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1.TARTALMI ELEMEK 

1.1. A TANÉV RENDJE 

A munkaterv elkészítése során figyelembe vett dokumentumok, jogszabályok: 

 

- A többször módosított hatályos 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről - Magyarország 

Alaptörvénye (2021. szeptember 1.)  

 

- A többször módosított hatályos 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

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

működéséről  

 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

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

végrehajtásáról 

 

 - 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról - 346/2013. (IX. 30.) Korm. 

rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 

 - 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 

 

- 137/2018. (VII.25.) Kormányrendelet, ami az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII.27.) Kormányrendelet módosítása. 

 

-Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április27.) Intézményi 

adatkezelési tevékenység belső szabályairól 

 

 - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák 

számára. 

 

 - Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal 

 

- A fenntartó helyi rendeletei, határozatai 

 

 - 2021/22 évi nevelőtestületi határozatok a nevelési évről 

 

-Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Pedagógiai Programja 

 

- Szima Krisztina Vezetési Program 2021-2026 
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Nevelésnélküli munkanapok időpontja, felhasználása 
 

Tanévnyitó Nevelési Értekezlet 2022.09.05. 

Tavaszi Nevelési Értekezlet 2023.04.11. 

Tanévzáró Nevelési Értekezlet 2023.06.15. 

Nevelőtestületi tanulmányi kirándulás 2023.06.16. 

 

Jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények 
Nemzeti ünnepek, hagyományápolások, megemlékezések időpontja 
 

Óvodai 

alapdokumentumok 

alapján 

Tervezett időpont Szervező Felelős 

koordinátorok 

„ Én kis kertet 

kerteltem…” 

Óvodaszépítő akció   

péntek délutánonként 

10. és 04. hó 

Nevelőtestület 

szülők 

 

Vezető helyettes 

Tagóvoda vezetők 

„Biciklire szálltam…” 

Európai Autómentes Nap 

2022.09.22. Nevelőtestület Katica csoport (B) 

Süni csoport (K) 

Maci csoport (M) 

„Kis ködmön” 

Magyar Népmese Napja 

2022.09.30. 

 

Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

 

Zenei Világnap 

Október 1. 

2022.10.03. Nevelőtestület óvodapedagógusok 

„Mesék szárnyán – 

avagy utazás az állatvilág 

körül” 

Állatok Világnapja 

 

2022.10.07. 

 

Nevelőtestület 

 

Csoportos óvodapedagógusok 

Program felelősök: Kovácsné 

P. Erzsébet (B) 

Udud Katalin (M) 

Paradiné L. Éva (K) 

STADA Palánta 

egészség – és 

környezettudatos 

program (Bíró M óvoda) 

2022.10.12. Nevelőtestület (Bíró 

M óvoda) 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Programfelelős: Kuruczné H. 

Magdolna (B) 

„Őszi vigadalom” 

Kékcinke tagóvoda 

ünnepélyes átadása 

2022.10.20. Nevelőtestület 

(Kékcinke tagóvoda) 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Programfelelős: Zollner 

Zoltánné (K) 

Egészséghét 2022.11.07-11. 

(őszi) 

2023.01.16-20.  

(téli) 

Nevelőtestület Egészségnevelő 

munkaközösség 

Felelős:  

Heiter Rita (B) 

Zollner Zoltánné (K) 

Winkler Györgyi (M) 

”Ősz szele zümmög” 

játszóház 

(egészséghét keretében) 

2022.11.10. Nevelőtestület 

Alapítvány 

Csoportos óvodapedagógusok 

Program felelősök: 

Szivárvány (B) 

Méhecske csoport (K) 

Katica csoport (M) 

„Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét” 

2022.11.21-25. Nevelőtestület Kovácsné P. Erzsébet (B) 

Kuruczné H. Magdolna (B) 

Winkler Györgyi (M) 
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Zollner Zoltánné (K) 

„ Itt kopog, ott kopog…” 

Megérkezett a Mikulás 

2022.12.06. Nevelőtestület Sarkadi Istvánné, Badóné B. 

Terézia (B)  

Donka Patrícia, Vígh Ágnes 

(K) 

Ónodi Judit, Bajnai Petra (M) 

„ Éj mélyből 

fölzengő…” 

Karácsonyi Ünnep 

2022.12.12. Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

Felnőtt karácsony 2022.12.15. Szima Krisztina 

intézményvezető 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

 „Járjunk táncot…” 

Farsangi mulatság 

 

„Kiszebáb égetés” 

2023.02.09. 

