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Nyilatkozat 
 

 

Fülöpné Hidegh Csilla, a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda vezetője kijelentem, hogy a 

2018/2019. nevelési év munkaterve a Fenntartó részére többletköltséget nem hárít. 

 

 

 

 

 

 

Sopronkövesd, 2018.………………………… 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Fülöpné Hidegh Csilla 

                                                                                                              óvodavezető 

 

                                                              Ph. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A munkatervben megfogalmazott sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi 

intézményi dokumentumban megfogalmazottakkal: 

- Alapító okirat (2018. augusztus 01. napjától érvényes) 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Pedagógiai program 2018. 

- Továbbképzési program / beiskolázási terv 

- Gyakornoki program 

 

 

 

Munkaterv 

2018/2019 

 

I. Működési terv 
 

 

1. A Munkaterv elkészítését meghatározó jogszabályi háttér: 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint módosításai, 

végrehajtási rendeletei 

 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 

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

 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

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

Alapprogramjáról  

 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelésiigényűgyerekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényűtanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  

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

CXC. törvény végrehajtásáról  

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

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 249/2015. (IX. 8.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról  



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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 2016. évi LXXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról 

 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról (Áht.) 

 

 

2. Céljaink, feladataink: 

 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 A törvényes és színvonalas intézményműködés 

 A Helyi Óvodai Nevelési Programban meghatározott célok, feladatok megvalósítása, 

különös tekintettel a környezeti nevelést, egészséges életmód alakítását szem előtt tartva. 

 A szakmai kompetenciáink bővítése, erősítése a pedagógusok körében 

 A gyermeki kulcskompetenciák fejlesztése 

 A 2018/2019-es nevelési évben továbbra is célunk, hogy minden munkatárs tudása legjavát 

adja, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes és elégedett legyen. 

 

 

A nevelőtestület kiemelt feladatai a 2018/2019-es nevelési évre: 

 
  a folyamatos napirend zökkenőmentes megvalósítása 

  információ áramlás javítása 

  szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

  „Jó játék a hulladék!„ c. projekt megvalósítása 

  madárbarát óvoda cím elérése 

  az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének    

alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó aktuális feladatok ellátása: 

 

 

 



Intézményi önértékelés feladatai a 2018/2019-es nevelési évben: 

 

 

  az óvoda és a szülők értékrendjének, nevelési elveinek egymáshoz közelítése. A feladat 

megvalósításának módszere: szülői értekezletek alkalmával szituációs játékokon keresztül 

 szakmai műhelymunka mindhárom csoport közreműködésével 

 

Vezetői önértékelés feladatai a 2018/2019-es nevelési évben: 

 

Fejlesztési terv területe: 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület: Mérési rendszer kidolgozás és dokumentálása 

Fejlesztési terv területe: 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület: A hatékony együttműködés, tudásmegosztás céljából heti 

rendszerességgel nevelőtestületi megbeszélés, szakmai műhelymunka keretében adott téma 

feldolgozása. 

Fejlesztési terv területe: 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető terület: Az intézményben folyó pedagógiai munka hatékonyabb kommunikálása 

a szülők felé mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás terén. 

 

Pedagógus önértékelés feladatai a 2018/2019-es nevelési évben: 

 

EGYHÁZI MÓNIKA: 

A fejlesztési terv területe: 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

Fejleszthető terület: Kommunikációs képesség fejlesztése, melyben elsődleges szempont a 

szakszerű, pontos fogalomhasználat. 

 



 

FARKAS ESZTER:  

Fejlesztési terv területe: 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Fejleszthető terület: Szakmai hozzászólásokban aktívabb részvétel 

 

FARKAS MIHÁLYNÉ: 

A fejlesztési terv területe: 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Fejleszthető terület: Szakmai kooperációkban való részvétel, tapasztalatok átadása 

 

FÜLÖPNÉ HIDEGH CSILLA: 

A fejlesztési terv területe: 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Fejleszthető terület: egy témához, projekthez kapcsolódó játékrepertoár kidolgozása, 

alkalmazása 

 

HIDEGSÉGINÉ HORVÁTH-PÁLLA BARBARA: 

Fejlesztési terv területe: 4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres 

neveléséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 

Fejleszthető terület: Tehetséggondozás terén szakirodalom tanulmányozása. 

 

 

 

 



HORVÁTHNÉ CZAKÓ VIKTÓRIA: 

A fejlesztési terv területe: 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Fejleszthető terület: Aktív feladatvállalás az intézményi és csoportos dokumentáció 

elkészítésében. 

A fejlesztési terv területe: 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

Fejleszthető terület: Szülőknek naprakész információ szolgáltatás az egyéni igényeket 

figyelembe véve. 

A fejlesztési terv területe: 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Fejleszthető terület: Továbbképzésen való részvétel 

 

 

3. Az óvodai nevelés rendje 

 

 
Az óvodai nevelési év:  2018. szept.1-től 2019.aug. 31-ig tart 

A szorgalmi időszak:   2018. szept.1. - 2019.május 31. 

Nyári életünk:    2019. jún.1. - 2019. júl.31. 

Összevonás:    2019. júl.1. - 2019. aug.2. 

Nyári zárva tartás:   2019. aug. 5. – 2019. aug.30. 

Új gyermekek fogadása:                   A Családi Bölcsődével kötött megállapodás        

alapján a bölcsődéből érkező gyermeket legfeljebb 3 ütemben fogadjuk: szeptemberben, 

januárban, s ha szükséges, márciusban.        

 

Az óvoda nyitva tartása: 

 

Hétfőtől-péntekig:  06:30 – 16:30 

 

A nyitvatartási idő egészében biztosított az óvodapedagógus jelenléte. 

 

 

 

 

 



4. Gyermeklétszám - adatok 
 

 MACI SÜNI NYUSZI 

Létszám szeptember 1-jén 26 23 21 

Létszám /október 1-jén/ 26 25 26 

Tanköteles korú 10 9 6 

 Bejáró 6 7 6 

SNI gyermekek száma 1 - - 

BTM-s gyermekek száma - 1 1 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

- - - 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

- - - 

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők 

száma 

- - - 

 

 

 

5. Étkezési szolgáltatással kapcsolatos adatok 

 
 

 

 

ADATOK 

 

2017. okt.1. 

 

Összes étkező száma 

 

74 

 

Ebből térítési díjat fizetők száma                             

 

46 

 

100%-os kedvezményben részesülők száma 
 

28 

 

 

3 gyermek nem igényli az óvodai étkezést. A szülők kérésére önállóan oldják meg a gyermek 

étkezését, mert étel–allergiában szenved, melyet szakorvos igazolt, ill. folyamatban van a 

gyermek vizsgálata, s étkezése orvosi felügyelet mellett zajlik.   

 

 

 

 

 



6. Humánerőforrás /személyi feltételrendszer/ 
 

 

feladat-ellátási hely 

felvehető 

gyermekek 

száma 

okt.1-jén 

felvett 

gyermekek 

száma 

(okt. 1-jén) 

óvodapeda-

gógusok száma 

nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

száma 

 

Sopronkövesd 

 

75 

 

77 

 

7 

 

4 

 

Az intézmény Alapító okirata szerint (2018.08.01-től érvényes) a felvehető gyermekek száma: 

75 fő. A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ (7) bekezdésére hivatkozva írásos formában 

megkerestem a fenntartó Önkormányzatot, hogy engedélyezze a 2018/2019-es nevelési évre 

vonatkozóan a csoportlétszámok túllépését, így a felvehető gyermekek száma: 90 fő. 

