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Giczi Józsefné  intézményvezető  és a nevelőtestület             

A művelődési ház munkatervét készítette:  

Horváth Sándorné óvónő/művelődésszervező 

Nevelőtestületi ELFOGADÁS: 
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……………………………… 

A nevelőtestület nevében aláírás 

A munkatervben foglaltakkal kapcsolatosan magasabb 

jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás 

nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt 

nyilvánított: 

 

Kelt: 2017.09. 08.          

                        ……..………………………………… 

            Szülői Szervezet nevében (SZM elnök) 

Kelt:2017.09.04. 

 

                     …………………………………………… 

                          Az alkalmazottak közössége nevében 

 

Kelt: 2017. 09.    

                         ………………………………………. 

                 a fenntartó nevében/polgármester               

 

Intézményvezetői nyilatkozat 

Az intézmény felelős vezetőjeként Giczi Józsefné nyilatkozom, hogy az   Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor  

ÁMK Óvoda éves működését meghatározó Munkaterv rendelkezéseinek érvénybelépésével a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség nem hárul. 

 

Az intézmény 2017/2018. évre szóló munkatervét döntési hatáskörömben JÓVÁHAGYTAM  

 

Kelt: 2017. szeptember 12. 

     …………………………………….         Ph.                                        

            ÁMK igazgató/óvodavezető                                                                   

A dokumentum jellege: Nyilvános  

Megtalálható az intézményben és az ÁMK  honlapján: www.ostffyasszonyfa.hu 

Hatályos: a jóváhagyás napjától  Érvényes: visszavonásig 

 

 

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. 
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Kedves Kollégák, Szülők! 

Az Ostffyasszonyfai óvoda 1979-ben kezdte meg működését a jelenlegi épületben. Az 

épülettel csaknem egy időben kezdte  óvónői pályáját a nevelőtestületünk mindhárom tagja. 

Közel a 40. jubileumhoz megújulhat ebben a tanévben elsőként az épület, majd pár éven 

belül lassan-lassan kicserélődik a nevelőtestület is. Jól összeszokott csapatként az óvoda 

dolgozói elmondhatják, hogy az elmúlt évtizedek során számos ismerettel és tapasztalattal 

gazdagodtunk, melyeket mindig igyekeztünk beépíteni a munkánkba, hogy egyre jobban és 

jobban lássuk el feladatainkat. Ezáltal a szülők körében, de a faluban és tágabb 

környezetünkben is óvodánk jó hírnevet szerzett magának. Mindig nyitottak voltunk az új, 

fejlesztő ötletekre, s a saját kreativitásunkban sem volt hiány. A változáshoz való gyors 

alkalmazkodóképesség egyik erősségünk, s az elmúlt nyáron ennek megint szép példáját 

láthatták tőlünk. Az óvodaépület kipakolása, előkészítése a tervezett felújításra, mindeközben 

a művelődési házban a feltételek megteremtése, a csoportszoba és öltöző otthonossá tétele a 

gyermekek fogadására a mi feladatunk volt. A 40 millió Ft-os beruházás megvalósítása 

komoly odafigyelést kíván a fenntartó mellett az intézmény vezetőjétől, de számítok 

valamennyi munkatársam és a szülők segítő hozzáállására is. Például a pályázati forrásból 

megvalósítandó óvodai eszközbeszerzés (4 millió Ft értékben) átgondolása, ebben az 

önkormányzat segítése, a mi felelősségünk. Az elmúlt tanévben már kiváló eredménnyel 

túljutottunk a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi intézményi és intézményvezetői 

ellenőrzésén, ennek a tanévnek az első napjaiban egy MÁK (Magyar Állam Kincstár) 

ellenőrzésen, de jól tudjuk, hogy még nincs vége. 2018-ban az Oktatási Hivatal kijelölte 

intézményünket és a vezetőt is külön, országos szakmai ellenőrzésre, s mindezek mellett az 

intézményvezető pedagógus minősítési eljárása is erre a tanévre esik. 

Sajnos mindezekhez a jelenlegi működési feltételek nem túl kedvezőek.  A tanév közepén a 

gyermekek és saját magunk újra átszoktatása egy új környezetbe „profi csapatmunkát” 

követel tőlünk! Kedves Kollégáim! Azt kérem tőletek is, hogy a vállalt feladatoknak és a 

kihívásoknak való megfelelés érdekében, segítsük és támogassuk egymást, - építve az elmúlt 

évek tapasztalataira és eredményeire - bízzunk önmagunkban, hogy a nehéz körülmények 

ellenére meg tudjuk mutatni szakmai munkánk jó minőségét.  

A szülők támogató jelenlétére, az SZM (Szülői Munkaközösség) vezetőségére és tagjaira 

továbbra is számítunk saját gyermekeik és a csoportközösség együttnevelésének érdekében. 

Munkátokhoz jó egészséget kívánok!                                

                                                                                                 Giczi Józsefné  intézményvezető 
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A munkaterv tartalmainak értelmezéséhez 

 

 

Kedves Kollégák!  

 

A munkaterv megváltozott tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai 

elvárásaival: az intézményértékelés évente kötelezően értékelendő elvárásaival. 

(Lásd: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS) 

 

A dokumentum tartalma (Pld.: Pedagógiai folyamatok- Tervezés…) összhangban vannak az 

intézményi önértékelés/tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentum elemzési szempontjaival, 

illetve, segítenek választ adni a vonatkozó dokumentumelemzési kérdésekre. Ennek 

megfelelően ezek a tervezési tartalmak később - hatékonyan támogatva a 

dokumentumelemzést- egy az egyben válaszolják meg a vonatkozó kérdéseket, ugyanakkor 

hozzásegítik a kollégákat a tudatos tervezéshez, pld. a stratégiai célok, vagy az éves 

beszámoló megállapításainak operatív megvalósításához.  

