz  

-  Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz  

 

 Az  ÁMK működését szabályozó dokumentumok (P-MP, SZMSZ, Házirend) 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMMhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMMhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM
http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/kutatotanar_utmutato.pdf
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„Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják.” 

 

 

Kedves Kollégák, Munkatársak és Szülők! 

 

A 2016-2017-es nevelési évet komoly célkitűzésekkel teli örömmel kezdhetjük el. 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan kisebb-nagyobb fejlesztésekre, 

felújításokra került sor intézményeinkben. A nyáron az ÁMK iskolai melegítőkonyháján 

történt egy nagyobb horderejű felújítás, melynek összköltsége több mint 3 millió Ft volt. 

- tetőszerkezet javítása (korhadt gerenda megerősítése) külső bádogozás, esőcsatorna, 

- mosogatóblokk megnagyobbítása,  

- elektromos hálózat felújítása,  

- ételkiadó ablak nyitása az étkezőre, konyha újracsempézése, mosdó áthelyezése,festés 

 Többszöri próbálkozásunkat az óvodánk felújítására eddig nem koronázta siker. A 

reményt nem adtuk fel, ezért a tavasz folyamán újrapróbálkoztunk. Egy időben két óvoda 

felújítási pályázatot is beadott a fenntartó önkormányzat, s a nyár folyamán kaptuk az 

örömhírt, hogy a Belügyminisztérium pályázatán közel 30 millió forintot nyert 

Ostffyasszonyfa Önkormányzata az óvoda felújítására, mely kiegészül kb. 10 millió 

forint pályázati önerővel. Büszkeséggel tölt el, hogy a pályázat megalapozó 

dokumentumának szakmai részét én készíthettem el. Műszaki részét pedig Sopár Katalin 

(ASZTERV) tervezőmérnök. Így ennek a nevelési évnek a végén, a közbeszerzés 

lebonyolítását követően végre megvalósulhat régen dédelgetett álmunk: az ÓVODA 

BELSŐ FELÚJÍTÁSA és akadálymentesítése. 

Mindennek megvalósítása komoly odafigyelést kíván a fenntartó mellett az intézmény 

vezetőjétől is, továbbá szükség lesz valamennyi dolgozó segítő hozzáállására.  

A 2016-2017-es nevelési évben a hangsúlyt szakmai munkánk minőségének megőrzése 

mellett, az ehhez szükséges, jól átgondolt eszközfejlesztésére kívánjuk helyezni. Célunk az, 

hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink elérésében aktív legyen, 

támogató ötleteivel segítse a pályázat adta lehetőség maximális kihasználását.     

A szülők támogató jelenlétére, az SZK (Szülők Közössége) vezetőségére és tagjaira továbbra 

is számítunk saját gyermekeik és a csoportközösség együttnevelésének érdekében.  

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint 

erősítse óvodánk eredményeit és jó hírnevét. 

 

 

 

                                                                        Giczi Józsefné  

                                                                          ÁMK igazgató                                                                                  
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Helyzetkép 

 

 
A gyermeklétszám alakulása: 

 

Óvodánkban 1 vegyes csoport működik. Összes beírt létszám:  24  fő. 

 

Erre a tanévre újonnan jelentkezett és felvételt nyert gyermekek létszáma: 8 fő.  

Ebből várhatóan 4-5 fő kezdi meg decemberig az óvodát,(statisztikai létszám) a többiek 2017-

től folyamatosan érkeznek majd. 

2016 szeptembertől iskolát kezdett és óvodánkból távozott : 7 fő .  

Egy 6 éves gyermekünk esetében döntött úgy a nevelőtestület -  a szülőkkel egyetértésben -, 

hogy fejlődése érdekében további 1 évig óvodai nevelésben részesüljön.   

2017-ben az iskolaköteles korú gyermekek száma: 6 fő lesz. 

 

Korosztály szerinti eloszlás: 11 fő  (2,5-4 éves korú)     7  fő (4-5 éves korú),    6 fő (5-7 éves 

korú.) SNI gyermekünk ebben az évben nincs. 

 

 

Kiemelt céljaink és feladataink 

 

Elsődleges cél: 

 

 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt 

szeretetteljes légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés  

 Óvodafelújítás ütemezésének segítése, hogy a gyermekek nyugalma biztosított 

legyen ez alatt is. Műv.házban terem kialakítása a gyermekek fogadására -

szükség esetén. 

 

 

 

További céljaink: 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PMP, Házirend) 

felülvizsgálata. 

  Önértékelési Program változásainak megismerése - Intézményi elvárásrendszer 

módosítása ( pedagógus és vezetői). 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

 

1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok 

ellátása: 
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Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, 

valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra - óvodánk tavaly elkészült pedagógus és 

vezetői intézményi elvárás rendszerének felülvizsgálata a módosított kézikönyv 

alapján az önértékelési csoporttal. 

Az önértékelési csoport tagjai: Csőre Józsefné és Horváth Sándorné óvónők és Giczi 

Józsefné óvodavezető 

 Az önértékelési csoport feladata, hogy közreműködik:  

- az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában;  

- az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, 

összeállításában; 

- a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében;  

- az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában;  

- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  

- az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében. 

 

 Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre és minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés 

jogkövető megszervezése,a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása. 