 

 

Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatok (október 1-jén) 

 

 

Csoportok 

elnevezése 

 

Csoport 

típusa 

 

A csoport 

létszáma 

 

A csoport 

óvodapedagógusai 

 

Dajka 

 

 

 

Süni 

 

 

 

vegyes 

 

 

 

25 fő 

Horváthné Czakó 

Viktória 

német nemzetiségi 

óvodapedagógus 

 

Hidegséginé Horváth-

Pálla Barbara 

szakvizsgázott 

óvodapedagógus, 

gyógypedagógus 

 

 

 

Iváncsicsné Horváth 

Krisztina 

szakképzett dajka 

 

 

 

 

Maci 

 

 

 

 

 

 

 

vegyes 

 

 

 

 

26 fő 

 

Egyházi Mónika 

SNI fejlesztő 

óvodapedagógus 

 

Fülöp Dorina 

óvodapedagógus 

gyakornok 

 

 

 

Bertháné Bereczky 

Gyöngyi 

szakképzett dajka 

 

 

 

 

 

 

 

Nyuszi 

 

 

 

 

 

 

vegyes 

 

 

 

26 fő 

 

Farkas Eszter 

óvodapedagógus 

 

Farkas Mihályné 

óvodapedagógus 

 

 

Szalainé Rózsa Katalin 

képesítés nélküli dajka 

 

 

 



Fülöpné Hidegh Csilla óvodavezető 

szakvizsgázott óvodapedagógus, 

gyógytestnevelő 

nem csoportos óvodapedagógusként dolgozik ebben a nevelési évben, hanem mindhárom 

csoportba be van osztva az alábbiak szerint: 

MACI: hétfő 8-11.30 

SÜNI: kedd 8-11 

NYUSZI: 8-11.30 

 

Bernáthné Rózsás Ildikó pedagógiai asszisztens is mindhárom csoportban segíti a nevelő- 

oktató munkát az alábbiak szerint: 

Hétfő: 10-11 SÜNI 

Kedd: 9-11 NYUSZI és 13-14 MACI 

Szerda: 13-14 SÜNI 

Csütörtök: 9-11 SÜNI 

Péntek: 9-11 MACI 

 

Óvodavezető:     Fülöpné Hidegh Csilla 

Óvodavezető-helyettes:   Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara 

Gyermekvédelmi felelős:   Farkas Eszter 

Közösségi koordinátor:   Farkas Dorina 

Zöld tevékenység koordinátor: Egyházi Mónika 

 

 

7. Pedagógusok munkaidő beosztása 

 
 

A pedagógusok munkaidejének szabályozása: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egységben szemléli a pedagógus 

munkáját, ezért a 40 órás teljes heti munkaidő felől közelíti meg. A 2013. évi CXXIX. 

törvény 35. § alapján „Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való 

közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a  munkaidő 

fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a  nevelést előkészítő, azzal összefüggő 

egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.” 

 

 

 
 



Az óvodapedagógusok munkaidejének számításakor figyelembe kell venni az alábbi 

tényezőket: 

 Az óvoda teljes nyitvatartási idejében biztosítani kell az óvodapedagógus jelenlétét. 

 A napi átfedési idő max. 2 óra, tehát abban az esetben, amikor ez hosszabb időre jön 

ki, az óvodapedagógus egyéni fejlesztő tevékenységet végez. 

 A vezetők tekintetében szem előtt kell tartani, hogy a vezetői teendőket a kötött 

munkaidőn kívül kell végezni. 

A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda pedagógusainak részletes munkaidő beosztása a 

munkaterv mellékletében található. 

A vezetőnek, a vezető helyettesnek, és az óvodapedagógusoknak nincs meghatározott idejű 

fogadó órája. Előre egyeztetett időpontban fogadják fogadó óra keretében a látogatót. 

 

 

 

8. A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkaidő beosztása 
 

A dajkák és a pedagógiai asszisztens munkaideje heti 40 óra, napi 8 óra. Részletes munkaidő 

beosztását a munkaterv melléklete tartalmazza. 

 

 

 

9. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: 

 

Időpontja Témája Feladata Felelős 
 

2018.10.01. 

 

ausztriai óvoda 

fogadása 

 

a határon átnyúló 

kapcsolatok ápolása 

Fülöpné Hidegh 

Csilla 

óvodavezető 

   

2018. december 

 

szakmai kirándulás 

alkalmazotti kör 

összecsiszolása, 

tapasztalatszerzés 

Fülöpné Hidegh 

Csilla 

óvodavezető 

 

2019. március 

látogatás a 

Fertőszéplaki 

Margaréta Óvodába 

Zöld Óvoda 

 

szakmai ismeretek 

bővítése, szakmai 

kapcsolatok újítása 

Hidegséginé 

Horváth-Pálla 

Barbara 

óv.vez.hely. 

 

2019.május 

 

Évzáró, ballagás 

 

a 2018/2019-es 

nevelési év lezárása 

Fülöpné Hidegh 

Csilla 

óvodavezető 

Egy nevelés nélküli nap helyét fenntartjuk egyéb eseményre. 

 

 

  



10.  Szünetek időtartama: 

 
Téli zárva tartás:  2018. dec. 24 – 2019. január 02. 

 

Nyári zárva tartás:  2019. aug.05  – aug. 30. 

 

 

 

11.  Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti 

értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák időpontjai: 
 

 

Nevelőtestületi értekezletet előre tervezetten minden nevelési évben 2 alkalommal tartunk: a 

nevelési év elején szeptemberben, ill. a szorgalmi időszak végén, májusban. 

2018. szeptember: 

Nevelési évet nyitó értekezlet. A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi feladatainak, 

terveinek megbeszélése, ismertetése.  

2019.május: 

Nevelési évet záró értekezlet. A nevelési év értékelése, tapasztalatok, eredmények. 

 

Alkalmazotti értekezletet évente 1 alkalommal, októberben, ill. szükség szerint tartunk. 

2018. október: 

Az alkalmazotti értekezleten az éves munkaterv, a munkaköri leírások, a feladatmegosztások, 

elvárások megbeszélése történik. 

A tervezetteken túl, ill. rendkívüli esetekben lesznek olyan nevelőtestületi értekezletek, ahol 

aktuális feladatokat, témákat beszélünk meg, melyek segítik a kitűzött céljaink 

megvalósítását. 

 

Szülői értekezletet minden nevelési évben kétszer tartunk. Tervezett időpontok: 

- 2018. szeptember 18. 

- 2019. január 

 

 

 

 

 



12. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt 

nap tervezett időpontja 

 
Óvodai nyílt napot nem tervezünk, az érdeklődők a fenntartó által kiírt beíratás napjain (2019. 

április) tekinthetnek be és ismerkedhetnek az óvodával. Továbbá a nyári élet ideje alatt 

lehetőséget biztosítunk, hogy 1-1 délelőtt a leendő óvodások bejöjjenek és pár órát velünk 

töltsenek.  

 

 

13.  A Sopronkövesdi Nefelejcs óvoda éves terve a 2018/19-es nevelési 

évre 

 

 

Időkeret: 2018.szeptember – 2018.november közepe: 

 

• Első hét az óvodában 

   Ismerkedés: társakkal, dolgozókkal, óvodával, szokásokkal, napirenddel. 

•Óvodánk és környezetünk: falunk, KÖN napok, Franciska major, Agg-hegy, 

                                              Cifra-híd, séta az Alkotótáborba 

• Közlekedés – kirándulás során a helyes gyalogos közlekedés szabályai, kerékpáros 

közlekedés az óvoda udvarán a szabályok betartásával. Járművek, rendőrök munkája, 

látogatás a faluban működő rendőrőrshöz. (ovizsaru) 

 • Ősz 

- ősz szépségei 

- időjárás, öltözködés 

- gyümölcsök 

- zöldségek 

- termések, levelek 

- őszi munkák, komposzt gondozása 

- állatok (ház körül és vadon élő állatok), vásárok 

- madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda 

terv 

 

 



• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

- szept. 22. autómentes világnap. Ebből az alkalomból szeptember 21-én, pénteken, 

csatlakozva a felhíváshoz, gyalogosan, kerékpárral közlekedünk. A szülők figyelmét is 

felhívjuk, és kérjük, hogy ők is vegyenek részt ebben! 

- szept. 26. nemzetközi egészségnap. Ennek keretében betakarítjuk kertünk terméseit, és 

az otthon termelt zöldségekből, gyümölcsökből közös kóstolót szervezünk, gyümölcs- 

és zöldséglevet készítünk.  

- okt.4. állatok világnapja A falu határában található Franciska majorban működik a Pro 

Village kutyaparadicsom, velük tartva a kapcsolatot kirándulást tervezünk oda. 

- Márton nap. Az iskola jelezte, hogy szeretne csatlakozni a rendezvényhez. 

- okt.10. komposztálás napja 

- okt.15. Kézmosás világnapja 

- okt.31. Takarékossági Világnap 

 

 

Időkeret: 2018. november közepe – 2018. december vége: 

 

• Család – fontossága, családtagok, rokonok, családi fotók nézegetése. Az idősek napjáról 

megemlékezve (okt.1.)közös játszó délelőtt a nagyszülőkkel. 