 

Logikusnak gondolom, hogy az értékelés (éves beszámoló) tartalmi elvárásaira már a tervezés 

folyamán is fókuszálnunk kell! Segítve a rendszerlátást, ennek megfelelően a megvalósítási 

területek megegyeznek az intézmény - évente értékelendő - értékelésterületeivel / a 

munkaterv tartalmával: 

1. Pedagógiai folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

Általánosan érvényesítendő elvek: 

 A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év 

tervezése  

 Átfogja az intézmény egészét 

 Készítésének logikája könnyen áttekinthető 
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Helyzetkép 
A gyermeklétszám alakulása: 

Óvodánkban 1 vegyes csoport működik. Összes beírt létszám: 21 fő. (köztük egy SNI 

gyermek, aki 2 főnek számít) 

Erre a tanévre újonnan jelentkezett és felvételt nyert gyermekek létszáma: 4 fő + 1 fő, 

akit még tavaly beírattak, de mégsem kezdte meg az óvodát, ez csak ennek a nevelési évnek 

az elején várható. 

Az újonnan érkező gyermekek közül várhatóan 3 fő kezdi meg decemberig az óvodát, 2 fő 

2018. évben.  

Tavaly egy 6 éves gyermekünk esetében döntött úgy a nevelőtestület -  a szülőkkel 

egyetértésben-,  hogy fejlődése érdekében további 1 évig óvodai nevelésben részesüljön.   

Korosztály szerinti eloszlás: 3 fő (3 éven aluli) ,  7 fő  (3-4 éves) 4  fő (4-5 éves) ebből: 1 fő 

SNI.    6 fő (5-6 éves), 1 fő (6-7 éves) 

2018-ban tehát az iskolaköteles korú gyermekek száma: 7 fő lesz. 

2015-ben módosított Alapító Okirat egyik változása volt, hogy az SNI gyerekek integrált 

óvodai nevelése kibővült óvodánkban: a beszédfogyatékosok mellett, az egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők ellátása is bekerült az alapító okiratba. Az aktuális nevelési évre 

beírattak hozzánk egy gyermeket, akinek szakértői véleményében mindkét terület fel van 

tüntetve. Mivel tavaly nagyobb testvére nagycsoportos volt nálunk, beszoktatását még a nyár 

folyamán –testvére segítségével - elkezdtük. Több éve nem volt SNI gyerekünk, ez az év 

ebből a szempontból is nehezített lesz, a megfelelő szakember megtalálása a gyermek 

ellátására és az integráció elősegítésére egyik kiemelt feladatunk lesz. 

HH, HHH gyermekünk tavaly nem volt, év elején ismét felmérjük gyermekeink helyzetét. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jelenleg 1 fő jogosult. 

 

 

Kiemelt céljaink és feladataink 

 

 

 Törvényes és szakmailag színvonalas intézményműködés. 

  

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör biztosítása: 

- Óvoda felújítás ideje alatt, - amely több hónap is lehet- az ideiglenes 

helyszínen a nyugodt, harmonikus neveléshez szükséges körülmények 

alakítása, folyamatos javítása. 

- Felújítás után az új óvoda berendezése, otthonossá tétele, ízléses díszítése 

mellett, a gyermekek szokás és szabályrendszerének felülvizsgálata, az 

átköltözés zökkenő mentesebbé tétele gyermekeink érdekében. 
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További céljaink: 

I. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK: TERVEZÉS – MEGVALÓSÍTÁS 

 

 Az éves munkaterv és a megvalósítás dokumentumai ( óvónők tervei) összhangban 

legyenek a stratégiai dokumentumokkal. 

 A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év 

tervezése 

 

Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja 

követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási tervek, a megvalósítás, valamint 

az értékelések tatalmaiban! 

 

 Célunk az egészséges életmód alakítása (PP.11.o.) 

Az egészséges és biztonságos környezet megteremtése és megőrzése ebben a sajátos, átmeneti 

helyzetben különösen fontos feladatunk. (Műv.házban ideiglenes óvodai nevelés) 

A gyerekek gondozása,  testápolás,  étkezés,  öltözködés az  egészséges életmód kialakítása, a  

mozgásigény kielégítése, a mindennapi edzési lehetőségek biztosítása: óvodaudvar igénybe 

vétele a munkák megkezdéséig, utána a faluban található vagy az iskolai játszótér 

igénybevétele, a  műv. ház udvarának alkalmassá tétele. Átmenetileg az iskolai étkezőben 

kialakított ebédeltetés miatt a megfelelő időpont megtalálása, hogy a gyermekek nyugodt 

étkezése biztosított legyen itt is. 

A betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé 

fejlesztése, szakemberek (pl.: védőnő, gyógytestnevelő, pszichológus) bevonásával speciális 

gondozási, prevenciós és korrekciós testi, lelki feladatok ellátása. 

 

 Célunk az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés (PP. 16.o.) 

 

Év közbeni feladatunk lesz az új csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, 

biztonságot nyújtó,hangulatos, esztétikus berendezése.(eszközbeszerzés, díszítés) 

„Anyás beszoktatás”: a szükséges ideig a szülő egész napját  a gyermekkel töltheti az 

óvodában 

Az óvónő „anyapótló” magatartása.  

Társas kapcsolatok formálásának segítése, az összetartozás érzésének mélyítése, a „mi 

tudat”alakítása  

Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése, megalapozása, kialakítása.  

A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek :                                                   

Ha szeretünk valakit, akkor szeretünk vele lenni, beszélgetni vele és meghallgatni mindazt, 

amit mond. Az egymással való kommunikálás során fontos, hogy hogyan szólunk egymáshoz. 

A konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspiráljunk. 

Különösen fontos a körülöttünk lévő emberi, állati, növényi élet tisztelete. Kerülni kell 

mindazt, ami veszélyezteti a környezetünket!  

Különleges emberi érték az őszinteség. 

Tartsuk tiszteletben mások tulajdonát, azt kérés nélkül ne vegyük el. Vegyük észre a 

rászorulókat, és segítsük őket. 
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Közösségi élet szokásainak kialakítása, hagyományok ápolása, távlatok felállítása, ünnepeink 

méltó megünneplése. Az ünnepnap érték. Ha ezt jól éljük meg, akkor magunkkal vihetjük 

ennek a napnak az erejét, lendületét a hétköznapjainkba. 