 

Nevelőtestület Óvodapedagógusok 

 

2023.02.10. Nevelőtestület Napocska (B) 

Gomba csoport (K) 

Süni csoport (M) 

„Kikeleti ügyeskedő”  

    Kreatív játszóház 

 

2023.03.09. Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

Hétszínvirág (B) 

Nyuszi csoport (K) 

Pillangó csoport (M) 

„Víz Világnapja” 2023.03.22. Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

Húsvéti locsolkodás 2023.04.12. Óvodapedagógusok Csoportos óvodapedagógusok 

„Tűzoltó leszel, s 

katona” Költészet Napi 

rendezvény 

2023.04.13. Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

Kuruczné H. Magdolna (B)  

Paradiné L. Éva (K) 

Csabán Erika (M) 

„Beültettem 

kiskertemet….” 

Föld Napja- heti 

rendezvénysorozat 

2023.04.24-28. Nevelőtestület Zöldalma (B) 

Napraforgó cs. (K) 

Méhecske csoport (M) 

„Zeng a fészek….” 

Madarak Fák Napja 

2023.05.10. Nevelőtestület Kovácsné P. Erzsébet, 

Kuruczné H. Magdolna (B) 

Völgyesi Darinka (K) 

Udud Katalin (M) 

„CSILLAGOCSKA” 

fesztivál,- kerületi 

óvodák tehetségnapja 

2023.04. hó 

fenntartói javaslat 

alapján 

Kerület óvodái Szakmai irányítók:  

Szima Krisztina 

Tot Katalin 

 

„Édesanyám virágosat 

álmodtam”  

(Anyák-napi köszöntő) 

2023.05.02-05. Nevelőtestület Csoportos 

óvodapedagógusok 

Évzárók hete: 

„Búcsú az óvodától” 

 

2023.05.22-26. Nevelőtestület Csoportos óvodapedagógusok 

 „Gyermekmosoly 

Napok” 

rendezvénysorozat 

„Apák- Napja”  

2023.05.30.-06.02. Nevelőtestület 

SZMK 

Alapítvány 

Kuruczné H. Magdolna  

Zollner Zoltánné  

Winkler Györgyi Tagóvoda 

Vezetők 

Környezetvédelmi 

világnap 

2023.06.07. Nevelőtestület 

 

Óvodapedagógusok 

Pedagógusnap 2023.06.15. Vezetőség Szima Krisztina 
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Tanévzáró 

Nevelőtestületi értekezlet 

intézményvezető 

 

Nevelőtestületi értekezletek, szakmai fórumok időpontja és témája  
 

 

 

Tanévnyitó Nevelési Értekezlet 

 

2022.09.05. 

 

 Az Óvodai Munkaterv véleményezése 

 Jogszabályi változások 

 Humán erőforrás, személyi változások 

 Tagóvoda összevonásával járó változások 

 Tűz és munkavédelmi oktatás 

       Helyszín: Bíró óvoda 

Tavaszi Nevelési Értekezlet 2023.04.11.  Szakmai nap környezetvédelmi témakörben 

Környezeti nevelés, avagy éljünk a jövőért – 

Zöld Óvoda (szakmai nap) 

Tanévzáró Nevelési Értekezlet 2023.06.15.  Az éves beszámoló véleményezése, elfogadása 

 A következő évi feladatok előkészítése 

 Helyszíne: Kékcinke 

Nevelőtestületi tanulmányi 

kirándulás 

2023.06.16.  Közösségépítési programok 

 Tanulmányi kirándulás 

       Szervező: Szima Krisztina 

 

Munkatársi értekezlet , szakmai Team - k (munkaértekezlet) rendje 
 

2022/2023 Óvodai munkaterv előkészítése 

(vezetőség) 