• Az emberek munkája, foglalkozások, tevékenységek. Szülők munkája. 

• Advent időszak, Adventi forgatag- dec.2. Hagyományok, készülődés, vásár 

• Figyeljük az Európai Hulladékcsökkentési Hét –hez (november utolsó hete) kapcsolódó 

felhívást, és lehetőségeink szerint csatlakozunk a kampányhoz (nov.17-25) 

• Projekt hét megvalósítása a „Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a 

Sopron- Fertőd kistérségben c. pályázatnak megfelelően 

• Ovibolha 

 • madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda terv 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

-  Mikulás 

- Karácsony 

 

 

 

 



Időkeret: 2019. január – február –március 

 

• Új év kezdődött, hónapok, napok, születésnapok. (január 1. A béke világnapja) 

• Tél 

- téli örömök, (hógolyózás, szánkózás, csúszkálás, hóember építés…stb.) téli természet 

- időjárás, öltözködés 

- állatok télen. Téli álmot alvó állatok, vadászok, vadőrök munkája, vadetetés. 

- madarak folyamatos figyelemmel kísérése, madáretetők, madárvédelem, dokumentálás, 

fotózás 

- egészségünk védelme, vitaminok, tisztálkodás 

- téli sportok: korcsolyázás, jéghoki 

- kísérletek, megfigyelések a tél jelenségeinek felhasználásával 

• Testrészek, érzékszerveink, Egészséges életmód: testápolás, tisztálkodás. táplálkozás, 

mozgás, sport, vitaminok 

• Egészség – betegség. Ellátogatunk az új orvosi rendelőbe, védőnőhöz. Orvos, védőnő, 

mentősök, fogorvos munkája. 

• Farsang – népszokások, farsangi hagyományok,  

• színek 

• napszakok 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

 

- Március 15. Megemlékezés a Petőfi szobornál 

- Víz világnapja (márc.22.) A víz fontossága, védelme, felhasználási módjai. Vízben élő 

állatok, növények. Kirándulás a helyi Horgász tóhoz, patakhoz. Vízi közlekedés. 

- Erdők világnapja  - márc.21. 

 

 

Időkeret: 2018. április – május  

• Tavasz 

- ébred a természet, madarak érkezése, bogarak és lepkék, ház körül és vadon élő állatok 

- korai gyümölcsök, zöldségek 

- virágok - színek 

- időjárás, öltözködés 



- tavaszi munkák kertben, magas ágyásban: talaj előkészítése, komposztálás, 

veteményezés, locsolás, kapálás 

• Ovibolha 

• Közlekedés földön 

• Tojásfa díszítés, körbetáncolás 

• Anyák napja, Életfa ünnep 

• madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron, dokumentálás – Madárbarát óvoda terv 

• Évzáró, ballagás 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

- Az egészség világnapja (április 7.) 

- Költészet napja, Mesés délelőtt (ápr.11.) 

- Húsvét (április 17.)  

- Föld napja (ápr.22.) 

- Madarak és fák napja (május 10.) 

- A család nemzetközi napja (május 15.) 

- Magyar természet napja (május 22.) 

 

 

 

Időkeret: 2018. június – július – augusztus 

• Gyermekek hete: gyermekprogramok, kirándulás 

• Nyár 

- az évszak jellemzői, időjárás, öltözködés 

- játékok a vízzel, napsugárral 

- kirándulások 

- levendula vásár 

• Juniális bál 

 

• Jeles napjaink ebben az időszakban: 

 

-  Környezetvédelmi világnap (június 5.) 

Az óvoda éves tervét a csoportos óvodapedagógusok rugalmasan kezelik. Az éves terv egy 

irányvonal, mely módszertani szabadságot, a változtatás lehetőségét biztosítja az óvónőnek. 



Az éves terv módosulhat, ill. kiegészülhet a nevelési év közben bekövetkező változások, 

aktuális rendezvények, lehetőségek, ill. a gyermeki igények, életkori sajátosságok figyelembe 

vételével. 

 

14.  Ünnepélyek, rendezvények, eseménynaptár az éves terv alapján 
 

 

Tervezett egyéb programjaink:       

 
♦ Camerata Art’Issima előadás     

♦ Csemete Bábszínház előadásai  

♦ Szegedi Mandula Színház 

♦ Rosta Géza előadása 

♦ Erdei óvoda minden évszakban      

♦ Gyár- és üzemlátogatások 

♦ Beiratkozás       

♦1. osztályosok meghívása az óvodába   

 

Az adott program felelősének kiválasztása a megvalósítás előtt önkéntes jelentkezés, vagy 

választás alapján történik. A felelősök feladata a programok megszervezése, lebonyolítása, 

majd reflektálás az adott programmal kapcsolatban. A nevelési év során még egyéb 

programokat, kirándulásokat is szervezünk, nyilván a kínálat és lehetőségeink figyelembe 

vételével. 

 

A szocializáció szempontjából különös jelentősége van a közös élményekre épülő 

tevékenységeknek. Ezek segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az 

együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: 

önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, 

szokás- és normarendszer megalapozását.  

Jeles napjaink, hagyományaink elősegítik, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje 

azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.  

 

 

 



Intézményi hagyományok: 

- KÖN napok  

- Márton nap 

- Adventi forgatag 

- Mikulás 

- Karácsony 

- Farsang 

- Tojásfa - Húsvét 

- Mesés délelőtt 

- Évzáró, ballagás 

 

15.  Intézményi innováció  

 

Zöld Óvoda 

Intézményünk egyik célja, hogy óvodánk megszerezze a Zöld Óvoda címet. A Zöld Óvoda 

tartalom iránt valamennyi óvodapedagógus és dajka elkötelezett. Ezen a területen új 

feladataink vannak. A környezettudatos nevelést és a fenntartható fejlődés kritériumainak való 

megfelelést óvodánk arculatának tekintjük. A Zöld Óvoda cím elérését, a gyerekek ennek 

megfelelő programjainak, tevékenységeinek biztosítását kiemelten fontosnak tartjuk. Beadott 

pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van. 

 

Jeles környezetvédelmi napjaink: 

 

- szeptember 22.   autómentes világnap 

- szeptember 26.   nemzetközi egészségnap 

- október 04.    állatok világnapja 

- október 10.    komposztálás napja 

- október 15.   kézmosás világnapja 

- október 31.   takarékossági világnap 

- március 21.              az erdők világnapja 

- március 22.   a víz világnapja 

- április 7.                               az egészség világnapja 

- április 22.   a Föld napja 



- május 10.    madarak és fák napja 

- május 22.   magyar természet napja 

- június 05.   környezetvédelmi világnap 

 

Zöld Óvoda arculat alakításában céljaink és feladataink: 

 

- a fenntarthatóságra nevelés erősítése  

- a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése 

- a helyes és egészséges életvitel tudatosítása 

- a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése 

- a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése 

- a lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat alakítása 

- a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunka segítése, fejlesztése 

- az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése környezettudatos 

szemléletük és magatartásuk alapozásával 

- az óvoda dolgozóinak, a gyermekek szüleinek környezettudatos szemléletformálása 

- lakóközösségünk értékeinek megismerése, azok védelmének tudatosítása 

 

 

 

ZÖLD ÓVODA ARCULAT ÉVES MUNKATERV 

 

Környezettudatos 

magatartással kapcsolatos 

események 

Élményközpontú 

tevékenység 

A környezet és a 

fenntartható fejlődés 

SZEPTEMBER 

 

Zöld tevékenységeink 

folyamatos dokumentálása 

 

 

Zöld faliújság kialakítása 

Az intézmény látogatóinak 

tájékoztatása az aktuális 

zöld hírekről 

A csoportszobákban a 

természetsarok évszaknak 

megfelelő berendezése 

Zöldségek, gyümölcsök, 

termések, termények gyűjtése 

Termésekből barkácsolás, 

Szemléletformálás 

Ok-okozati összefüggések 

megláttatása 



érzékelős játékok. 