 

 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása (PP.21.o.) 

A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építve sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, 

mely a későbbiekben élményként előhívható. A  spontán szerzett tapaszalataik, ismereteik 

rendszerezése. 

Kognitív képességeik fejlesztése: Az óvodáskor a „tájékozódó-kutató” tevékenységek 

kialakulásának és fejlődésének a szakasza. 

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, élethelyzetekben való gyakorlás 

során , elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósul meg:  

egyre pontosabb észlelés, figyelemösszpontosításra való képesség, reproduktív 

emlékezet,képzeleti működés, problémamegoldó és kreatív gondolkodás, alakuló fogalmi 

gondolkodás. . 

A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója  a megismerés, a 

gondolkodás és a tanulás szolgálata: 

kommunikációs helyzetek teremtése, beszédkedv felkeltése, szókincs bővítése, mintaadás, 

világos, egyszerű, a gyermek számára érthető mondanivalók, utasítások közlése. Anyanyelvi 

játékok tervezése. Egymás meghallgatására, beszédfegyelemre való nevelés. 

Szakmai kapcsolattartás a logopédussal, fejlesztőpedagógussal.  

 

Kiemelt fejlesztendő terület: 

Az elmúlt nevelési év értékelése, beszámolói alapján, kiemelt figyelmet fordítunk a 

leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint a nevelőtestület javaslataira: 

 

A nevelési év kiemelt feladataként a tavalyi mérések alapján legalacsonyabb mérési értéket 

elért: Értelmi képességek - pszichikus funkciók fejlesztését javasolja a nevelőtestület. Ide 

tartozik a koncentráció, feladattartás, figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelet, 

problémamegoldó képesség. 

Feladataink: 

- Figyelem, koncentrációt igénylő fejlesztő játékok felajánlása, közös játék: pl. memóriajáték, 

puzzle, kirakók, társasjátékok. „Mi változott meg?” „ Kakukktojás „-  játék. Zörej, állat… 

hangok felismerése. Hol szól?- bekötött szemmel (auditív figyelem). 

Ábrázolásnál: sorminta, ritmusos díszítőmunkák, részletek megjelenítésére ösztönzés. 

- Érdeklődési kör feltárása az egyes gyermekeknél, annak motivációs lehetőségként való 

felhasználása tanulás közben.  

- Emlékezet fejlesztése: „Szólánc”, „Távirat”- közös játékok. Memóriakártyák: Mit láttál a 

képen? pl. Farm-társasjátékunk. 

Elmúlt élmények felidézése. Spontán beszélgetési helyzetek kihasználása: pl. Mit csináltál 

tegnap délelőtt otthon?- rávezető kérdésekkel segítségadás. Minek, hol a helye? (rakodás) 

Séta közben: Merre induljunk a játszótérre? Te mutasd az utat!  
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Versek, mesék gyakori felidézése, bevonás mese dramatizációba, összekevert mesék (Mi nem 

volt benne?) Napirend, időbeni sorrendiség ellenőrzése: Mit fogunk most csinálni?  

Képzelet: Meséljenek történetet képek alapján. Fejezzék be az elkezdett mesét.  

Drámajátékok alkalmazása: pl. Élő kép, Megy a mese vándorútra… Félig takart kép. 

Ábrázolásnál: Meseillusztráció, díszletkészítés szerepjátékhoz vagy meséhez. Egészítsd ki a 

formát! (kör-emberfej, háromszög-sátor) Mihez hasonlít?(olyan, mint a …). 

 Konstrukciós-építő játékok, 

Problémamegoldó gondolkodás: állítsunk minél több problémahelyzetet, pl. állítsanak 

időrendbe összekevert képsorokat, válogatás különböző szempontok szerint, sorba rendezés, 

igaz-hamis állítások, szabályfelismerés, szabályjátékok: pl. Boszorkánykút, Ki nevet a végén? 

(számlálás) 

Barkácsolás. Megbízatások pontos teljesítése. Naposi feladatok, saját személyével kapcsolatos 

problémák megoldása. 

A nevelőtestület javaslatára figyelmet fordítunk az alábbi területek fejlesztésére is: 

 Anyanyelvi nevelés 

A terület azért is különösen fontos, mert az elmúlt években megnövekedett  a 

megkésett beszédfejlődésű vagy beszédhibás  gyermekek létszáma. Az anyanyelvi 

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

A gyermekek logopédiai felmérése szeptemberben, logopédiai foglalkozások  

megszervezése, feltételek biztosítása. Különösen nagy a felelősségünk 

beszédhibás gyermekeink esetében a logopédiai fejlesztéseken való rendszeres 

részvételért, a szülők meggyőzése az otthoni gyakorlás fontosságáról! 

Automatizálás segítése, finom figyelmeztetés, megfelelő beszédkörnyezet 

kialakítása révén és szoros szakmai kapcsolattartás a logopédussal, 

fejlesztőpedagógussal. Színházi élmények biztosítása. 

 Finommotorika: A helyes ceruzafogás, biztos vonalvezetés, megfelelő nyomaték 

elsajátíttatása. 

 A matematikai relációk, tapasztalatok verbális kifejezésének elősegítése. 

 Új ételekkel, ízekkel való ismerkedés segítése, ( csökkentett só, cukor,  zsírtartalmú 

ételek fogyasztása az egészséges táplálkozás alapja,amely mára megjelent a 

közétkeztetésben is.)  

 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel mindenki 

számára továbbra is ajánlott. 

 

 

II. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK: ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS 

 

 Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek. 

 Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet készítenek.  
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 Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek. 

 

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Ellenőrzést végzi Megj. 

A működés törvényessége – Gazdálkodás - Tanügyigazgatás 

 

Felvételi és 

mulasztási napló 

kitöltöttsége, adatok 

egyezése a KIR-rel 

 

óvodapedagó-

gusok 

 

szeptember 8. 

 

óvodavezető 

 

Csoportnaplóban. 