2022.08.31. Szima Krisztina intézményvezető 

 

Éves Önértékelési terv előkészítése 

(feladatok pontosítása) 

Jogszabályi változások (vezetőség) 

Részvétel,  

OH. által szervezett tanévnyitó 

2022.08.22. Tot Katalin vezető helyettes 

Óvodai munkaterv (terv javaslatok, email, 

facebook szakmai csoport) közzététel 

2022.08.31. Szima Krisztina intézményvezető 

 

Munkaköri leírások pontosítása, 

munkarend  

2022.08.31. Szima Krisztina intézményvezető 

Vezetőség 

Új gyermekek fogadása 2022.09.01. nevelőtestület 

Gyermekvédelmi aktuális feladatok: 

kedvezmények, „Gyermekvédelmi és 

esélyegyenlőségi kör” 

2 havonta 1 alkalom, 

ill. időszerűen, igény 

szerint,  

Kuruczné H. Magdolna 

Gyermekvédelmi Kör Vezetője 

Tűz és Balesetvédelmi oktatás 2022.09.05. Badóné B. Terézia Tűz és Munk. 

Véd. felelős 

Nyári munkálatok ütemezése, takarítás Június-augusztus Szima Krisztina intézményvezető 

 

Nyári udvari élet szokás-

szabályrendszerének felülvizsgálata, 

módosítás 

Május Team vezető: 

 Kovácsné P. Erzsébet (B) 

Zollner Zoltánné (K) 

Csabán Erika (M) 
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A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja 
 

Orvosi vizsgálatok a törvényi 

szabályzóknak megfelelően 

Gyermekorvos 

védőnő 
az előírások figyelembe vételével 

Fogorvosi szűrővizsgálat és fogápolási 

tájékoztató 

Gyermekfogszakorvos  

 

 

Versenyek listája, amelyre az óvoda felkészíti a gyermekeket 
 

Ovi – zsaru Fesztivál és 

vetélkedő 

Fenntartó, BRFK, 

Közbiztonságért Alapítvány 

8 fős csapatok 

Mikulás-váltóverseny Fenntartó 10 fős csapatok 

Kerületi Sportnap ESMTK 

Birkózó Fesztivál 

Fenntartó 10-10 fős csapat 

Ovi olimpia Lurkóház óvoda 10 fős csapatok 

Nyuszi váltóverseny Hajós Alfréd Általános Iskola 10 fős csapatok 

1.2.A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT  SZOLGÁLÓ 
FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

 
 Az intézmény dokumentumainak szükség szerinti módosítása, az aktuális törvényi előírásokat 

figyelembe véve. Kiemelt cél a dokumentumok aktualizálása a Kékcinke tagóvoda 

összevonásból eredően.  

 A óvodai összevonás (Kékcinke tagóvoda) humánerőforrás, tárgyi és szakmai integrációjának 

elősegítése. 

 Az óvodai nevelés alól történő felmentés feltételeinek valamint a tankötelezettség 

megkezdésének változásai a jogszabályi és végrehajtási utasítások szerint.  

 Az egészséges életmódra nevelés további erősítése, széleskörű lehetőségeinek megteremtése, 

az „Egészség7 projekt” további megvalósítása. 

 GDPR előírásainak folyamatos betartása, valamint az új dolgozókkal történő megismertetése. 

 A pedagógiai program megismerése (új pedagógusok számára), gyakorlati megvalósítása, 

elemzése, értékelése, az esetleges változtatási igények folyamatos maghatározása. 
 Belső jó gyakorlatok megvalósítása, elméleti és gyakorlati szinten 
 IKT eszközök alkalmazási lehetőségeinek további bővítése, Tablet használat, Bee-bot robotika 

módszer alkalmazása tehetséggondozás és felzárkóztatás céljából 

 Az „Európai Hulladékcsökkentési hét” kampányához és pályázati felhívásához további 

csatlakozás 

 Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés (intézményvezetői tanfelügyelet) és a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok 

ellátása. Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó területeinek dokumentálása az 

Intézményi tanfelügyeletet követő intézkedési terv alapján. 