 

 

Szüretelés 

Szőlőszüret az Agghegyben. A 

szőlő leszedése, préselése, 

szőlőlé kóstolás., szüreti 

mulatság az udvaron 

 

 

 

Egészséges életmódra nevelés 

 

 

Autómentes világnap 

 

 

 

Mindenki 

„autómentesen”érkezik az 

óvodába. Aki csatlakozik a 

kampányhoz, egy nyakbavalót 

kap. 

 

Az óvodai közösség, szülői 

partnerek szemléletének 

formálása 

 

 

Nemzetközi egészségnap 

Kertünkből betakarítjuk a 

termést, a gyermekek otthonról 

is hoznak zöldséget, 

gyümölcsöt. Ebből kóstolót 

tartunk, gyümölcs- és 

zöldséglevet préselünk 

 

Egészséges életmódra nevelés 

szülők bevonása, aktivizálása 

OKTÓBER 

Szülők tájékoztatása Beszélgetések A szülők szemléletének 

formálása 

Állatok világnapja (okt.4.) Látogatás a Pro Village 

kutyaparadicsomba 

Ismerkedés az állatokkal, 

állatfajokkal, veszélyeztetett 

állatfajok. Állatok 

szeretetére nevelés 

 

Komposztálás napja okt.10. 

 

A komposzt kibontása, fák- 

bokrok alá, veteményesbe 

hordása 

 

Értékes szerves anyagok 

hasznosítása talajtáplálás 

céljából 

 

Takarékossági Világnap 

(okt.31.) 

 

Hulladékokból különböző 

eszközök, játékok készítése 

 

Újrahasznosítással való 

ismerkedés 

A szelektív hulladékgyűjtés Látogatás a hulladékgyűjtő  



Lomtalanítás a faluban telepen  Megfigyelés 

Sziklakert, virágos kert 

rendezése 

Betakarítás, gyomlálás, 

virágmagok begyűjtése 

Őszi munkák 

szükségessége, szerszámok 

helyes használata 

Kirándulás - Halastó 

környéke, Agghegy 

Minden évszakban 

ugyanannak a helynek a 

felkeresése 

Gyűjtőmunka: makk, 

gesztenye, dió, egyéb őszi 

termések 

Gesztenyeszüret 

A természeti környezet 

élővilágának megfigyelése, 

változásainak 

összehasonlítása 

 

NOVEMBER 

Látogatás a helyi termelői 

piacon vagy zöldségesnél 

Vásárlás Környezettudatos vásárlás 

megismerése 

 

Udvaron szervezett 

tevékenység 

Az őszi táj szépségei. Az 

udvaron és kirándulás 

alkalmával gyűjtött 

természeti kincsek 

felhasználásával közös 

alkotás létrehozása. 

 

Természetre irányuló 

figyelem erősítése. 

 

Használt csere-bere 

Lehetőséget teremtünk arra, 

hogy a szülők behozzák az 

otthon megunt játékokat, 

könyveket, és elcserélhetik 

egymással a gyermekek 

 

Adj új otthont tárgyaidnak! 

DECEMBER 

Ajándékkészítés Barkácsolás 

újrafelhasználható 

anyagokból 

 

Öko-szemlélet formálása 

 

Karácsonyi készülődés 

 

Karácsonyi díszek 

természetes anyagokból 

Mézeskalácssütés 

 

Az ünnep meghittsége, a 

közösen végzett 

tevékenység öröme 



 

Madáretetés 

 

Madárkalács készítése, a 

madáretető folyamatos 

feltöltése 

 

Öko-szemlélet alakítása, 

madárvédelem 

 

JANUÁR 

Téli örömök Hógolyózás, csúszkálás, 

szánkózás, hóember építés 

Hófestés növényi eredetű 

festékkel 

Síkosság mentesítés 

 

Természetvédelem 

FEBRUÁR 

Kisebb kirándulások, séták A téli táj szépségeinek 

felfedezése. Nyomkeresés a 

hóban 

Változások megfigyelése a 

természetben 

 

MÁRCIUS 

Csíráztatás, hajtatás, 

rügyeztetés 

Virágmagok ültetése, 

aranyvessző stb. hajtatása 

 

Öko-szemlélet formálása 

Kerti munkák beindítása A talaj előkészítése, ültetés Tavaszi munkák 

szükségessége. Kerti 

szerszámok funkciója, 

helyes használata.  

 

Az erdők világnapja márc.21. 

 

Erdei ovi  

Az erdő, az erdő fáinak 

fontossága, védett növények 

megismertetése 

 

környezetünket pusztító 

magatartást elítélő szemlélet 

népszerűsítése 

Víz világnapja (márc.22.) Látogatás a helyi patakhoz, 

tóhoz. Kísérletek vízzel 

Kirándulás a VÍZMŰ-be 

Az esővíz felfogásával az 

öntözés megoldása. A víz az 

életünkben. Takarékosság 

fontossága. 

ÁPRILIS 

Kirándulások A tavaszi rügyfakadás 

megfigyelése. 

Természetvédelemre 

nevelés 



Egészség Világnapja (ápr.7.) Kincsünk az egészség: 

mozgás, egészséges ételek 

kóstolója, környezetünk 

tisztasága 

Az egészség összetevőnek 

ismertetése, tudatosítása 

Föld napja (ápr.22.) „Ültess 

egy palántát!” 

 

Palánták ültetése az udvaron  

Szemétszedés az óvoda 

környékén 

A Föld védelmére való 

figyelem felkeltése 

Gyógynövény kert 

kialakítása 

A hely kialakítása, fűszer- 

és gyógynövény palánták 

ültetése, folyamatos 

gondozás. 

A gyógynövények 

felhasználásának 

megismerése, szárítás, 

teafőzés 

MÁJUS 

Gyógynövények, vadvirágok 

megfigyelése (bodzavirág, 

gyermekláncfű, kamilla..) 

Gyűjtés, szárítás, tea 

készítése 

Gyógynövények 

felhasználásának 

lehetőségei 

Madarak és fák napja 

(május 10.) 

Kirándulás, megfigyelés Öko szemlélet formálása 

 

Magyar természet napja 

május 22. 

 

Helyi értékeink 

megismertetése, felkutatása 

 

Természetünk védelmére, 

szeretetére nevelés 

Környezetvédelmi világnap 

június 05. 

Én a természettel vagyok! Környezettudatos 

magatartásra nevelés 

Gyermekek hete Keramikus meghívása, 

közös korongozás a 

gyerekekkel 

Hagyományőrzés 

JÚNIUS 

Levendulaszüret a leszedett levendula 

többféle célú feldolgozása, 

értékesítése: 

ajándéktárgyak, illatosítók, 

szörp 

újrahasznosítás 

Zölden jobb 2019! Csatlakozunk a meghirdetett a környezettudatos 



mozgalomhoz. magatartás, a 

környezetvédelem és a 

szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítése 

 

Egész évben folyamatosan: 

- Erdei óvoda minden évszakban 

- szelektív hulladékgyűjtés: papír, műanyag, növényi hulladék, használt elem 

- gyűjtőmunka, melybe a szülőket is bevonjuk 

- a kidobásra szánt dolgok folyamatos felhasználása: régiből újat 

- növény- és állatgondozás: csoportban lévő cserepes virágok, csoportban tartott 

állatok folyamatos gondozása 

- az óvoda udvarán található madarak figyelemmel kísérése:  

madarak itatása egész évben, madáretetés télen 

 

 

 

 

 

 

16.  Kapcsolattartás 

 
A nevelőközösség tagjaival: 

 

Napi kapcsolatban vagyunk, az aktuális teendőket, feladatokat napi szinten meg tudjuk 

beszélni. Hetente egy alkalommal nevelőtestületi megbeszélést tartunk, ahol minden 

óvodapedagógus együtt van jelen. Ennek hiányát az előző nevelési évben éreztük, ezért 

kitűztük ennek a napját: minden hétfőn tartjuk. 

 
 

A fenntartóval: 

Kölcsönös tájékoztatáson alapuló, támogató, segítő, együttműködő jellegű. Továbbra is 

tervezzük, hogy az intézmény dolgozói és a Fenntartó Önkormányzat képviselői egy ún. 

„Kerek asztal” beszélgetésen vegyenek részt. 