 

 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél 

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, 

hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés 

összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás, során 

- a dokumentumellenőrzés során  

 

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

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

tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén 

 

A 8 pedagógus kompetencia: 

 

1.  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 
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sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

 

Közvetlenül érintettek köre a 2016/17-es nev.évben 

 

Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést 

megelőzően 

- 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

Horváth Sándorné 

Tanfelügyeleti ellenőrzés nincs kijelölve senki 

Minősítő vizsga nincs gyakornok 

Minősítési eljárás nem volt jelentkező 2016-ban 

 

Felelős: Csőre Józsefné   óvónő 

  Határidő: 2017.04.30. 

Szükséges háttéranyagok: 

- Az Ostffyasszonyfai P.S. ÁMK  Óvodájának Önértékelési Programja 

(javított változat) 

- OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára (2. javított kiadás): 

- http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi

_kezikonyv_ovoda_160127.pdf 

 

3. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, gyermekétkeztetésre és az irányításra. 

  

- Az óvoda felújítási munkálatai alatt folyamatos minőség-ellenőrzés, felügyelet 

biztosítása, a munkálatok alatt a gyermekek biztonságos elhelyezése, a művelődési 

házban terem biztosítása a nyári felújítási munkák alatt, étkezések megszervezése.  

 

- Személyzeti ellátottság javítása érdekében a rendelkezésemre bocsátott 

közfoglalkoztatottak elosztása, munkájuk beosztása, folyamatos ellenőrzése. 

 

- Alapdokumentumok aktualizálása szükség szerint: PP, Házirend, SZMSZ, Különös 

közzétételi lista 

- Szülők tájékoztatása a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételéhez – törvényi változás miatt 2017.01.01-től új szülői nyilatkozatok 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda_160127.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda_160127.pdf
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 kiosztása, igény esetén segítségadás a kitöltéshez. 

Ingyenes étkezésre jogosultaktól határozatok elkészítése. 

- Szünidei gyermekétkeztetés megszervezése a 1997. évi XXXI. törvény ( a  gyermekek 

védelméről...)alapján: 

21/C. §171 (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 

munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 

időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az 

adott gyermek részére biztosítani. 

 

- Új gyerekek bejelentése a KIR rendszerébe,személyi 

(pedagógus,gyerek)nyilvántartások aktualizálása 

Határidő: folyamatos  

- Az óvoda által használt nyomtatványok megnyitása, tartalmának ellenőrzése (csop. 

napló,felvételi és mulasztási napló,törzskönyv, új gyerekek fejl. naplóihoz anamnézis 

felvétele a beíratás idején. 

Határidő: 2016.09.20. 

Felelős: Giczi Józsefné óvodavezető 

 

 

4. Hatékony együttműködés a családokkal, a hagyományos családi nap színvonalas 

megszervezése, A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés a 

családok  bevonásával. 

Felelős: minden óvónő 

Határidő: folyamatos 

5. Az elmúlt nevelési év értékelése, beszámolók tapasztalatai alapján, kiemelt figyelmet 

fordítunk a leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint a nevelőtestület 

javaslataira: 

 

 Napi több órás levegőztetés biztosítása!  

 Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló naprakész vezetése 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj170ide0d6
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 Új ételekkel, ízekkel való ismerkedés segítése, ( csökkentett só, cukor,  zsírtartalmú 

ételek fogyasztása az egészséges táplálkozás alapja,amely mára megjelent a 

közétkeztetésben is.) 

 A tehetségígéretek kibontakoztatása 

 Az idővel való hatékony gazdálkodás 

 A gyermekek logopédiai felmérése szeptemberben, logopédiai foglalkozások  

megszervezése, feltételek biztosítása. Szakmai kapcsolattartás a logopédussal, 

fejlesztőpedagógussal, anyanyelvi nevelés  : színházi élmények 

 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel, 

egyik óvónőnk esetében számítógép használatának elsajátítása, saját vállalása szerint.   

 

Kiemelt fejlesztendő terület:  

 

Finommotoros koordináció, mely a tavalyi mérés alapján „81.13%-kal épp csak felette van 

az általunk sikerkritériumként meghatározott értéknek.” 

Ezen belül fontos feladatunk: 

 

- A helyes ceruzafogás, biztos vonalvezetés, megfelelő nyomaték elsajátíttatása. 

Erre az óvónőknek - minden gyermek esetében - kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, a 

gyermekek első próbálkozásaitól az iskolába lépésig.  

-Változatos ábrázolási eszközök beszerzése, melyek segítségével a kevésbé érdeklődő 

gyermekeket is jobban motiválhatjuk a különböző kézügyességet fejlesztő 

tevékenységekre. (pl.: varázstoll, ablakra festő filcek, különféle minőségű papírok, 

festékek, színes szárítható gyurma…stb.) 

- gyakrabban ajánlunk fel általunk tervezett ilyen jellegű tevékenységet játékidőben is. 

- ahogy eddig is, rajzpályázatokkal, helyi kiállításokkal (az óvoda előterében vagy a 

művelődési házban) is motiválhatjuk a gyerekeket. 