 A személyi feltételek stabilizálása, (óvodapedagógusok) folyamatos befogadása. 

Nevelőtestületünk közösségformálása, új kollégák megismerése, beilleszkedésük segítése, a 

vezetés együttműködésének erősítése. 

 Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda menedzselése, szakmai jó hírének erősítése. Pályázati, 

szponzori lehetőségek felkutatása. 

 Kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTMN, HH/HHH, kiemelten tehetséges) gyermekek 

óvodáztatásának elősegítése, fogadásukra a feltételek további javítása.  
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 Gyermek és ifjúságvédelem, az esélyegyenlőségi feladatok minőségi koordinálása, a nevelők 

folyamatos felkészítése, konzultáció, esetmegbeszélés, koordinációs bázis, a 

”Gyermekvédelmi Kör” működtetése az Iskolai-óvodai szociális munkatársak bevonásával. 

 Komplex, projekt szemléletű tehetséggazdagító program tervezése és megvalósítása, kerületi 

szintű rendezvény a „Csillagocska fesztivál” szervezése, koordinálása, a megvalósításában 

való közreműködés.  

 Az óvoda udvarainak további fejlesztése, karbantartása a gyermekek hatékonyabb 

mozgásfejlesztése és környezettudatos magatartási szokások elősegítése érdekében. 

 A tanköteles gyermekek számára a Fenntartó által biztosított ingyenes úszás és korcsolya 

oktatás megvalósításának elősegítése, a feltételek folyamatos biztosítása. 

 Család-óvoda kapcsolatának minőségi szinten tartása, egyéni konzultációs rendszer aktív 

használata, (információ, plakát, szülői értekezlet. 

 „Rólunk van szó” Óvodai online információs lap, web-lap, közösségi háló lehetőségek). Az 

óvodai web lap korszerűsítése és aktualizálása. 

 Bűnmegelőzési program sajátos óvodai gyakorlatának további megvalósítása, programterv 

javaslat alapján. (ovi-zsaru program).  

 A szabad játék kiemelt szerepét hangsúlyosan kezelve, a játék tevékenység megerősítése. 

 Boldogságprogram további megvalósítása a Bíró Mihály úti óvoda 7 csoportjában és a 

Kékcinke Tagóvoda 5 csoportjában. Cél: „Örökös Boldog Óvoda” cím elnyerése Kékcinke 

tagóvodában.  

 Környezettudatos magatartás alakítása, szemléletformálás, „Madárbarát Óvoda” további 

megvalósítása, (Bíró, Kékcinke). A „Zöld - Óvoda” pályázat benyújtása, feltételrendszerének 

tervszerű alakítása, megvalósítása a Gyermekmosoly óvodában. „Zöldike - kertbarát” program 

működtetése Kékcinke tagóvodában. 

 Társintézményekkel való kapcsolattartás, korszerű pedagógiai alapokon nyugvó 

együttműködés továbbfejlesztése.  

 A GAMESZ belső ellenőrzési megállapításinak megfelelő észrevételek alapján szabályszerű 

intézkedések, korrekciók megtétele. 

 

Szervezési, intézményfejlesztési szakmai feladatok 
 

TERÜLET FELADAT IDŐ FELELŐS 

Intézményi 

Önértékelés 

működtetése 

előkészítés 

 működtetés 

 rövid és hosszú távú 

feladatok 

meghatározása 

2022.09.01.-től-

2023. 05.31.-ig 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

 

Tot Katalin Intézményi 

Önértékelési Team Vezetője 

 
Események, feladatok, felelősök, határidők 
 

ESEMÉNY, 

TERÜLET 

FELADATOK FELELŐSÖK ALKALMAK, 

HATÁRIDŐK 

Egészségnevelő 

Munkaközösség 

Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak és 

feladatoknak megfelelő, szakszerű 

tervező és gyakorlati munka 

végzése. 

Munkaközösség 

vezető: 

Heiter Rita 

 

Egészség-hét kapcsán 

Team működtetése, 

évi két alkalommal 

hospitálás folyamatos 

biztosítása.  