 



A szülőkkel, a családdal: 

Az új szülőknek lehetőséget adunk arra, hogy még az óvodakezdés előtt bepillanthassanak 

óvodai életünkbe. Egy-egy délelőtt bejöhet a szülő gyermekével, s részt vehetnek a közös 

játékban. Megismerkedhetnek napirendünkkel, házirendünkkel, szokásainkkal. A nevelési év 

kezdete előtt, a nyár folyamán külön meghívjuk egy kötetlen beszélgetésre az új szülőket. A 

harmonikus együttműködés alapja, hogy a tapintatos, megértő, de a pedagógiai-pszichológiai  

 

 

tudással, alapos gyermekismerettel rendelkező, hiteles pedagógusi álláspontot a szülő 

elfogadja. 

A kapcsolattartás formái: 

- Szülői értekezlet: évente két alkalommal 

- Szülői fórum évente1 - 2 alkalommal 

- Családlátogatás: a szülők igényének megfelelően 

- A szülők meghívása az óvodai rendezvényekre, közös programok a szülőkkel 

-     Egyéni beszélgetés: mindennapi kapcsolattartás, ill. előre egyeztetett időpont szerinti 

fogadó óra 

 

 

 

 

Egészségügyi szervekkel: 

A háziorvos, védőnő, fogorvos, látogatásainak megszervezése. A fogorvos és a háziorvos 

évente egy alkalommal óvodánkba látogat, és szűrővizsgálatot végez. A védőnő havi 

rendszerességgel ellátogat az óvodába, és megfigyeli a gyerekeket, szükség esetén 

vizsgálatokat végez, megbeszéli a tapasztaltakat az óvodapedagógusokkal. 

 

 

 

Általános Iskolával: 

- Részvétel az iskolai nyílt napokon. 

- Iskola meglátogatása az iskolába készülő gyermekekkel. 

- A tanítónő látogatása az óvodában 

- Visszahívjuk egy vidám délelőttre az 1. osztályosokat 



Az új iskolaigazgató jelezte, hogy szeretné, ha a két intézmény együttműködése szorosabb 

lenne, ezért közös rendezvények, jeles napok lebonyolításában felvesszük egymással a 

kapcsolatot. 

 

 

Szakmai szervezetekkel: 

Fontosnak tartjuk a szakmai továbbképzéseken, programokon, értekezleteken való részvételt. 

Továbbra is célunk, hogy a környék óvodáival, egyéb intézményekkel szorosabb szakmai 

kapcsolatot alakítsunk ki, ezért előadások, képzések szervezését tervezzük. Szeretnénk évente 

legalább egy olyan képzést, szakmai napot szervezni, melynek helyszíne a mi óvodánk. 

Továbbá szívesen veszünk részt a mások által szervezetteken.  

 
 

Sopronkövesdi Családi Bölcsőde: 

Napi kapcsolattartás. Rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk a kisebbeket. 

 

 

Pedagógiai Szakszolgálattal és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal:  

 

Szükség esetén segítséget kérünk és kapunk tőlük a tanulási és magatartási, beilleszkedési 

zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez. 

 

 

Közművelődési intézményekkel, kulturális szervekkel: 

 

- TIT Sopron 

- Soproni Petőfi Színház 

- GYIK Rendezvényház 

- Csemete Bábszínház 

- Szegedi Mandula Színház 

 

Helyi Alkotóházzal: 

A községben létrehozott Alkotóház programjain lehetőség szerint részt veszünk, közösen 

készülődünk egy-egy jeles napra. Egyes óvodai rendezvények lebonyolítására is igénybe 

vesszük. (Mesés délelőtt, Adventi forgatag) 

 



 

Szülői szervezettel való együttműködés: 

 

A nevelési év első szülői értekezletén a szülők megválasztják a Szülői Szervezet képviselőit. 

Velük napi kapcsolatban vagyunk. Rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában 

rendszeresen aktívan közreműködnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II: Pedagógiai terv 

  

Pedagógiai munkánkat az alábbi pedagógiai folyamatok figyelembe vételével végezzük: 

tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció 

-Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal (tervezés) 

-A nevelési év végi beszámolók, munkatervértékelés megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése (megvalósítás) 

-A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, mely a fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető (értékelés) 

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az intézményben meghatározott feladatokat, 

adminisztratív és tervezőmunkát, valamint a pedagógiai gyakorlatot a pedagógiai program és 

a nevelőtestület által elfogadott határozatok alapján minőségileg kifogástalanul végezze. 

 

 

 

 

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

 

 

Intézményünkben a funkcionális integráció megvalósítására van lehetőségünk (a gyermeket 

rövid időre vonjuk ki a csoportból, amikor a gyógypedagógus illetve a logopédus végzi a 

fejlesztését).  

Célunk: a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) óvodapedagógiai eszközökkel. 

 

Feladatunk: 

 

•Anamnézis lap felvétele. 

•A gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése. 

•Képességeik fejlesztése 

•Kapcsolattartás a szakemberekkel (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). 

•Fejlődésük nyomon követése, annak rögzítése. 

•Korai képalkotás, felismerés a lassabb ütemben fejlődő gyermekeknél. 

•Egyénre szabott prevenciós, korrekciós program kidolgozása a csoporton belüli fejlesztés 

érdekében a szakemberek segítségével a gyermek meglévő hátrányainak csökkentése céljából 



•Megfelelő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő prevenciós 

munka érdekében. 

 

18.  Az intézmény gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai 

 
A prevenció a legfőbb célkitűzésünk, és ezért mindent meg is teszünk. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásában szükség esetén minden kolléga közreműködik. A 

részletes és időszakos feladatokat  a 4.sz. mellékletben található Gyermekvédelmi munkaterv 

tartalmazza, ill. a helyi Pedagógiai Program megfogalmazza a gyermekvédelmi terület 

kompetencia szintjeit is. 

Jelenleg nincs az intézményben hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

 

 

19.  Baleset megelőzéssel kapcsolatos feladatok 
 
Az intézmény SZMSZ-e részletesen foglalkozik  a baleset megelőzéssel kapcsolatos 

feladatokkal, felelősségi körökkel, szükséges teendőkkel. 

Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik: 

  a gyermekek testi épségének megóvása 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodai környezet folyamatos ellenőrzése, a 

balesetveszély azonnali megszűntetése. 

 balesetvédelmi oktatáson való részvétel 

 tűz- és bombariadó próba szervezése 

 

 

20.  Szolgáltatásaink 

Intézményünkben a mindennapi nevelő – oktató munkán kívül egyéb lehetőségeket is 

biztosítunk és szervezünk, így reméljük, mindenki megtalálja a szolgáltatások között a 

kedvére valót. Az alábbiakból válogathatnak az érdeklődők: 

 

- játékos német nyelv 

- láb- és tartásjavító torna 

- gyógypedagógia 

- néptánc 



- hittan 

- kutyaterápia 

- ovifoci 

- tenisz 

- úszás 

- ritmikus sportgimnasztika 

A fenti foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy minden érdeklődő számára elérhetőek 

legyenek. 

 

 

21.  Speciális térítésmentes óvodapedagógusi foglalkozások 

(tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

 

Intézményünkben van: 

- gyógypedagógus  

- SNI fejlesztő pedagógus 

- gyógytestnevelő 

- német nemzetiségi óvodapedagógus 

 

Ők olyan speciális felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusok, akik korszerű pedagógiai-

gyógypedagógiai-, pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a gyermekek életkori és 

individuális jellemzőit, a megfelelő diagnosztikai eljárásokat, s ezeket prevenciós és 

korrekciós célból megfelelően alkalmazzák. 

Az óvodapedagógusok ezeket a tevékenységeket heti rendszerességgel végzik. A 

tevékenységek lehetőséget nyújtanak egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra és 

tehetséggondozásra egyaránt.  

 

Specialitások: 

- vitamintorna 

- tartásjavító- és lábtorna 

- gyógypedagógiai fejlesztés 

- játékos német foglalkozás 

 



 

22. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

Intézményünkben szervezünk egyéb tevékenységeket is, melyeknek ugyanúgy a gyermeki 

tehetséggondozás, felzárkóztatás a célja. Ezeket nem tudjuk saját erőből megoldani, ezért ezen 

szolgáltatásokat térítési díj ellenében igényelhetik a szülők. Ezeknél a tevékenységeknél az 

intézmény a megszervezésben, óvodapedagógusi felügyeletben, lebonyolításban vállal 

szerepet. Ezek a következők: 

- kutyaterápia 

- néptánc 

- tenisz 

- ovifoci 

- úszás 

- ritmikus sportgimnasztika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Fejlesztési terv 

 

23. Tárgyi feltételek, fejlesztések 
 

A tárgyi felszereltségünk megfelelőnek mondható, lehetőségeink szerint folyamatosan 

bővítjük. A játéktevékenységhez, az óvodai nevelő munkához szükséges eszközeinek 

beszerzése folyamatosan történik költségvetési keretből. A takarékosság (telefon, víz, villany, 

gáz, fénymásolás) a tárgyi eszközök maximális megóvása, a keletkező hibák azonnali 

jelentése az intézményvezető felé minden alkalmazott feladata. 