Szükség szerint 

azonnali vissza 

csatolás 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása  

KIR- adatbázis 

naprakészsége, 

adatok ellenőrzése, 

törzskönyvi 

adatokkal való 

egyezése 

 

óvodavezető 

 

10.01. 

ill. szükség 

szerint 

  

óvodavezető 

(önellenőrzés) 

 

Szükség szerinti 

javítás 

Csoportnapló 

kitöltöttsége,tartalmá

-nak ellenőrzése 

 

 

óvodapedagó- 

gusok 

 

09.18. 

 

óvodavezető 

 

 

Szükség szerint 

azonnali vissza- 

csatolás 

 

Felvételi, előjegyzési 

napló 

óvodavezető 04.20- 05. 20. 

között 

óvodavezető 

(önellenőrzés) 

 

Étkezési számlák, 

étkezési létszámok 

ellenőrzése 

szúrópróbaszerűen.  

 

élelmezés- 

vezető 

 

évente 2-3 

alkalommal 

 

óvodavezető 

szóbeli ért. 

 

Azonnali vissza- 

csatolás,szükség 

szerinti javítás 

Beiskolázási terv óvodavezető 03.15. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

 

 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

Pedagógiai program 

 

óvodapedagó

gusok és  

 

 

óvodavezető  

 

 

11.30. 

 

 

szükség 

esetén 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

szükség esetén 

módosítás, 

aktualizálás 

elvégzése 

SZMSZ és 

Mellékletei 

Házirend, 

Különös közzétételi 

lista 
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A működés feltételei – fizikai környezet 

 

Tisztasági szemle 

alkalomszerűen   

 

dajka és a 

konyhai 

dolgozók 

 

2 havonta 

dajka, 

konyhai dolgozók 

(önellenőrzés) 

+óvodavezető  

alkalomszerűen 

szóban v. írásban 

 

Szükség szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

 

óvodapedagó

gusok 

 

szeptember, 

február, 

június 

óvodapedagógu- 

sok 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

 

 

 

Szóban azonnali 

visszacsatolás,  

év végi 

beszámolóban 

írásban 

 

Nevelési gyakorlat: 

 

- beszoktatás 

menete 

 

mindkét 

óvodapeda-

gógus 

 

új gyermek 

érkezésekor 

 

óvodavezető 

 

Gyermekek fejlettségének mérése-értékelése 

A gyermekek 

fejlettség állapota: 

- értelmi 

- beszéd 

- hallás 

- látás 

- mozgás 

szülők tájékoztatása 

legalább félévente 

 

 

mindkét 

óvodapeda-

gógus 

 

 

 

február és  

június első 

hetében 

 

óvodapeda- 

gógusok 

(önellenőrzés) 

+óvodavezető 

 

 

 

 

 

szülői aláírások 

ellenőrzése 

Programbeválás 

vizsgálata: 

Iskolát kezdő 

gyermekek fejlettség 

mérése 

 

 

 

óvónők 

 

 

 

május 30-ig 

 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

Programbeválás 

vizsgálata 

2014-18 között. 

(írásos dok.) 

 

Elvárás minden pedagógustól, hogy: 

- feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását 

- Egyéni és csoport szinten a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén 

pedig korrigálja a tervezési tartalmakat. 
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III. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

 Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

 Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden 

gyermek szociális helyzetéről.  

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 

 Kiemelt figyelmet –különleges bánásmódot -igénylő gyermekek ellátása: 

(PP.23.o.) 

"Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is 

segít." (Ralph W. Emerson) 

 

a) Sajátos nevelési igényű gyermek: 

Ettől a tanévtől 1 gyermekünk van , a ki a szakértői vélemény alapján: egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően, a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében 

foglaltak szerint biztosítjuk! Egyéni fejlődési naplójában meghatározzuk a feladatokat és 

differenciált fejlesztéssel, szakemberek bevonásával segítjük elő a gyermek 

személyiségfejlődését. Esetünkben logopédus foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz szükséges 

speciális nevelési terv, valamint eszközök szükségesek. 

 

b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk jelenleg nincs, de 

folyamatosan figyelemmel kísérjük az esetleges változásokat. A hátrányos helyzetű 

gyermekek felmérése a gyermekvédelmi felelős feladatai közé tartozik. 

 

c) kiemelten tehetséges gyermek:  

Óvodában inkább tehetségígéretekről beszélhetünk. Róluk a csoportprofilban teszünk 

említést. 

Célunk: 

Felismerni és gondozni a tehetségcsírákat óvodai keretek között, csoportjukban. 

Segítve bevonni a szülőket tehetségfejlesztő munkánkba, számukra támogatást és segítséget 

nyújtani. Kreatív vagy tehetséges?  Mindenek előtt gyermek! Óvodástól elvárható viselkedést 

várjunk tőle. Ösztönözzük, motiváljuk, bátorítsuk, de ne erőltessünk rá semmit! A tehetséges 

gyermek erős oldalának támogatása. (pl. a felhalmozott ismeretanyag elmélyítésében, 

rendszerezésében segítsük) esetleges gyenge területek kiegyenlítése. 

GYERMEKVÉDELMI  FELADATOK 

Gyermekvédelmi felelős: Csőre Józsefné óvónő 

Fogadó óra: A házirendben szabályozottak szerint 

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 
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 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 

Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – 

vonatkozó jogszabályok áttekintése: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=9970003

1.TV 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és 

egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A150022

3.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 

 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=A110032

8.KOR 

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

szakszolgálati intézmények működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A130001

5.EMM 

 

gyermekvédelmi 

megbízott, 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményes és ingyenes étkezési térítésre feljogosító 

dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől 

(szükséges nyilatkozatok) 

 

élelmezésvezető 

óvodavezető 

 

szeptember 

20. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek 

helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, feladatai 

 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

szeptember  

30. 

Igény szerint az óvodavezető és óvónő bevonása: 

részvétel családi beszélgetéseken (családlátogatásokon és 

fogadó órákon) konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel. 