Egyéni Bánásmód 

Munkaközösség 

A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelése-oktatása az 

egyéni sajátosságokat figyelembe 

véve, azokhoz alkalmazkodva. 

Esélyegyenlőség biztosítása. A 

Munkaközösség 

vezető: 

Kovácsné Pető 

Erzsébet 

Tapasztalatcsere  

igény szerint 
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hátrányok kompenzálása, tehetség 

kibontakoztatása. Egyéni 

fejlesztés, annak nyomon követése, 

differenciált fejlesztés biztosítása, 

szakmai konzultációk. 

Mérési, értékelési feladatok 

elvégzése 

 

Pedagógiai Munkát 

segítők belső 

továbbképzése 

(Dajkák, 

pedagógiai 

asszisztensek) 

-HACCP továbbképzés, aktuális 

szabályok, tudnivalók 

 Szakmai kompetenciák fejlesztése 

- A munkaköri feladatok minőségi 

szinten történő ellátásának 

támogatása 

- Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek melletti segítő 

tevékenység. Dajkák és a 

pedagógiai asszisztensek feladatai. 

 

Tot Katalin Elmélet és gyakorlat  

Tapasztalatcsere 

2 alkalommal 

Helyszín: 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

Gyakornoki Team  Gyakornoki Szabályzat, 

Gyakornoki Team feladatterve 

alapján (Lásd mellékletben).   

Team vezető:  

Kovácsné P. Erzsébet 

Gyakornoki 

Szabályzat és a team 

feladatterve alapján 

Montessori team A Montessori módszer hatékony 

alkalmazása a pedagógiai 

programunkkal összhangban. 

A módszert alkalmazó kollégák 

nevelő/oktató munkájának 

összefogása, támogatása. A 

Kékcinke tagóvodában 2 

Montessori csoportjának 

elindítása, működtetése. 

Montessori team 

vezető: 

Kuruczné H. 

Magdolna 

Nevelési évben  

4 alkalom  

 

 

 

Tartásjavító 

Mozgásfejlesztés 

A tanköteles korú gyermekek 

mozgásszervi vizsgálatát követően 

tartásjavító csoportok kialakítása. 

A gyermekek kezdődő 

mozgásszervi elváltozásainak, 

tartás-rendellenességeinek 

korrekciója, prevenciója. 

Bemeneti-kimeneti méréssel 

állapotfelmérés, visszacsatolás. 

 (lásd melléklet) 

 

Tot Katalin 

Szima Krisztina 

Zollner Zoltánné 

Winkler Györgyi 

Völgyesi Darinka 

Gyógy testnevelő 

Óvodapedagógusok 

Órarend szerint 

SNI, BTMN, 

gyerekek 

fejlesztésének 

koordinálása, 

ellátása 

SNI gyermekek ellátása az óvoda 

gyógypedagógusa által, fejlesztési 

lehetőségek biztosítása. BTMN 

gyermekek egyéni, integrált 

fejlesztése. A gyermekek számára 

egyéni fejlesztési terv készítése, a 

fejlődés értékelése. 

Dokumentációvezetés a törvényi 

előírásoknak megfelelően. 

Süveg Anita 

gyógypedagógus SNI, 

BTMN felelős 

 

 

Folyamatos 

Család-óvoda Szülőkkel történő kapcsolattartás: 

szülői értekezletek, fogadó órák, 

egyéni konzultációk, 

családlátogatások, közös 

programok 

Csoportos 

óvodapedagógusok 

Gyógypedagógus 

Folyamatos 
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Iskola-óvoda 

kapcsolattartás 

Beiskolázás, a beilleszkedést 

segítő programok szervezése. 

Tanítók meghívása. 

Iskolalátogatások, 

iskolák bemutatkozó 

programjainak közzététele, 

nyílt napok szervezése. 