 

 

6. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának és a helyi Pedagógiai-Műv. Programunknak alábbi 

„üzeneteire”: 

 

 A beszoktatás ideje alatt :A közösségi magatartás szabályait már ekkor finoman 

próbáljuk megértetni szülővel (anyás beszoktatáskor) és  gyermekkel. Már a 

beszoktatástól kezdve a követelmények fokozatos, következetes betartásával, 

példamutatással világosan behatároljuk az együttélés normáit, szabályait. 

 Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

 Zavartalan pihenés biztosítása! – Nyugtató mese , altatódal 
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 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés (közös élmények átélése erősíti mindezeket) 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja.  

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Egészségnevelési program közös kidolgozása a 

védőnővel.(a Munkaterv melléklete) 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására. A testnevelés új módszertanának elsajátítása!  

 A mindennapi mozgásigény kielégítése, prevenciós torna gyakorlatainak 

beépítése a napi tornába (lúdtalp, tartásjavítás) az orvosi vizsgálat szerint:  sok a 

„lúdtalpas” gyerekünk, ezért heti két alkalommal gyógytestnevelő segítségét is 

igénybe vesszük.  (Celldömölki Szakszolgálat munkatársa) 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 

 

 

 

 HUMÁN ERŐFORRÁS 

 

ÓVODA 

 

 

Az ÁMK közalkalmazotti létszáma mindössze 6 főre redukálódott tavaly óta, újabb 

nyugdíjazás miatt. Ennyi emberrel nyilvánvalóan nem tudnánk megoldani a 3-6 éves óvodás 

korosztály és a kb. 840 fős község művelődését, szórakozását és a 3-14 éves korosztály (kb.90 

gyermek + 8 fő felnőtt vendégétkező) étkeztetését. Az intézmény és a falu vezetésének közös 

érdeke a település lakóinak színvonalas, kulturált művelődése és a civil szervezetek 

programjainak összehangolása, ezért az önkormányzat az intézmény alapító okiratának 

módosításával  lehetővé tette,hogy a  Munkaügyi Központ által finanszírozott  

közfoglalkoztatottakkal pótoljuk az intézmény humánerőforrás szükségletét.                                                                                                         

Az ÁMK-ban három felsőfokú óvodapedagógus végzettségű közalkalmazott dolgozik. 

 Giczi Józsefné ÁMK vezető  óvodai csoportban töltött kötelező óraszáma : heti 12 óra, 



11 

 

Csőre Józsefné óvónő óvodai foglalkozásainak száma: heti 32 óra (2016.01.01-től csöngei 

munkaköre megszűnt) 

Horváth Sándorné óvónő óvodai foglalkozásainak száma: 19,5 óra + 12,5 órában a műv. ház 

programjainak szervezői feladatait látja el. .A műv.ház szombat esti nyitvatartása miatt a 

dolgozó munkaszüneti napja – közös megegyezés szerint- a hétfő. 

A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést előkészítő,azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, 

gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés…stb. rendelhető el a vezető által. 

Dajka:Az óvónők munkáját 1 fő dajka /Takács Andrásné/ segíti,  munkaidejének nagy részét 

a csoportban tölti, ezen kívül Ő végzi az óvoda takarítását, az óvodai textíliák mosását, 

vasalását is. 4 éve dolgozik dajkaként óvodánkban, s mára elmondhatjuk, hogy pedagógiai-

szakmai szempontból is igazi segítőtársunkká vált. Munkáját 1 fő közfoglalkoztatott nő 

dolgozó segíti, aki szükség esetén a konyhán is tud helyettesíteni, hiszen egészségügyi 

könyvvel is rendelkezik. 

Nevelő munkánkat heti 1-2 alkalommal utazó logopédus, beszédészlelés terápiás 

foglalkozás és  gyógytestnevelő segíti, melyet a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat bocsát 

( ingyenesen) rendelkezésünkre. 

 

CSOPORTBEOSZTÁS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az  óvodapedagógusok  és tech. dolgozók munkaidő beosztása a munkaterv melléklete. 

 

 

 

 

A MELEGÍTŐKONYHÁK 

 

Ahogy az óvodai ellátás, úgy a gyermek étkeztetés (óvodai és iskolai) biztosítása is az 

önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, mely az ÁMK-n belül működik. A 

konyhák  működésében nem történt változás, továbbra is marad a  melegítőkonyhás 

üzemeltetés. A napi háromszori étkezést óvodás, iskolás gyermekeinknek és a vendégebédet, 

a tavaly újonnan megkötött szerződés szerint, továbbra  is az ATROPLUSSZ KFT.  szállítja.  

Fontos feladata az élelmezésvezetőnek és az intézmény vezetőjének, hogy körültekintően , az 

étel minőségével vagy mennyiségével  kapcsolatos panaszokat azonnal kivizsgálva a rendszer 

működését optimalizáljuk, az esetleges félreértéseket időben korrigáljuk. 

 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

(beírt)  

 

Óvodapedagógus 

 

Kötelező 

heti 

óraszáma  

 

Dajka 

heti 

óraszáma  

 

Vegyes csoport 

 

 

24 fő 

 

Csőre Józsefné 

Horváth Sándorné 

Giczi Józsefné 

32 óra 

19,5 óra 

12 óra 

Takács 

Andrásné 

40 óra 
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Konyhai dolgozók: 

-1 fő élelmezésvezető/ Mátis Lászlóné  /aki az ebéd -rendeléssel, elszámolással,számlák 

elkészítésével és beszedésével kapcsolatos adminisztrációt végzi, emellett az óvodai 

melegítőkonyhán  feladatai közé tartozik az óvodások étkeztetésének lebonyolítása, 

mosogatás és a konyha tisztántartása  is . 