 

óvodapedagógus 

 

 

folyamatos 

NYILATKOZATOK begyűjtése  

a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez 

 

 

élelmezésvezető 

    óvodavezető 

 

    július 15. 

Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és 

beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek 

feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése 

gyermekvédelmi 

megbízott és  

óvodapedagógus 

 

október 1. ill. 

folyamatosan 

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, 

családsegítővel, fenntartóval 

óvodavezető és 

gy.védelmi fel. 

folyamatos 

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. 

 

 

 

Nevelőtestületi tanácskozáson beszámoló a gy.védelmi 

tevékenységről -(írásbeli) éves beszámoló. 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

2018. július 2. 

 

 

Az óvoda szolgáltatásai 

 

 Fejlesztési terület szakember 

1.   Logopédiai és fejlesztő 

pedagógiai ellátás 

A Celldömölki  Pedagógiai    Szakszolgálat utazó 

szakemberei: 

 logopédus: Kishonti Krisztina (SNI gyermeknek óraadó is)        

 gyógytestnevelő: Ádám Ildikó 

terapeuta: Szalainé Pongrácz Andrea             

2.  Gyógytestnevelés 

3.  Beszédészlelés és 

mozgásfejlesztés terápia 

4.  Pszichológiai ellátás  

 

 A Celldömölki  Pedagógiai                 Szakszolgálatnál 

igény szerint 
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A Szülői Közösség fórumai 

 

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

kerül sor.  

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. Az intézmény éves 

munkatervének 

véleményeztetése  

 

2017. szept. 08. 

 

 

óvodavezető 

  3. Aktuális feladatokban való 

részvétel, közösségnevelés: 

pl. családi nap programjaiban 

való részvétel, jótékonysági 

vásár szervezése, 

karácsonyfa díszítés, Mikulás 

és húsvéti ajándék készítés, 

nyári kirándulás szervezése a 

szülők részvételével. 

 

 

SZM  munkaterv alapján 

                 

        

SZM elnöke v. 

           helyettese 

 

 

 

 

IV. EREDMÉNYEK 

 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

 

Helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei 

      esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési 

       szint,    elismerések 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei 

      (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)  neveltségi mutatók. 

 

Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat 6 évesen elkezdők számának 

emelkedése érdekében további hatékony együttműködés a családokkal.  Iskola elégedettségi 

mutatói. 

 

„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése. 

Pld. Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek és felnőttek 

számának folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi adatok. 

Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjelentetni az éves beszámolónkban, 

mint nyilvános dokumentumban. 

Felelős: minden óvónő 
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V. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

 

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. Mindezek 

miatt a községben elimerés övezi  intézményünk pedagógusait és dolgozóit. 

 Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

 Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

           Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 

          és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Intézményünk szervezeti struktúrája - a kis létszámból adódóan - lapos szerkezetű, egyetlen 

vezető beosztású alkalmazottal. Ebből adódóan az információáramlás jó, az információ 

torzulása sem számottevő, hiszen valamennyi alkalmazott esetében többnyire adott a 

közvetlen személyes kapcsolat.  

A törvény által engedélyezett öt nevelés nélküli munkanapból meghatározott pedagógiai 

célra 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 

alkalomszerűen lehet szükséges.Az időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb 

tájékoztatjuk a helyben szokásos módon. /faliújság, zárt facebook csoportban/ Szülői igény 

esetén - ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk! 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk: 

 

Sorsz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1.  Belső tudásmegosztás:  

- A külső továbbképzésen résztvevő kollégánk  

beszámolója. 

- Családi nap szervezése 

október 

30. 

    hétfő 

8:00  

 

HS óvónő 

 

GJ intézményvezető  

2.  Nevelési értekezlet: 

- Pedagógus önértékelés előkészítése 

- Esetmegbeszélés (SNI gyermek) 

- Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

november 

29. 

szerda 

8:00 

 

önértékelési csoport 

CsJ gy.védelmi fel.  

GJ intézményvezető 
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Sorsz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

3.  Bázisóvodai szakmai napon való részvétel a 

lehetőségek és ajánlások függvényében 

/munkaterv céljaihoz igazodva/ vagy szükség 

esetén az óvodaépület felújítása utáni 

takarítás, berendezés. 

 

év közben 

tervezhető 

 

 

GJ intézményvezető 

 

4. Munkatársi kirándulás – (csapatépítés) 

Martonvásár- Brunszvik kastély 

 

 június 15. 

után 

 

GJ intézményvezető 

 

5.  Nevelőtestületi értekezlet:  

- a nevelési év értékelése 

- a 2018-2019 nevelési év fejlesztési irányai 

- július 2-ig leadott óvónői beszámolók 

megvitatása, gyermekvédelmi és műv.ház 

beszámolók, ÁMK vezetői értékelés. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai: 

- Eredményei 

- Intézkedési tervek elfogadása 

 

 

július 18. 

szerda 

8:00 

 

     

 

 

 

CSJ és HS óvónők  

GJ intézményvezető 

 

 

 

Munkatársi és nevelőtestületi értekezletek/nem nevelésnélküli napokon 

 

Fajtája: Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

Nevelő 

testületi 

 A 2017-2018-as nevelési év előkészítése 

- Munkaterv javaslat megvitatása 

szeptember 

1.  

 

 

GJ intézményvezető 

Munka-

társi 

Óvoda felújítás utáni takarítás, 

rendezkedés előtti munkamegbeszélés.  

a munkák 

megkezdése 

előtt 

 

GJ intézményvezető 

 

 

 

 

Felnőttek munka –és tűzvédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának 

rendje: 

 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2017. november 30. (Végzi: Horváth László munkavédelmi 

technikus, középfokú tűzvédelmi végzettség) 

Munkaegészségügyi vizsgálat: az üzemorvos ütemezése szerint, általában januárban. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

 

Szülői értekezletek  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás hivatalos formája. Szülői értekezlet szervezése évente 

minimum két, illetve szükség esetén rendkívüli alkalommal történik. Az alkalmakon mindkét 

óvodapedagógus és a  vezető ill. meghívott vendég előadók vesznek részt. A szülői 

értekezletekről jegyzőkönyv készül, amelyhez a szülők aláírását tartalmazó jelenléti ívet 

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 és az SZM 

beszámolója. 