Heiter Rita (B) 

Winkler Györgyi (M) 

Zollner Zoltánné (K) 

 

 

egyeztetés alapján 

Bölcsőde - Óvoda 

kapcsolattartás 

Az átmenet zökkenőmentessé 

tétele érdekében olyan tartalmi 

kapcsolat kiépítése a bölcsődékkel, 

melynek során megismerhetjük, 

segíthetjük egymás 

nevelőmunkáját, melyre jellemző a 

kölcsönös nyitottság, partneri 

kapcsolat elmélyítése. 

Program óvodai 

szintű vezetője, 

koordinátora: Winkler 

Györgyi Tagóvoda 

vezető 

(lásd melléklet) 

Paradiné L. Éva (K) 

Lengyel Zsóka (B) 

Munkaterv alapján 

Gyermek és 

ifjúságvédelem, 

esélyegyenlőség 

 

„Gyermekvédelmi 

Kör” 

A legoptimálisabb megoldás 

keresése a gyermekek és a 

családok számára az 

esélyegyenlőség jegyében. 

Feladataink minőségi 

koordinálása, nevelők folyamatos 

segítése, esetmegbeszélés, 

konzultáció. Szoros 

együttműködés 

szakemberekkel 

Vezető Szakmai 

konzulens: Kuruczné 

H. Magdolna  

Tagok a  

gyermekvédelmi 

felelősök:  

Heiter Rita (B) 

Paradiné L.Éva (K) 

Csabán Erika (M) 

Munkaterv alapján 

IPR Team Célja: A gyerekek egyénre szabott 

felzárkóztatása, hátrányok 

csökkentése, tehetség 

kibontakoztatás támogatása, 

sikeres beiskoláztatás segítése 

(lásd melléklet) 

 Csabán Erika 

Winkler Györgyi 

Munkaterv alapján 

Pályázatírás 

 

 

 

 

Aktuális pályázati lehetőségek 

felkutatása 

A nyertes pályázati tartalmak 

lebonyolítása, megvalósítása. 

EU-s pályázati lehetőségek 

figyelemmel követése 

Vezetőség, 

pályázati 

programfelelősök 

Aktuális 

Gyermekrajz 

Pályázati felelős 

Koordinálás, információáramlás 

a három intézmény között 

Somogyi Karina (B) Aktuális 

Sportrendezvények Az óvodás gyermekek részére 

tervezett sportrendezvényeken való 

részvétel 

Tot Katalin Kerületi program 

tervezet szerint 

Kulturális program 

szervezése 

Szülők, gyermekek részére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

érdekében minőségi programajánló 

készítése, a folyamatos 

tájékoztatás biztosítása 

Tóth.- Paczier Anikó 

(B) 

Bajnai Petra (M) 

Donka Patrícia (K) 

 

CSILI  

Színház és 

Bábszínház, múzeumi 

programok 

 

Havi programok 

koordinálása 

A havi programok intézményi 

szintű táblázatos kiírása és 

közzététele a szakmai online 

csoportban. 

Kovácsné P. Erzsébet 

(B) 

 

Havi rendszerességgel 

Jegyzőkönyv- 

vezetés 

 

A jegyzőkönyvvezetés 

dokumentálási szabályainak 

betartása 

 

Lengyel Zsóka 

Ütemezés szerint 

Tehetséggondozó „Iglice” tehetséggazdagító Team vezető: Tot Program alapján 
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program program megvalósítása 

 

„Topogó, Fonócska, Pántlika, 

tehetségműhelyek működtetése.  

Katalin 

Szakmai koordinátor: 

Szima Krisztina (B) 

Halcboldné Sz. Mária 

(M) 

Zollner Szilvia 

Paradiné L.Éva(K)  

mellékletben 

Bűnmegelőzési 

program (ovi-zsaru) 

mellékelt Kuruczné H. 

Magdolna  

 

Folyamatos 

Óvodaszék A szabályzók értelmében a 

véleményezési és javaslattevő 

gyakorlat érvényesítése 

Kuruczné H. 

Magdolna elnök 

Munkarend 

Könyvtárfelelősök Cél: Az óvodai szakirodalom, 

szakanyagok intézményi tárolása, 

kölcsönzési lehetőség biztosítása. 

Folyamatos fejlesztés. 