 - 1 fő konyhai kisegítő:/ Gecséné Puzsár Erika/ aki az iskolai melegítőkonyhán végzi a 

tízóraiztatást, ebéd kiosztását, uzsonnakészítést , mosogatást,takarítást. Ellenőrzése elsősorban 

az ÁMK igazgató feladata, természetesen az iskolaigazgató és az étkeztetésnél segítő tanárok 

észrevételeinek figyelembe vételével. Munkáját a napköziben 1 fő közfoglalkoztatott nő 

dolgozó segíti. 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ   

 

ÁMK keretein belül a műv.ház programjainak szervezői feladatait látja el Horváth Sándorné 

óvónő heti 12,5 órában. 

A művelődési ház 2015-ös felújításának pályázati feltétele volt: 

-közösségi animátor képzésben részt vett alkalmazott foglalkoztatása (ezt a képzést a  

jelenlegi műv. ház szervező 2014 nyarán elvégezte.) 

 - legalább heti 25 óra nyitva tartás, minimum érettségizett alkalmazottal, legalább 5 évig: 

A probléma megoldására a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei irodájához az idén is 

pályázatot nyújtottunk be 1 fő kulturális közfoglalkoztatott személyére. Igényünket 

elfogadták, az ő munkáltatója az NMI, viszont munkaidejével a partner (ÁMK vezető) 

rendelkezhet.   

A közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott takarítónő /Lábas Jánosné/ június végén 

nyugdíjba vonult, helyette a fenntartó döntése alapján egyenlőre 1 fő közfoglalkoztatottal 

oldjuk meg a művelődési ház takarítási  feladatait. Egy másik közfoglalkoztatott nő dolgozó 

pedig a falu orvosi rendelőjének és a védőnői épületnek a  takarítását végzi, fennmaradó 

idejében besegít a művelődési házban. Az ő munkájának ellenőrzését is az ÁMK igazgató 

végzi, polgármester úr kérése alapján. 

 

 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

 

Részvétel akkreditált képzésen 

 

A Továbbképzési Terv alapján egy pedagógus kötelezett : Horváth Sándorné óvónő. 

Saját önértékelése és vállalása alapján azonban vezetőként  támogatom Csőre Józsefné IKT 

fejlődését,alapfokú számítógépes ismeretek elsajátításával. 

 

 A továbbképzési lehetőségek feltárása és megvitatása után, az éves beiskolázási tervben lesz 

meghatározva 2017. március 15-ig. 
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Tárgyi feltételeink: 

 

Tárgyi feltételeink a kezdéshez biztosítottak. 

A nagytakarítást az óvoda dolgozói elvégezték, két fő közmunkában alkalmazott segítővel. 

A csoportszobában meglévő bútorzat, bábok, játékeszközök fertőtlenítő tisztításával,  

javításával, átrendezésével biztonságos és barátságos környezetben várhatjuk a nyári 

karbantartás után az óvodásokat .Megtörtént az udvari fajátékok, bútorok  állagmegóvása. 

(csiszolás, festés) 

A napközikonyha épületének kitakarítása a nyár  utolsó napjára maradt a felújítási munkák 

eltolódása miatt. Ezt az összes közfoglalkoztatott, óvodai dolgozók és iskolai 

közfoglalkoztatottak is segítették. 

A műv.ház nagytakarítása év közben folyamatosan zajlik helyiségenként. 

Igényes szépirodalmi, mesés és foglalkoztató könyvek eladásával az idén is szeretnénk 

jutalékpénzhez jutni. A bevételt a gyermekekre fordítjuk. Pl.: lakóhelyünk környékén kisebb 

kirándulásokhoz használjuk fel az így befolyt összeget. Pl.: bábszínházbérlet útiköltsége. 

 

 

Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai fejlesztések  

 

A fejlesztés tárgya  

 

Pályázati forrásból:  

 

Óvodaépület energetikai és belső felújítása a pályázat szerint: nevelői szoba és logopédiai 

szoba kialakítása,konyha és gyerekmosdó felújítása… 

 

Intézményi költségvetési forrás felhasználásával: 

 

Családi nap programjára 

Gyerek programok: szüreti vigasságokra és falunapra 

Melegítőkonyhák berendezéseinek és eszközeinek pótlása, az étkeztetés feltételeinek javítása 

az ott dolgozók véleményének kikérésével 

Szakmai könyvek vásárlása 

 

Alapítványi, támogatói, Megyei Könyvtárellátó, SZK vagy egyéb forrás felhasználásával 

 

Bábszínház bérlet vásárlása gyermekeinknek (Ostffyasszonyfáért Alapítvány) 

Fejlesztő játékok beszerzése (támogatók, SZK.) 