2.Az új munkaterv szülőkre 

vonatkozó részeinek 

ismertetése, Házirend, 

3.  SZM vezetőség 

megválasztása 

4. Tájékoztató a beszoktatás 

menetéről, az új helyszínen 

történő szoktatási 

nehézségekről, eredményekről. 

- napi és hetirend ismertetése. 

5.Tájékoztató az év eleji 

fejlettségmérésről, logopédiai és 

mozgásszűrésről. 

 

Művelődési ház kisterme 

(ideiglenes helyszín) 

 

2017. szeptember 28.  

csütörtök 

 

16,45 óra 

- óvodavezető 

- SZM elnök 

 

- óvodavezető 

 

 

- a csoport óvónői 

 

 

 

- a Pedagógiai 

Szakszolgálat 

munkatársa 

2. A szülők tájékoztatása az 

alábbi témákban: 

- Iskolai életmódra való 

alkalmasság, a  fejlődés 

várható jellemzői az óvodáskor 

végére (ahová együtt kell 

eljuttatnunk a gyermekeket) 

 

Óvodai tornaszoba 

2018. február 28.  

szerda 

16,45 óra 

 

      - a csoportvezető 

    óvónők : HS, CSJ. 

    előadásai 
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- Az együttműködés 

lehetőségei.  

- Aktuális témák Szülők 

támogatásával megvalósítandó  

programok, ünnepélyek, 

kirándulás megbeszélése 

 

 

         - óvodavezető, 

         -   

SZM elnök, 

 

 

Fogadó órák időpontjai /kis óvodában nem  releváns/ 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

 

Óvodavezető 

 

Előzetes bejelentkezés 

alapján/legtöbbször azonnal 

 

 

 

 

           az óvodában 

Óvodapedagógusok 

 

Előre egyeztetett időpontban 

Gyermekvédelmi megbízott 

 

Előzetes bejelentkezés alapján 

/rövid időn belül 

Logopédus a logopédiai óraadás időpontjában  

ill. a szakszolgálat telefonszámán. 

 

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. 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal: 

Helyi megbízottja: Brucknerné Körmendi Katalin 

Fogadóórája a Házirendben meghatározottak szerint. 

Kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás.  

Felelőse: Csőre Józsefné gyermekvédelmi megbízott  

 

A fenntartóval való kapcsolattartás:  

Az intézményvezető személyes kapcsolattartása a kialakult gyakorlat szerint. Meghívás 

alapján részt vesz az önkormányzati üléseken. 
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

Évek során a következő jó gyakorlat alakult ki: leendő óvodásainkat szüleikkel együtt a 

beíratás napjain fogadjuk 9:00-12:00 –ig 15:30-16:30- óráig, továbbá az „anyás beszoktatás 

során”is  lehetőségük van a betekintésre. A beíratás időpontját a fenntartó határozza meg! 

Ekkor: bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe és feltehetik kérdéseiket az óvoda 

működésével, szokás-szabályaival kapcsolatban. 

A lehetőségről, a beíratás előtt az óvoda vezetője közleményben (a falu hirdetőtábláin és a 

honlapon) tájékoztatja a szülőket. 

Felelős: óvodavezető,csoportvezető óvónők. 

Nyílt nap az óvodahasználó gyermekek szülei számára: 2018. március 26.  9,00 óra 

Felelős: délelőttös óvónő  

 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok 

időpontjai 

 

     Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

Óvoda gyermekorvosa Védőnő 

 

ÁMK dolgozók 

üzemorvosa 

Dr. Nagy Ildikó Radicsné Busznyák Henrietta Dr. Galambos György 

 

Szűrővizsgálatok: 

- Fizikai állapotvizsgálat (mozgás, fogászati szűrés) 

- Látásvizsgálat 

- Hallás vizsgálat 

- Iskolai alkalmassági vizsgálat 

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

előtte értesítik a gyermekek szüleit. 

 

Az Egészségnevelési terv a Munkatervhez csatolva olvasható. 

 

A nevelési év rendje 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. -  utolsó napja 2018. 

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. 
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Szünetek és a  nyári zárva tartás tervezett időpontjai: 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a téli iskolai szünet idején a gyermekek létszáma 

drasztikusan lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a 

fenntartó jóváhagyásával - az intézmény zárva tart. 

 

 Az iskolai téli szünet időpontja: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

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

A takarítási szünet pontos időtartama és ideje - fenntartói döntést követően- legkésőbb 

2018. február 15-ig kerül kihirdetésre. 

 A jogszabály által országosan elrendelt munkanap áthelyezéseket – a Nkt. 30.§ (1) 

bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.  

 

      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.  

 

3.  Hagyományos családi nap - szülőknek és 

gyerekeknek 

november 18. szombat 

15,00 óra. 

Felelős: GJ vezető és 

óvónők 

4.  Emlékezés az óvoda alapítóira 

 (Halottak napja előtti héten séta a temetőben)                               

november 2. csütörtök 

5.  Mikulás nap  

 

december 6. szerda 

6.  Adventi készülődés : 

adventi naptár, adventi koszorúkészítés   

ádventi gyertyagyújtás 

péntekenként( 1. gyertya: 

december 1.) 

7.  Karácsony – gyermekek számára meghitt 

belső ünneplés 

(előtte lévő munkanapon karácsonyfa állítás a 

szülőkkel)                                   

 

december 18. hétfő 

8.  Falukarácsony – gyermekeink szereplésével  

 

dec. 22. péntek 

(fenntartóval és az  

iskolával való egyeztetés 

után módosulhat) 

9.  Farsang - jelmezes bemutatkozás és február 13. 
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Ssz. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, 

jeles napok és hagyományok 

Időpontja 

mulatságok /a rendezvény szülők,vendégek  

számára nyitott!/          

 húshagyókedd 

10.  Március 15. - nemzeti ünnep 

megemlékezést tartunk az óvodában,majd  a 

faluban sétát teszünk a Petőfi emlékhelyek 

körül, elhelyezzük  kis zászlóinkat.                           