 

Megoldásra váró feladatok: 

 

- a homokozó árnyékoló- és takaró szerkezetének elkészítése 

- akadálymentesítés megoldása 

- szélfogó kialakítása 

 

24.  Személyi fejlesztések 

 

Óvodánkban a nevelési év kezdetekor teljes létszámmal tudunk dolgozni. Csoportonként 2 

óvodapedagógus és 1 dajka, valamint az óvodavezető és a pedagógiai asszisztens alkotja a 

humán tőkét. Egyik kolléganő 2018 októberétől közalkalmazotti felmentési idejét fogja 

tölteni, helyette új kolléganőt keresünk, novemberi kezdéssel. 

 

 

25.  Szakmai fejlesztések 
 

Törekszünk a Továbbképzési program megvalósítására. Figyelemmel kísérjük az OH ill. a 

POK által szervezett, elsősorban ingyenes továbbképzési lehetőségeket, melynek témája, 

tartalma illeszkedik helyi pedagógiai programunk irányvonalába, ezzel is segítve az abban 

megfogalmazott célok megvalósulását. 

 

 

 

 

 
 



IV. Ellenőrzési terv 

 
 

26.  Az óvoda külső ellenőrzése 

 
Az óvoda látogatására és ellenőrzésére jogosultak a fenntartó és felügyeleti szervnek, 

valamint azon társadalmi szervezeteknek a vezetői és képviselői, akik számára azt a 

jogszabály lehetővé teszi. 

Az ellenőrzést végzőket az óvodavezető vagy helyettese jogosult az intézményben fogadni és 

kísérni. 

Az ellenőrzés területei: 

- Pedagógiai – szakmai  

- Törvényességi 

- Hatósági ellenőrzés 

Az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés fajtái: 

- a pedagógus ellenőrzése 

- az intézményvezető ellenőrzése 

- az intézményellenőrzés 

 

26.1.  A pedagógus ellenőrzése 

A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik.  

Célja: a pedagógus kompetenciáinak fejlesztése.  

Módszere: a foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógiai tervezés 

dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés 

pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése. 

 

26.2. Az intézményvezető ellenőrzése 

Legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet 

sor az intézményvezető ellenőrzésére. A vezető önértékelésébe be kell vonni az 

alkalmazottakat. Az intézményi elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga 

kiemelkedő és fejleszthető területeit. A vezető önértékelésének eredményét az informatikai 

rendszerben rögzíteni kell. Ezt követően a vezető egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet 

szintén rögzít az informatikai rendszerben. 

 



26.3. Az intézményellenőrzés 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében lebonyolított 

intézményellenőrzés célja „iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának 

fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította 

meg saját pedagógiai programját. 

Módszerei: 

- dokumentumelemzés 

- interjú 

- a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel 

- a  pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése 

 

 

27. Belső ellenőrzési terv 

 
 

A belső ellenőrzés célja a megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, 

a tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai program cél- és feladatrendszerével, 

visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról. 

 

Vezetői látogatások alkalmával elvárt dokumentumok: 

 

1.csoportnapló 

2.tematikus vagy projekt terv 

3.tevékenységi terv 

4.reflexió 

5.gyakornok esetében:gyakornoki, mentori napló 

6.a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációk 

7.felvételi és mulasztási napló 

 

 A dokumentumok ellenőrzési, megfigyelési szempontjai: 

 

- Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves tervezést, 

vezetői utasítást?  

- Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.)  



- Milyen módszert használ a tevékenység/projekt tervezéséhez?  

- Milyen elemeket tartalmaz az tevékenység, projekttervezet, vázlat?  

- A tevékenység/projekt feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett 

módszerek, tanulásszervezési eljárások?  

- A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az tevékenység/projekt tervezett felépítése?  

- Megtalálható-e a tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség 

fejlesztésének lehetősége?  

- Milyen értékelési formák jelennek meg az tevékenység/ projekt tervezésében?  

- A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget?  

 

 A pedagógus ellenőrzésének szempontjai: 

 

- mennyire gyermekközpontú? 

- megvalósul-e a játék kiemelt szerepe? 

- a gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e? 

- megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével: logopédia, 

gyógypedagógia, bizottsági vizsgálat, gyermekvédelem? Megtette-e az óvónő a 

szükséges intézkedést a problémával kapcsolatban? 

- a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése érvényesül-e, és hogyan az 

óvodapedagógus napi munkájában? 

- az óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e? 

- mennyire dolgoznak össze, mennyire építenek egymás munkájára, és erősítik egymást 

az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok? 

- az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a 

mozgásfejlesztés területen? 

- biztosítva van-e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységhez a tárgyi feltétel? 

(eszközök, hely) 

- a tevékenységek felépítése, átgondoltsága, megszervezése 

- a szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő 

játékokat, eszközöket a gyermekek részére? 

- helyettesítés esetén ugyanúgy végzik-e munkájukat az óvodapedagógusok, mint saját 

csoportjukban? 

- szülőkkel való kapcsolattartás minősége 



- megvalósul-e a komplex környezeti nevelésre épülő nevelési-tanulási folyamat? 

- munkaidő betartása, munkafegyelem 

- titoktartási kötelezettség 

 

 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens ellenőrzésének szempontjai: 

 

 

- Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (dokumentáció vezetése, 

szervezési tennivalók, udvarrendezés, óvoda takarítása, eseti feladatok, gyermekek 

gondozása) 

- Higiéniai szabályok betartása 

- Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, gyermekkel, szülőkkel 

- Titoktartási kötelezettség betartása 

- Munkaidő betartása 

- Óvodai rendezvényeken való aktivitás 

 

Az előző nevelési év vezetői ellenőrzéséből adódó intézkedés: 

- adminisztrációs teendők naprakész vezetése 

- az egyénre szabott fejlesztés érvényesülése, dokumentálása a csoportnaplóban 

- az információ áramlás javítása 

 

 

 

 

Ellenőrzés 

területei 

Szept

. 

Okt

. 

Nov

. 

Dec

. 

Jan

. 

Febr

. 

Márc

. 

Ápr

. 

Máj

. 

Jún Júl. 

 

 Pedagógia, tanügy-igazgatás 

 
Naplók 

megnyitása, 

lezárása 

V.          V. 

Naplók 

ellenőrzése 

V. 

V.H. 

  V. 

V.H 

  V. 

V.H. 

   V. 

V.H

. 

Törzskönyv 

ell. 

 V         V. 



Gyermek 

fejlődési dok. 

 

V. 

VH. 

   V. 

VH 

     V. 

VH 

Tematikus 

(nevelési 

területek) 

 

V. 

F O L Y A M A T O S 

Statisztika  V, 

VH 

         

Elégedettség 

mérés 

(gyermekek, 

szülők, 

fenntartó, 

óvodaped., 

dajka) 

    V. 

VH. 

    V. 

VH

. 

 

Szociális 

igények,  

támogatások 

HH,HHH 

V. VH. 

 

F O L Y A M A T O S 

Szülői 

értekezlet 

 V.    V.      

Nevelőtestületi

- alkalmazotti  

értekezlet 

V. 

VH. 

    V. 

VH. 

     

Beiskolázási 

terv 

 

 V. 

VH. 

         

Ünnepek, 

hagyomá- 

nyok 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

Gyermek-

védelmi 

feladatok 

  

V. 

    

V. 

     

V. 

 

              Munkáltatói feladatok 

 
Munkaidő 

betartás 

V. - V.H. 

F O L Y A M A T O S 

Dajkák 

munka- 

végzése 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

Ellenőrzés 

területei 

Szep Okt Nov Dec Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl 

 

             Gazdálkodás 

 



Takarékos 

gazd. 