Autóbuszos kirándulás (támogatók) 

Családi nap egyéb kiadásai (SZK) 

Gyerek és felnőtt programok óvodába és a műv. házba, kézműves fogl.anyagköltsége 

 (Vas megyei Könyvtárellátó és a Soltis Lajos Színház) 

Művelődési házba: mosógép beszerzése,függönyök cseréje 
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2016. szeptember 1. utolsó napja 2017. 

augusztus 31.  

Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig : 6.30 - 16.30 óráig. 

Ha a  nyitvatartás módosítására szülői igény merül fel, -erre lehetőség van a fenntartó 

engedélyével-  , melyet szeptember elején megtárgyalunk a szülőkkel. 

  

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt nevelés nélküli munkanapot 

használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az 

óvodavezető véleményének kikérésével - az óvodapedagógusok jogosultak dönteni. 

Megvitatása, a munkaterv ismertetése és elfogadásakor történik. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A 

nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, konyhai dolgozók, műv.ház takarító) részvétele az 

alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

Az időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb tájékoztatjuk a helyben szokásos 

módon./faliújság, facebook csoport/ 

Szülői igény esetén - ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk! 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk: 

 

Sorsz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1.  Nevelési értekezlet: 

Pedagógus önértékelés előkészítése- 

óvodánk tavaly elkészült pedagógus és vezetői 

intézményi elvárás rendszerének 

felülvizsgálata, módosítása az Óvodai 

Önértékelési Kézikönyv változásai alapján. 

október 

18. 

 

kedd 

8:00 

  

  

 

önértékelési csoport 

 

2.  Belső továbbképzés: 

A testnevelés új módszertanának részletesebb 

megismerése előadásformájában 

- erről jegyzőkönyv készítése számítógépen 

felelős:Csőre Józsefné  

 

november 

18. 

 

péntek 

8:00 

 

Horváth Sándorné 

óvónő 

Csőre Józsefné 

óvónő 

3.  Bázisóvodai szakmai napon való részvétel a 

lehetőségek és ajánlások függvényében 

/óvónők választása szerint/ 

év közben 

tervezhető 

 

 

ÁMK vezető 

 

 

 

4. Munkatársi kirándulás –nyugdíjas klubbal 

együtt 

 

 

máj-június  

H.S.óvónő/műv.ház 

vezető 
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Sorsz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

5. Nevelőtestületi értekezlet: a nevelési év 

értékelése 

- kiemelt munkatervi feladataink 

- július 15-ig leadott óvónői beszámolók 

megvitatása, gyermekvédelmi és műv.ház 

beszámolók, ÁMK vezetői értékelés. 

 

 

    július  

      28. 

 

 

 

ÁMK vezető  

és óvónők 

 

 

 

 

Munkatársi és nevelőtestületi értekezletek/nem nevelésnélküli napokon 

 

Fajtája: Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

Nev.tes-

tületi 

 A 2016-2017 nevelési év előkészítése 

- Munkaterv javaslat 

megvitatása 

szeptember 

1.  

csüt.16,30 ó 

 

ÁMK vezető  

Munka-

társi 

- Óvodafelújítás előtti 

munkamegbeszélés 

a munkák 

megkezdése 

előtt 

 

ÁMK vezető  

 

 

Szünetek és a  nyári zárva tartás tervezett időpontjai: 

 

 Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a Karácsony és Újév közötti munkanapokon 

többnyire erősen lecsökken a gyereklétszám, így ezeken a napokon – előzetes szülői 

igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény zárva tart. 

 

 Nyári takarítási szünet : általában 4 hét  augusztusban a fenntartó engedélye alapján. A 

felújítási munkák miatt ez ebben az évben kivételesen hosszabbodhat.   A takarítási szünet 

pontos időtartama és ideje - fenntartói döntést követően- legkésőbb 2016. február 15-ig 

kerül kihirdetésre. 

 

Óvodánkban szakmai munkaközösség a kis létszám miatt nem alakítható. 

Ezért is igyekszünk megragadni azokat az alkalmakat ahol szakmai napokon , 

továbbképzéseken kitekintést nyerhetünk. Többcélú intézményként speciális faladataink 

vannak (mint pl. a fenntartó által igényelt számos műv. ház program),ezért minden pedagógus 

kolléga és munkatárs tehetségének és idejének megfelelően részt vesz e rendezvények 

lebonyolításában is. Nagy felelősség és sok-sok plusz munkába és időbe kerül a falu 

gyermekeinek és felnőtt lakosságának művelődését és szórakoztatását  megszervezni és 

lebonyolítani.  
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GYERMEKVÉDELMI  FELADATOK 

Gyermekvédelmi megbízott: Csőre Józsefné óvónő 

Fogadó óra: A házirendben  szabályozottak szerint 

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal 

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

Figyelembe vesszük: 

 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és 

intézményi alapelveket 

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető 

gyermekek számára 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban leírtak betartásával 

végezzük. 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

 

Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési 

térítésre feljogosító dokumentumok 

begyűjtése az érintett szülőktől ( szükséges 

nyilatkozatok) 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

szeptember 1. 

NYILATKOZATOK begyűjtése  

a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

 

óvodavezető 

 

Iskolások 

esetében:október 24. 

óvodásoknál:december 

15. 

Szükség és igény szerint konzultáció a 

szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval 

gyermekvédelmi 

megbízott és  

óvodavezető 

 

folyamatos 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése és 

elemzés 

óvodavezető 

gyermekvédelmi 

megbízott 

szeptember  

30. 