 

március 14. szerda 

11.  Víz világnapja - kirándulás vízpartra 

( rossz idő esetén „vizes” játékok a 

csoportszobában)                              

 

március 22. csütörtök 

   

12.  Húsvét 

(ajándékkeresés az udvaron , kisállatok 

(nyuszi,csibe…) simogatás,  

 

március 29. csütörtök 

13.  Föld Napja - játék földgömbbel, térképekkel                                             április 20. péntek 

14.  Anyák napi ünnepély                                               

 

május 4. péntek 17:00 

(a szülők igénye szerint 

módosulhat) 

15.  Évzáró ünnepély                                                       

-benne a nagycsoportosok ünnepélyes 

búcsúztatása a művelődési .házban                                       

június 2. szombat 

szombat 16:00 

16.  Gyermeknap (versenyjátékokkal, egyéb 

programokkal)             

 június 4. 

17.   Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal  

(1.o.-ban )           

részvétel az iskola nyílt 

napján 

18.  Egész napos, buszos  kirándulás  szülőkkel 

együtt                                                                               

júniusban, 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) 

 

A programok lebonyolításáért felelős: az éppen délelőttös munkarendben dolgozó 

óvónő. 

A nyilvános programokon a résztvevők számának és elégedettségének mérését el kell 

végezni, egyrészt az intézmény nyilvántartott eredményeinek pontossága és 

elemezhetősége miatt, másrészt annak érdekében, hogy aktuális intézkedéseket tudjunk 

kidolgozni a résztvevők elégedettségének fokozására. 

 Felelőse: Csőre Józsefné óvónő, a nyilvános programokon 
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VII.  A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az óvoda belső helyiségeinek felújítása –pályázati eszközökkel, szponzorral- a közép és 

hosszútávú terveim között szerepelt a 2014-es Vezetési Programomban:   

„Középtávú terveim között szerepelt: 

- A belső korszerűsítés folytatása: pl. a gyermekmosdó teljes felújítása, az előtér és közlekedő 

folyosók feltöredezett járólapjainak, valamint a tornaöltöző padozatának (műpadló) cseréje 

- a kopott, fém gyermekágyak cseréje, 

- Világítás korszerűsítése a kiszolgáló helyiségekben  

Hosszútávú terveim (pályázati segítséggel): 

- Használaton kívüli raktárhelyiségek hasznosítása: pl.tágas nevelői szoba kialakítása, irodák  

berendezéseinek felújítása, 

- fűtés korszerűsítése, 

- nyílászárók cseréje.” 

A felsoroltakhoz az önkormányzat támogatását is sikerült megnyernem,akik mindvégig 

szívükön viselték az óvoda felújítási terveit. Emiatt tavaly két pályázatot is beadott a 

fenntartónk. Természetesen a pályázat elkészítésében magam is aktívan részt vettem.  

Nyertes pályázatunknak köszönhetően 2017 végéig megvalósulhat egy 40 milliós 

beruházás, amelyben fenti terveim mellett, még egy tágasabb logopédiai szoba, egy 

modern melegítőkonyha is kialakításra kerül. Emellett megújulnak a csoportszoba és az 

öltöző bútorai is. 

A pályázatnak köszönhetően tárgyi, infrastrukturális feltételeink jelentősen javulnak majd, 

amely reményeink szerint minden igényt kielégít majd. Ennek a nevelési évnek a 

nagytakarítási munkái emiatt az év középére esnek, amit az ÁMK dolgozói és 

közfoglalkoztatottai végeznek el.  

Az iskolai melegítőkonyha épületének kitakarítása a nyáron megtörtént. Eszközeinek 

pótlása, az étkeztetés feltételeinek javítása az ott dolgozók véleményének figyelembe 

vételével történt. 

 

A művelődési ház nagytakarítása év közben folyamatosan zajlik helyiségenként.  

 

Intézményi költségvetési forrás felhasználásával: 

Szakmai anyagok, könyvek vásárlása. 
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Alapítványi, támogatói, Vas Megyei Könyvtárellátó, SZM vagy egyéb forrás 

felhasználásával: 

 

Családi napra bábszínház (Vas Megyei Könyvtárellátó) 

Bábszínház bérlet vásárlása gyermekeinknek (Ostffyasszonyfáért Alapítvány) 

Fejlesztő játékok beszerzése (támogatók, SZM.) 

Autóbuszos kirándulás (támogatók) 

Családi nap egyéb kiadásai (SZM) 

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

 (Vas megyei Könyvtárellátó és a Soltis Lajos Színház) 

 

Személyi feltételek 

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ 

tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.  

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi 

a fenntartó számára. 

 

Az ÁMK közalkalmazotti létszáma –a három telephelyen- mindössze 6 fő. 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 + felnőtt 

vendégétkezők) étkeztetését. Az intézmény és a falu vezetésének közös érdeke a magas szintű 

óvodai ellátás és a  település lakóinak színvonalas, kulturált művelődése,  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.   Személyzeti 

ellátottság javítása érdekében a rendelkezésemre bocsátott közfoglalkoztatottak elosztása, 

munkájuk beosztása, folyamatos ellenőrzése is fontos feladatom. 

 

ÓVODA 

Az óvodában három felsőfokú óvodapedagógus végzettségű közalkalmazott dolgozik. 

 Ebből 1 fő  ÁMK vezető: az óvodai csoportban  kötelező óraszáma : heti 12 óra, 

Cs.J. óvónő óvodai foglalkozásainak száma: heti 32 óra (2016.01.01-től csöngei munkaköre 

megszűnt) 

H.S. óvónő óvodai foglalkozásainak száma: 19,5 óra + 12,5 órában a műv. ház programjainak 

szervezői feladatait látja el. .A műv.ház szombat esti nyitva tartása miatt a dolgozó 

munkaszüneti napja – közös megegyezés szerint- a csütörtök. 