 

V.   V.   V.    V. 

 

Beszerzések 

V. 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Eszköz-

nyilvántartás 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Karbantartás V. 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Udvari játékok 

állap. ell. 

V. 

VH. 

   V. 

VH 

   V. 

VH. 

  

 

Térítési díjak 

számlázásának, beszedésének figyelemmel kísérése                             

V.VH. 

F O L Y A M A T O S 

Szabadságok V.   V.   V.    V. 

 

Pályázatok 

figyelése 

 

V. 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

 

Egyéb 

 
Munkavédelmi 

előírások be- 

tartása,  

baleset  

megelőzés 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

Eü.-i 

alkalmassági 

vizsgálat 

 

V. 

          

Intézmény 

tisztasága 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Udvar 

tisztasága 

V 

VH. 

F O L Y A M A T O S 

Dekoráció VH. 

F O L Y A M A T O S 

 

 

 

 



VI. MELLÉKLETEK 

 
 

1. sz. Intézményi feladat megosztási táblázat 
 

Feladatok Felelősök 

 

Határidő 

 

Zöld tevékenység feladatok 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Egyházi Mónika 

minden alkalmazott 

 

egész évben folyamatos 

 

Évkezdéssel kapcsolatos 

feladatok 

 

Fülöpné Hidegh Csilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 

Felvételi és mulasztási naplók Egyházi Mónika 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Farkas Eszter 

Szolgáltatások szervezése 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Bernáthné Rózsás Ildikó 

 

Statisztika előkészítése, 

adategyeztetés 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Gyermek balesetbiztosítás 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Bernáthné Rózsás Ildikó 

Szociális igények, támogatások  HidegséginéHorváth-Pálla 

Barbara 

Bernáthné Rózsás Ildikó 

Munkaidő beosztások 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Munkaköri leírások 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Nevelőtestület, alkalmazotti 

értekezlet 

Fülöpné Hidegh Csilla 

HidegséginéHorváth-Pálla 

Barbara 

Alkalmassági vizsgálat 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Pedagógus igazolvány  

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth Pálla 

Barbara 

Statisztika 

KIR adatszolgáltatás 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

 

 
Gyermekvédelmi 

tevékenység 

Farkas Eszter 



Szülői értekezlet 

 

Fülöpné Hidegh Csilla OKTÓBER 

Beiskolázási terv 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Nyomtatvány rendelés 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok- Szakszolgálathoz 

való jelentkezés  

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

NOVEMBER 

Soros lépések felülvizsgálata Fülöpné Hidegh Csilla 

Gazdálkodás felmérése Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

DECEMBER 

 

 

Szabadságok elszámolása 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Eszközigény felmérése, 

karácsonyi beszerzés 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Karbantartások, felújítások 

felmérése 

 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

 

 

 

2015. JANUÁR 

 

Udvari játékok felülvizsgálata 

 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Gyermeki fejlődési 

dokumentáció  - 1. félév lezárása 

 

 

Hidegséginé Horváth-

PállaBarbara      

Fülöpné Hidegh Csilla 

Szakértői bizottság 

eredményeinek feldolgozása 

Szakvélemények 

Jelzés az ált. iskola felé az 

iskolába készülő gyermekek 

esetleges SNI vagy BTMN 

állapotáról 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 

Nevelőtestületi, alkalmazotti 

értekezlet 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

Szülői értekezlet 

(iskolaérettség, nyári leállás) 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Beiskolázási terv 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

Fülöpné Hidegh Csilla 



 

Naplók vezetése 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

Beiskolázások előkészítése 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazási utalványok  

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

Szabadságok nyilvántartása 

 

 

 

 Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Költségvetés  

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

Óvodai szakvélemények 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

ÁPRILIS 

 

Óvodai beiratkozás 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

KIR adatszolgáltatás 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

 

 

 

MÁJUS 

 

Óvodai felvétel határozatok 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

Udvari játékok felülvizsgálata 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara              

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

 

Évzárással kapcsolatos feladatok 

 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara   

 Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Nyári élet, munkarend  

megszervezése 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

JÚNIUS 

 

Gyermeki fejlődési 

dokumentáció – 2. félév  

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 



értékelése Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

 

 

 

JÚLIUS 

 

Gazdálkodás felülvizsgálata 

 

 

 Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Szabadságok nyilvántartása 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

Elégedettség mérés – 2. félév 

(gyermek, szülők, fenntartó, 

óvodapedagógus, dajka) 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara                 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Gyermekvédelem – 2. félév 

értékelése 

 

 

Farkas Eszter 

Nyári takarítási rend 

szervezése 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

 

 

Naplók lezárása 

 

 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

KIR adatszolgáltatás az 

intézményben dolgozó 

pedagógusokról aug.15-ig 

 

Fülöpné Hidegh Csilla 

Hidegséginé Horváth-Pálla 

Barbara 

 

AUGUSZTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. sz. A térítési díjak beszedésének eljárásrendje 

 
1. Bernáthné Rózsás Ildikó naponta vezeti az étkezési nyilvántartást az óvoda e-mail 

címére ill. a Hiányzások c. füzetbe jelzett szülői jelzések alapján. 

 

2. Ennek alapján elkészíti hó végén a tárgyhavi összesítést, melyet egyeztet a konyhával. 

 

3. Ezt követően az összesítést excel táblázatban elküldi e-mailben az  önkormányzat 

pénzügyes e-mailjére. 

 

4. Egyeztetés után elkészíti a számlákat 3 példányban a fizetendő térítési díjakról. 

 

5. Fülöpné Hidegh Csilla beszedi a szülőktől egy, előre meghatározott napon a térítési 

díjakat. Az összeg befizetésekor az eredeti számlát átadja a befizetőnek. 

 

6. A befizetés napján a beszedett térítési díjat Egyházi Mónika vagy Bereczky Istvánné 

egy összegben postai úton befizeti a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda számlájára. A 

befizetésről szóló bizonylatot a számlák másolatával együtt leadja az 

Önkormányzatban. 

 

7. A számlák másik hiteles másolatát Bernáthné Rózsás Ildikó lefűzi az intézményi 

étkezéses mappába. 

 

 

8. Fülöpné Hidegh Csilla írásos jelentést készít a befizetésről, melyet eljuttat az 

Önkormányzatba, valamint az erről készített másolatot Bernáthné Rózsás Ildikó 

pedagógiai asszisztens lefűzi a havonta vezetett intézményi étkezéses dossziéba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.sz. Munkaidő beosztás táblázat 

 

 

A táblázat a nyomtatott formában mellékelve 
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4.sz.melléklet  

 

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 
 

 

2018/2019 
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Mivel intézményünkbe kerülő gyerekek szociális háttere rendezett, ezért a gyermekvédelmi 

munka elsősorban a megelőzésre, a mentálhigiénés szemléletű nevelés terjesztésére, a 

családokkal való együttműködésre, a segítő beszélgetésekre, illetve az esetlegesen felmerülő 

problémák felismerésére fektetjük a hangsúlyt. 

 

Óvodánkban a következő tipikus gyermekvédelmi problémák merülnek fel: 

 

az otthoni és az óvodai napirend, elvárások különbözősége 

túlzott elvárások a gyermekektől (sokszor nem az életkoruknak megfelelő elvárások) 

túl sok külön foglalkozás igénylése, mely a gyermek számára időnként megterhelő 

kevés együtt töltött idő, rohanó életmód 

csúnya beszéd a gyermekek előtt, melyet a gyermekek az óvodába is behoznak, ezáltal 

negatív hatással vannak az egész csoportra 

ráhagyó, kényeztető nevelés, melynek következtében a gyermek korlátok, határok nélkül nő 

fel, ezáltal nehezebben tanulja meg a csoportszabályok betartását is 

az elmúlt évek során egyre gyakrabban tapasztaljuk, azt a szülői attitűdöt, amikor a gyermek 

szinte átveszi a vezetést a családban, mintegy irányítva a felnőtteket 

a gyermek fejlődésében felmerülő problémák hárítása/eltúlzása. 