 

 

Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és 

beilleszkedési nehézségekkel küzdő 

gyermekvédelmi 

megbízott és  
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk 

kezdeményezése 

óvodapedagógus 

 

        október 10. 

Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes 

gyermekek helyzete, a segítségnyújtás 

lehetőségei, feladatai 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

         október 10. 

Igény szerint részvétel családlátogatásokon, 

konzultáció a szülőkkel és a csoport 

óvónőivel 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

szükség szerint 

A karácsonykor segítségre szoruló 

gyermekek és családok feltérképezése, 

konzultáció a családsegítővel, szükség esetén 

források keresése 

óvodapedagógus 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

december 5. 

 

 

Változások felmérése az étkezési 

kedvezmények területén . Új nyilatkozatok 

kitöltetése Korm.rendelet változása miatt. 

élelmezésvezető 

óvodavezető 

 

      

      2017.január 01. 

Nevelőtestületi tanácskozáson beszámoló a 

gyermekvédelmi tevékenységről -(írásbeli) 

éves beszámoló 

 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

2017.július 15. 

 

 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

Szülői értekezletek  

 

Szülői értekezletek szervezésére évente minimum két, illetve rendkívüli vagy egyéb 

alkalommal. A szülői értekezleteken mindkét óvodapedagógus és a  vezető ill. más meghívott 

vendég előadó vesznek részt. A szülői értekezletekről készített feljegyzéseket, valamint a 

szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplóhoz csatoljuk.  

A Szülői Szervezet (SzK) vezetőjének és tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői 

értekezletén kerül sor. 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. 1.Az elmúlt nev.év rövid 

értékelése 

2.Az új munkaterv szülőkre 

vonatkozó részeinek 

ismertetése,SZK vezetőség 

megválasztása 

3.Óvodás lett a gyermekem - 

Tájékoztató az újonnan 

felvételt nyert gyermekek 

 

Óvodai tornaszoba 

2016. október 5. 

 

16,45 óra 

-óvodavezető 

- SZM elnök 

 

-óvodavezető 

     

 

-a csoport óvónői 
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szülei számára beszoktatás 

menetéről, 

-Csoportprofil bemutatása 

-Házirend,napi-hetirend 

ismertetése,Szülők támogatá- 

sával megvalósítandó  

programok és azok 

költségvonzatai 

4.Tájékoztató az év eleji 

fejlettségmérésről,logopédiai 

és mozgásszűrésről 

 

 

 

 

 

 

 

-a Pedagógiai 

Szakszolgálat 

munkatársa 

2. Aszülők tájékoztatása az 

alábbi témákban: 

-Iskolai életmódra való 

alkalmasság  
 -A fejlődés várható jellemzői 

az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a 

gyermekeket) 

-Az együttműködés, ezen belül 

az információ áramlás 

kialakítása és gyakorlata 

-A pedagógus önértékelés 

szülőket érintő tartalmainak 

ismertetése (szülői kérdőív) 

- Aktuális témák 

 

 

Óvodai tornaszoba 

2017. január 10. 

kedd 

16,45 óra 

 

                      

                  

 óvodavezető és a 

csoportvezető óvónők                            

előadásai 

3. Várható  ünnepek, 

ünnepélyek,kirándulás 

megbszélése. 

Előadás nevelési témában 

 

 

 

 

Óvodai tornaszoba 

2017.  

 

kedd 

16,45 óra 

óvónők, SZM 

óvodavezető 

 

 

 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban szülői értekezleten családlátogatáson vagy fogadóórán: 

 

- Egyéni fejlődési napló tapasztalatai, aláíratása a szülővel egyénenként. 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben (fogadó óra, családlátogatás ..) 

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 
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A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint 

kerül sor.  

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. Az éves munkaterv céljainak 

és feladatainak 

véleményeztetése  

2016 aug.31. 

18 óra 

 

óvodavezető 

  2. Szabályozó dokumentumok 

legitimálása  

szükség esetén 

pl. Házirend aktualizálása 

szeptemberben 

 

óvodavezető 

  3. Aktuális feladatok: pl.családi 

napi programok szervezése 

 

 

SZK  kezdeményezésre 

                 

       SZK elnöke v. 

           helyettese 

 

 

Fogadó órák időpontjai /kis óvodában nem igazán releváns/ 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

 

Óvodavezető 

 

Előzetes bejelentkezés alapján  

 

 

 

           az óvodában 

Óvodapedagógusok 

 

Előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább két 

alkalommal. 

Gyermekvédelmi megbízott 

 

Előzetes bejelentkezés alapján 

Logopédus 

 

a logopédiai óraadás időpontjában  

ill. telefonon 

 

Az óvodapedagógusok fogadó óráinak célja az a pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden 

gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek 

folyamatos nyomon követésének (Fejlődési napló) írásos és szóbeli tapasztalata. 

 

 

Kapcsolat az ÁMK Művelődési házával: 

 

 Célja: Nevelési feladataink sokoldalú megvalósításának segítése, speciális élmények 

biztosítása. /Pl.: játszóházak szervezése, könyvtárlátogatások, évzáró ünnepélyünk 

megtartása, gyermekrajz kiállítás, egyéb rendezvényeken óvodásaink szereplése fenntartói 

igény szerint: öregek napja, falukarácsony.  