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  segíti,  munkaidejének nagy részét a csoportban tölti, 

ezen kívül Ő végzi az óvoda takarítását, az óvodai textíliák mosását, vasalását is. 5. éve 

dolgozik dajkaként óvodánkban, s mára elmondhatjuk, hogy pedagógiai-szakmai szempontból 
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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 rendszerességgel utazó logopédus, beszédészlelés terápiás 

foglalkozás és  gyógytestnevelő segíti, melyet a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat bocsát 

( ingyenesen) rendelkezésünkre. 

 

                                           CSOPORTBEOSZTÁS 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Az  óvodapedagógusok  és egyéb kisegítő dolgozók munkaidő beosztása a munkaterv 

melléklete. 

 

 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, 

2017-ben újonnan megkötött szerződés szerint, továbbra  is az ATROPLUSSZ KFT.  szállítja.  

Fontos feladata a konyhai dolgozóknak és az intézmény vezetőjének: 

- az étel minőségével vagy mennyiségével kapcsolatos panaszokat azonnal kivizsgálva a 

rendszer működését optimalizáljuk, az esetleges félreértéseket időben korrigáljuk.  

- Szülők tájékoztatása a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételéhez: szülői nyilatkozatok kiosztása, igény esetén segítségadás a 

kitöltéshez. Ingyenes étkezésre jogosultaktól határozatok elkészítése. 

- Speciális étkezés (laktóz,glutén mentes) biztosítása a rászoruló gyermekeknek. A 

tálalás szigorú szabályainak betartása. 

- Szünidei gyermekétkeztetés
 
megszervezése a 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §

171
  ( a  

gyermekek védelméről...)alapján. 

Konyhai dolgozók: 

- 1 fő konyhavezető/adminisztrációs dolgozó /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 . 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

(beírt)  

 

Óvodapedagógus 

 

Kötelező 

heti 

óraszáma  

 

Dajka 

heti 

óraszáma  

 

Vegyes csoport 

 

 

21 fő 

 

Csőre Józsefné 

Horváth Sándorné 

Giczi Józsefné 

32 óra 

19,5 óra 

12 óra 

Takács 

Andrásné 

40 óra 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj170ide0d6
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- 1 fő szakképzett konyhai dolgozó, 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  ÉS KÖNYVTÁR 

 

ÁMK keretein belül a műv.ház programjainak szervezői feladatait látja el HS óvónő/ 

közösségi animátor, heti 12,5 órában. A műv.ház szerda és szombat esti nyitva tartását is ő 

végzi. 

A művelődési ház 2015-ös felújításának pályázati feltétele volt: 

 - 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 partnerszervezet rendelkezhet.   

-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 megbízása alapján. 

A könyvtár heti kétszeri nyitva tartásáról egy nyugdíjas tanítónő gondoskodik –megbízási 

szerződés alapján.  

Már bebizonyosodott, hogy milyen nagy segítség számunkra, hogy a technikai dolgozók 

betegsége alatti helyettesítést is meg tudjuk oldani a közfoglalkoztatott dolgozóinkkal. 

Közülük ketten is rendelkeznek egészségügyi könyvvel. 

 

 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

Az intézményi Továbbképzési Terv alapján egyetlen pedagógus sem kötelezett idén 

továbbképzésre. Horváth Sándorné óvónő elérte a hétévenként kötelező 120 órát, a tavalyi 

„Játékra fel” képzéssel.  

A továbbképzési lehetőségek feltárása után tehát bárki kérheti az éves beiskolázási tervbe 

való felvételét 2018. március 15-ig. 

 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési eljárásokból adódó feladatok 

ellátása 

2014-2019-es Vezetési Programomban középtávú célként határoztam meg: 

Felkészülés az új kihívásokra: pedagógus minősítések, szakmai ellenőrzések. 

2017-ben beadtam a jelentkezésemet PED. II. minősítési eljárásra. Ezzel példát kívánok 

mutatni és bíztatom kollégáimat is a megmérettetésre. 
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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  

Az önértékelés során és a külső szakmai ellenőrzések során is 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: 

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

Józsefné óvodavezető) elvégzik a dokumentumelemzést, elkészíti az interjúkat, és 

lebonyolítja a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, 

tapasztalatokat a felelősök (Giczi Józsefné és Horváth Sándorné) rögzítik az önértékelést 

támogató informatikai felületen. 

Az önértékelést végző pedagógus és vezető a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá 

vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja (szükség esetén egyeztetve, 

pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes 

elvárások teljesülését, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket.  

 

Közvetlenül érintettek köre a 2017/18-as nevelési évben 

 

Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést 

megelőzően 

intézményi önértékelés a tanfelügyeleti 

látogatás előtti hónapban 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

Csőre Józsefné - pedagógus  önértékelés 

határidő: 2017. november 30. 

Giczi Józsefné vezetői önértékelés:  

az intézményvezetés 4. évében /kötelező/ 

határidő: 2017. december 31. 

Tanfelügyeleti ellenőrzés 2018-ban vezetői és intézményi 

Minősítő vizsga - 

Minősítési eljárás Giczi Józsefné 2018-ban Ped. II. 
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VIII.  A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai 

nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

- Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai 

nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

– Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását 

– A tervek nyilvánossága biztosított. 

- Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

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

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja.  

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Egészségnevelési program kivitelezése  

 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. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Munkaidő beosztás 

2. sz. melléklet: Egészségnevelési terv 

3. sz. melléklet: Művelődési ház programterve (HSné) 
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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://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._

rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_

12_112.pdf         

 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 

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

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&

txtreferer=A1100204.TV 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

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

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

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

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

működéséről 

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

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://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
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=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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 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 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtr

eferer=00000001.TXT 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_K

ezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT 

KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_

kezikonyv_0130.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 

II. fokozatba lépéshez. negyedik, javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_ped

agogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

 Az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK működését szabályozó dokumentumok 

www.ostffyasszonyfa.hu 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
http://www.ostffyasszonyfa.hu/