Badóné B. Terézia 

Tóth Paczier Anikó 

Aktuális 

Központi faliújság  

Bejárat, folyosó, 

„Zöld információs 

sarok” esztétikuma 

(rendezvényekhez, 

programokhoz 

igazodóan) 

Az aktualitásoknak megfelelő 

információk, plakátok kihelyezése, 

nyomon követése.  

Mészáros Éva (B) 

Sarkadí Istvánné (B) 

Badóné B Terézia (B) 

Paradiné Látó Éva 

(K) 

Vígh Ágnes (K) 

Donka Patrícia (K) 

Udud Katalin (M) 

Folyamatos 

„Montessori kuckó” A Montessori módszerről 

faliújságon tájékoztatás, 

menedzselés, interaktív fejlesztő 

eszközök kihelyezése. 

Kovácsné Pető 

Erzsébet 

Folyamatos 

„Rólunk van szó…” 

óvodánk online 

információs lapja 

 

 Korszerű tájékoztatási forma 

igénybevételével az 

óvodahasználók felé 

információáramlás biztosítása. 

Kuruczné H. 

Magdolna 

(föszerkesztő) 

 

Folyamatos online 

kapcsolattartás  

„Zöld óvoda” 

program 

A „Zöld óvoda” pályázat 

benyújtása, a megfogalmazott 

célok és feladatok megvalósítása. 

Környezettudatos szemléletmód 

alapjainak lerakása, elsajátítása. A 

közvetlen tapasztalatszerzés útján 

ismeretbővítés, pozitív mintaadás. 

Kuruczné H. 

Magdolna (B) 

Pályázat alapján 

„Zöldike” program Az óvoda Pedagógiai Programjával 

összhangban a természetes 

környezethez való pozitív, óvó- 

védő viszony kialakítása, sokoldalú, 

változatos, személyes tapasztaláson 

keresztüli ismeretnyújtás.  

Zollner Zoltánné (K) 

Völgyesi Darinka (K)  

feladatterv alapján 

 

Madarászovi 

foglalkozások 

A foglalkozások során interaktív 

ismeretszerzés biztosítása a 

változatos madárvilágról. A szűkebb 

és tágabb környezetünkben 

előforduló madarak megismertetése. 

A madárvédelem fontosságának 

tudatosítása. 

Badóné B. Terézia 

(B) 

Zollner Zoltánné (K) 

Havi 1 alkalommal 

(minden hónap 2. 

péntekén) (B) 

„Boldog Óvoda” A Boldogságórák foglalkozásainak 

alkalmazásával mintát-példát 

adjunk a gyermekek számára, hogy 

Zollner Zoltánné  

(B, K) 

feladatterv alapján 

(lásd melléklet) 
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zökkenőmentesebben tudják 

problémáikat kezelni, egyes 

helyzetekben hatékonyabban 

tudjanak dönteni, testi-lelki 

egészségük fenntartása 

kivitelezhető legyen. Önbizalmuk, 

magabiztosságuk, szociális 

érzékenységük erősödjön. 

„Egészség-Hét” 

Team (2 hét)  

Innovatív egészséghét projekt 

témák szerinti megvalósítása, 

építve a tavalyi nevelési év 

eredményire és tapasztalataira. 

Heiter Rita 

munkaközösség 

vezető 

Tagok: Tot Katalin, 

Zollner Zoltánné, 

Winkler Györgyi,  

Szima Krisztina 

Egészségnevelő 

Munkaterv alapján 

OTP Intézményi 

Bozsik program 

Labdarúgás alapjainak beépítése a 

mozgásos játékokba, „Grassroots 

fesztiválokon” való részvétel. 

Szima Krisztina-

intézményi 

koordinátor 

 

2022/2023 nevelési év 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel 
 

TÁRSINTÉZMÉNY CÉL: FELELŐSÖK: MEGTALÁLHATÓ/ 

DOKUMENTÁCIÓ 

Iskola- Óvoda  

 

 

 

 

 

 

 

Az együttműködéssel a 

gyermekek kultúra és sport 

iránt való érdeklődésének 

felkeltése, Pesterzsébet 

értékeinek felfedeztetése, 

megismertetése.  