Felelőse: Horváth Sándorné óvónő és művelődésszervező. 
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Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal: 
Helyi megbízottja: Brucknerné Körmendi Katalin 

Fogadóórája a Házirendben meghatározottak szerint. 

Kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás.  

Felelőse: gyermekvédelmi megbízott ( Csőre Józsefné óvónő) 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  
 

Évek során a következő jó gyakorlat alakult ki: 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt a beíratás után a szülők igénye szerint több 

alkalommal is fogadjuk nyitott napokon 9:00-12:00 –ig 15:30-16:30- óráig, továbbá  az  

„anyás beszoktatás során”  is  van lehetőségük a betekintésre. 

 (az időpontok  meghatározása a csoportban dolgozó óvónők kompetenciája)  

Ekkor:  

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- bekapcsolódhatnak a gyermekeknek  szervezett tevékenységekbe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

 

A lehetőségről, a  beíratás alkalmával az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőket. 

Felelős: óvodavezető,óvónők 

 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok 

időpontjai 

 

A vizsgálatok időpontját az orvos határozza meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel 

előtte értesítik a gyermekek szüleit. 

Szűrővizsgálatok: 

- Fizikai állapotvizsgálat (mozgás, fogászati szűrés) 

- Látásvizsgálat 

- Hallás vizsgálat 

- Iskolai alkalmassági vizsgálat 

 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

Óvoda gyermekorvosa Védőnő 

 

ÁMK dolgozók 

üzemorvosa 

           Dr. Nagy Ildikó          Busznyák Henrietta     Dr. Galambos György 

 

Az Egészségnevelési terv a Munkatervhez csatolva olvasható. 
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 Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 

 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2016. november 30. (Végzi: Horváth László munkavédelmi 

technikus,középfokú tűzvédelmi végzettség) 

Munkaegészségügyi vizsgálat: az üzemorvos ütemezése szerint, általában januárban. 

 

A pedagógiai célkitűzések és feladatok megvalósulását szolgáló  

mérés-értékelés 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer 

eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Tárgyi 

környezet 

Óvodavezető 

élelmezésve-

zető és 

gazdasági 

vezető  

Helyi (óvodai) 

szintű 

leltározás a 

felújítást 

követően  

A gazdasági 

vezetővel 

egyeztetett 

időpontban 

(~aug.végén) 

Óvodavezető 

 

Kész leltár 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

Értelmi, 

beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgás 

fejlődés 

eredménye 

Valamennyi 

gyermek 

Folyamatos 

megfigyelés, 

óvónők 

választása 

szerinti egyéb 

módszerek 

 

01.15. 

05.15. 

Óvoda- 

pedagógusok 

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési 

napló, mely 

a szülői 

beszélgeté- 

sek alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

Önértékelési 

terv szerint  

 

 Dokumentum 

elemzés, 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív, 

interjú 

Értékelést 

végzők 

03.30. 

 

Az értékelt 

04.30. 

Munkatervben 

kijelölt 

önértékelési 

csoport tagjai 

Felelőse:  

Munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő ellá 

tása,Pontos 

adatszolgál-

tatás 

 Intézményértékelésre a 2016-2017-es nevelési évben nem kerül sor.  
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Az óvoda szolgáltatásai 

Alapszolgáltatások 

Ssz. Fejlesztési terület 

 

szakember 

1.   Logopédiai és fejlesztő 

pedagógiai ellátás 

A Celldömölki  Pedagógiai    

Szakszolgálat utazó: 

 logopédusa: Kishonthy Krisztina         

 gyógytestnevelője: Ádám Ildikó 

terapeuta: Szalainé Pongrácz Andrea             

2.  Gyógytestnevelés 

3.  Beszédészlelés terápia 

4.  Pszichológiai ellátás  

 

 A Celldömölki  Pedagógiai                 

Szakszolgálatnál igény szerint 

 

 

Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek és egyéb programok  

tervezett időpontjai 

 

Ssz. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, 

jeles napok és hagyományok 

Időpontja 

1.  Gyermekek születésnapjának megünneplése,  minden hónap utolsó 

hetében 

2.  Állatok Világnapja                   

    

Október 4. kedd 

 

3.  Hagyományos családi nap - szülőknek és 

gyerekeknek 

október 22. 

szombat 15 óra. 

4.  Emlékezés az óvoda alapítóira 

 (Halottak napja előtti héten séta a temetőben)                               

október 28. péntek 

5.  Mikulás nap  

 

dec. 5. (hétfő) 

6.  Adventi készülődés : 

adventi naptár, adventi koszorúkészítés   

ádventi gyertyagyújtás 

péntekenként( 1. gyertya: 

nov. 25.) 