 

 

A gyermekvédelmi munkánk célja: 

 
a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése, 

hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése, 

különbözőségek finomítása 

 

 

Együttműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában: 

 

A gyermekvédelmi feladatok végzését a gyermekvédelmi felelős koordinálja. A 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden pedagógus felelős, azaz a mentálhigiénés, 

megelőző, támogató, probléma-felismerő nevelőmunka mellett jelzési kötelezettsége van a 
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gyermekek fejlődését veszélyeztető problémák esetén.Mindezt a tolerancia, nyitottság, 

elfogadó, segítő attitűd. a szeretetteljesség és a következetességjegyében. 

 

 

Az intézmény pedagógusainak feladata: 

 

az óvodai környezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ezzel támogatva a gyerekek 

optimális fejlődését 

az érzelmi biztonság megteremtése 

fejlesztő munkájuk során, mindig figyelembe veszik a gyerekek egyéni képességeit, 

szociokulturális hátterét,tehetségét, fejlődési ütemét,ebből kiindulva, alkalmazzák a 

differenciált fejlesztés módszerét 

a veszélyeztető tényezők észlelésekor a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógus 

felderítik a fejlődést akadályozó okokat –azaz a probléma forrását -, tájékoztatják az  

óvodavezetőt, megbeszélést kezdeményeznek a családdal, majd szükség estén a 

gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, intézményekkel 

a gyermekvédelmi feladatok, illetve az egyéni fejlesztések szükségességét, módját jelölni 

kell minden csoportos óvodapedagógusnak a gyermekek fejlődési lapján, 

a nevelőtestületet a kellő diszkréció és titoktartás mellett a probléma értő kezelése érdekében 

folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekvédelmi intézkedések szükségességéről 

 

A gyermekvédelmi felelős alapvető feladatai: 

 

koordinációs tevékenységével segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédő munkáját 

a gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő történéseket jegyzőkönyvbe veszi, írásban 

rögzíti 

az óvodapedagógusok és a szülők jelzése alapján megismert, pedagógiai, pszichológiai 

eszközökkel kezelhető problémákban a megfelelő szakmai támogatás biztosítása (pl. 

célirányos fejlesztő foglalkozások megszervezése, pszichológiai tanácsadás biztosítása a 

szülőknek, szakértői vizsgálat kérése, stb.) 

megkeresi a családdal való kapcsolattartás legsikeresebb formáit, azokat célszerűen 

alkalmazza 
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veszélyeztető tényező megléte esetén, a szülőket értesítve (kivéve, ha ezt a probléma jellege 

nem engedi) értesíti a Gyermekvédelmi Szakszolgálatot 

 a probléma jellegétől függően felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberrel, kéri a 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyámhatóság, illetve a 

gyermekorvos vagy a védőnő segítségét. 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 

 

 

 

 

Időszakos és folyamatos gyermekvédelmi 

feladatok 

 

Időszak 

 

a kiscsoportosok, valamint az óvodánkba 

újonnan érkezők beilleszkedésének 

elősegítése, megismerése, felmérése 

(anamnézis lapok, beszoktatási időszak  

megfigyelési szempontjainak kitöltése) 

 

a szülőktől meghatalmazást kérünk  

arról, hogy a gyermeküket ki  

hozhatja, illetve ki viheti haza az  

intézményből, ezen kérjük jelezni a 

meghatalmazott nevét 

 

az eredmények alapján a csoporton  
belüli differenciálási lehetőségek,  

valamint a szükséges külső fejlesztő  

foglalkozások és a tehetséggondozási  

lehetőségek megtervezése, megszervezése, a 

megfelelő szakemberek biztosítása. 

 

étkezési támogatások elosztása 

logopédiai szűrések megszervezése 
(a 3 és az 5évesek kötelező szűrése) 

 

egészségügyi szűrések megszervezése 

 

az étel-vagy más allergiában, vagy  

krónikus megbetegedésben szenvedő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              szeptember, október 
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kisgyermekek ellátásának egyénre  

szabott megszervezése 

 

 

Folyamatos feladatok: 

 

a szülők folyamatos tájékoztatása  

gyermekük fejlődéséről, 

kapcsolattartás a szülőkkel (szülői  

értekezletek, családlátogatások, fogadóórák, 

napi visszajelzések, faliújság) 

 

pedagógiai megbeszélések a 

csoportokban folyó gyermekvédelmi  

munkáról a gyermekvédelmi felelőssel 

kapcsolattartás a külső segítő szervezetekkel 

kapcsolattartás volt óvodásaink  

tanítóival (óralátogatás, pedagógiai  

megbeszélés, nyomon követés) 

 

 

 

a tankötelezett gyerekek 

iskolai tanulásra való alkalmasságának  

mérlegelése, a problémák kezelése,  

szükség esetén szakértői vizsgálat  

kérése 

fogadóórák megszervezése és  

megtartása 

adventi hangulat teremtése, a 

karácsonyi ünnepekre való érzelmi  

ráhangolódás elősegítése 

 

 

 

 

 

 

 

                    november, december 

 

 

 

 

a vidám ünnepek viselkedés-kultúrájának 

közvetítése (újév köszöntés, farsang) 

 

hiányzások ellenőrzése, egyeztetés a 

csoportos pedagógusokkal 

 

 

 

 

 

                       január, február 

 

 

 

a csoporton belüli differenciálási lehetőségek 

megtervezése az erősségek és a fejlesztendő 
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területek mentén, konzultáció a gyermek 

fejlesztésében résztvevő egyéb szakemberekkel  

 

folyamatos kapcsolattartás a védőnővel 

tankötelezett gyermekek óvodai 

szakvéleményének elkészítése az iskolai 

beiratkozáshoz  

a szülőföldhöz, hazához való kötődés 

 megalapozása nemzeti ünnepünkről való 

megemlékezéssel  

 húsvéti hangulat teremtése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       március, április, május 

 
 

a szülők írásbeli tájékoztatása a gyermekük 

éves fejlődéséről  

a gyermekvédelmi munka értékelése  

 
 

gyermekvédelem a nyári hónapokban. A 

gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, 

szükség esetén intézkedés  

nap elleni védelem, folyadékpótlás.  

az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése a 

nyár folyamán  

 

 

 

 

 

 

                               június 

 

 

Sopronkövesd, 2018.09.10. 

 

 

 

 

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

       Fülöpné Hidegh  Csilla                                                   Farkas Eszter 

             óvodavezető        gyermekvédelmi felelős 
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Nyilatkozat 
 

 

 

 A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2018/2019. évi Munkatervét megismertem, elfogadom. 

 

 

 

 

Horváthné Czakó Viktória  ………………………………………. 

 

Egyházi Mónika    ………………………………………. 

 

Farkas Eszter ………………………………………. 

 

Farkas Mihályné  ………………………………………. 

 

Fülöp Dorina ………………………………………. 

 

Fülöpné Hidegh Csilla ………………………………………. 

 

Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara  ………………………………………. 

 

  

  

 

 

 

Sopronkövesd, 2018.09.13. 
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ZÁRADÉK 

 

 

A Munkatervet az óvodavezető előterjesztése után a nevelőtestület 2018. szeptember 17-én 

tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, és egyhangúan elfogadta. 

 

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

      Fülöpné Hidegh Csilla                                              Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara 

          óvodavezető                                                                       óvodavezető-helyettes 

 

 

 

Sopronkövesd, 2018.09.17. 

 

 

 

A Szülői Szervezet képviselőjeként aláírásommal igazolom, hogy a Sopronkövesdi Nefelejcs 

Óvoda szülői közössége az intézmény 2018/2019. évi Munkatervét megismerte. 

Véleményezési jogkört gyakorolva tartalmával egyetért. 

 

 

…………………………………. 

szülői szervezet képviselője 

 

Sopronkövesd, 2018. 

 

 

 

A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2016/2017. évi Munkatervét a jogszabályban biztosított 

jogával élve jóváhagyta: 

 

 

Sopronkövesd, 2018. 

 

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

                                                                                                    intézményvezető 
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Nyilatkozat 
 

 

 

 A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi Munkatervét a 2018. október 15-én tartott 

alkalmazotti értekezleten megismertem. 

 

 

 

Bernáthné Rózsás Ildikó    ………………………………………. 

 

Bertháné Bereczky Gyöngyi    ……………………………………… 

   

Iváncsicsné Horváth Krisztina         ………………………………………. 

 

Szalainé Rózsa Katalin        ……………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Sopronkövesd, 2017. 10. 15. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Fülöpné Hidegh Csilla 

                                                                                                óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