7.  Karácsony – gyermekek számára meghitt 

belső ünneplés 

(előtte karácsonyfa állítás a szülőkkel,)                                   

dec. 20. kedd  

8.  Falukarácsony – gyermekek szereplésével  

 

dec. 18. vasárnap 

9.  Farsang - jelmezes bemutatkozás és 

mulatságok /a rendezvény szülők,vendégek  

számára nyitott!/          

február  21. 

 kedd 

10.  Március 15. - nemzeti ünnep 

megemlékezést tartunk az óvodában,majd  a 

faluban sétát teszünk a Petőfi emlékhelyek 

körül, elhelyezzük  kis zászlóinkat.                           

márc. 14. kedd 



23 

 

Ssz. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, 

jeles napok és hagyományok 

Időpontja 

11.  Víz világnapja - kirándulás vízpartra 

( rossz idő esetén „vizes” játékok a 

csoportszobában)                              

március 24. péntek 

   

12.  Húsvét 

(ajándékkeresés az udvaron , kisállatok 

(nyuszi,csibe…) simogatás,  

április 14. péntek 

13.  Föld Napja - játék földgömbbel, térképekkel                                               

 

április 21. péntek 

14.  Anyák napi ünnepély                                               

 

az ünnep körüli 

napokban, szülők igénye 

szerint Május 5-8 között 

15.  Gyermeknap (változó programokkal) 

            

falunappal egybekötve 

június 10. 

16.  Évzáró ünnepély                                                       

-benne a nagycsoportosok ünnepélyes 

búcsúztatása a művelődési .házban                                       

május 27. v. 28. 

szombat-vasárnap 

17.   Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal  

(1.o.-ban )           

részvétel az iskola nyílt 

napján 

18.  Egész napos, buszos  kirándulás  szülőkkel 

együtt                                                                               

nyáron, szülőkkel 

egyeztetett időpontban 

19.  A leendő 1. osztályosok bemutatkozása, 

műsora                   

                          

iskolai tanévnyitón 

20.  Bábszínház bérlet- a celldömölki KMK-ban. 

Az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány 

támogatásával (támogatás függvényében 

ingyenes) 

KMK kiajánlás szerint 

(őszi-téli időszak) 

 

 

 

 

Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység 

 

 Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 
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- A szakmai munka értékelésének alapjai: az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó pedagóguskompetenciák -  alapján történik 

 

 

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megj. 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége  Gazdálkodás -Tanügyigazgatás 

 

Étkezési 

befizetések,számlák 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

élelmezés- 

vezető 

 havonta élelmezés- 

vezető 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

óvodave-

zető 

szóbeli ért. 

Szükség 

szerint 

azonnali 

vissza- 

csatolás 

Felvételi és 

mulasztási 

napló,csoportnapló 

óvodapedagó-

gusok 

szeptem- 

ber 

óvodavezető óvodave-

zető 

Szükség 

szerint 

azonnali 

vissza- 

csatolás 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása  

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

Törzskönyv vezetése 

óvodavezető 10.01. 

szükség 

szerint 

 óvodavezető 

(önellenőrzés) 

  

Jegyző értesítése: 

óvodánkba felvett- 

nem körzetben élő 

óvodakötelesek 

esetén 

óvodavezető 09.01. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

  

Felvételi, előjegyzési 

napló 

óvodavezető 04.20- 05. 

20. között 

óvodavezető 

(önellenőrzés) 

  

Óvodai 

szakvélemény 

óvodavezető   03.20. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

  

Beiskolázási terv óvodavezető 03.15. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

  

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

 

Pedagógiai program 

 

óvodapedagó

gusok 

óvodavezető  

 

10.31. 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZMSZ és 

Mellékletei 
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Munka és tűzvédelmi 

szabályzat 

 

 

konyhai 

dolgozók és 

dajka 

 
óvodavezető 

szakértő 

bevonásával 

 

HACCP 

A működés feltételei – fizikai környezet 

 

 

Tisztasági szemle 

dajka és a 

konyhai 

dolgozók 

havonta dajka, 

konyhai 

dolgozók 

önellenőrzés 

+óvodavezető 

óvoda-

vezető 

szóban, 

súlyos 

hiányos- 

ság 

esetén 

írásban is 

Szükség 

szerint 

azonnali 

vissza-

csatolás 

Bejárás: 

- munka és 

tűzvédelmi 

védelmi 

szemle 

 

 

munkavédel

mi és 

tűzvédelmi 

megbízott 

 

 

 

 

havonta 

 
szakértő 

bevonásával 

a szerződés 

szerint 

 

 

 

szakértő 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Dajka nevelést segítő 

munkája 

dajka folyamatos 

megfigyelés 

 

óvónők óvónők 

 

 

 

nev.-i év  

értékelé-

sében 

írásban 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői és nev.i 

értekezletek 

- IKT 

alkalmazása 

- Tervezési és 

értékelési 

dokumentu- 

       mok 

 

mindkét 

óvodapeda-

gógus 

folyamatos 

megfigyelés 

óvodavezető, 

 

óvodapedagó-

gusok 

(önellenőrzés) 

óvoda-

vezető 

 

az 

ellenőrzés

ről írásos 

dokument

áció 

készül 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Munkaidő beosztás 

2. sz. melléklet: Egészségnevelési terv 

3. sz. melléklet: Művelődési ház programterve (Horváth Sándorné műv.ház vezető) 
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Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

 

 

Ostffyasszonyfa, 2016.augusztus 22 .  (Munkaterv elfogadása: Jegyzőkönyv mellékelve) 

 

 

 

 

Giczi Józsefné 

          ÁMK vezető 
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