Zollner Zoltánné (K) 

Heiter Rita (B) 

Csabán Erika (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Pr. SZMSZ 

 

munkaköri leírások 

Bölcsőde- Óvoda Winkler Györgyi (M) 

Lengyel Zsóka (B) 

Somlyai Adél (K) 

 

CSILI 

 

Tot Katalin (B) 

Forrainé E. Katalin (M) 

Zollner Zoltánné (K) 

Sportlétesítmények 

(uszoda, jégpálya) 

Badóné B. Terézia  

Sarkadi Istvánné (B) 

Donka Patrícia (K) 

Ónodi Judit (M) 

Magyarországi 

Montessori Egyesület, 

Pesterzsébeti Montessori 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

 

Kuruczné H. Magdolna 

 

 

 

 

Óvodai külön 

foglalkozások oktatóival  

Kuruczné H. Magdolna 

intézményvezető 

HSZI Család – és 

Gyermekjóléti Központ 

Kuruczné H. Magdolna 

Gyermekvédelmi 

felelősök 

Óvodai és iskolai 

szociális segítő 

Kuruczné H. Magdolna 

Gaál Imre Galéria Óvodapedagógusok 

Szabó Ervin  

Könyvtár 

Óvodapedagógusok 
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Gyermekorvos, Védőnő Kuruczné H. Magdolna  

Zollner Zoltánné 

Winkler Györgyi 

Krízis Alapítvány  Gyermekvédelmi 

felelősök 

 

Anyaotthon Gyermekvédelmi 

felsősök 

Szakértői Bizottságok Süveg Anita 

Gyógypedagógus 

 

1.3. MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS  
 

MÉRÉS TERÜLETE ÉRINTETTEK ALKALMAK, 

IDŐPONTOK 

(mellékletben) 

FELELŐSÖK 

Gyermekek 

személyiségfejlődését 

nyomon követő 

felmérés  

5-6 évesek 

3-4 évesek 

4-5 évesek 

Október eleje 

 

Május eleje 

Kovácsné P. Erzsébet 

munkaközösségvezető 

 

„Gyermekmosoly kör” tagjai 

óvodapedagógusok, 

pedagógia asszisztensek 

 

Külső és belső 

partnerek és 

gyermekek 

elégedettségének 

mérése (intézményi 

önértékeléshez 

kapcsolódóan) 

Gyermekmosoly kör 

által meghatározottak 

alapján 

Ütemezés szerint 

Szociometriai mérés 5-6 évesek Május vége 

Pedagógusok és 

intézményvezető 

önértékelése 

Ütemezés az Intézményi Önértékelési éves tervezet alapján 

 

1.4. ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

 
 Az ellenőrzésben részt vevők, belső ellenőrök, a munkaterv alapján az eredményességhez 

szükséges megfigyelési szempontok szerint végzik feladatukat, az eredmények elemzése 

függvényében fejlesztési tervet készítenek 

 Az intézményben folyó ellenőrzések során azonosítani kell az egyes feladatok 

eredményességéhez, hatékonyság méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

 Az ellenőrzés eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben 

 Az önértékelés megállapításai alapján a tagóvoda vezetők és pedagógus elkészíti önfejlesztési 

tervét, melyben megfogalmazza és ütemezi a szakmai fejlődésének lépcsőfokait, feladatait. 

A vezetői ellenőrzést meghatározza  

- az ONOAP és P.P. betartása, GDPR előírásainak betartása 

- minősítő eljárások,  

- az önértékelések,  

- hospitálási lehetőségek.  

 Az ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben dokumentáljuk, amely a „Vezetői ellenőrzések” 

dossziéban kerül elhelyezésre. 
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Ütemezése, pontosítás a havi vezetőségi megbeszélések alkalmával, közzététel szakmai 

csoportban. 

 

 

ELLENŐRZÉS 

TERÜLETEI 

ÉRINTETTEK ALKALMAK, 

IDŐPONTOK 

FELELŐSÖK 

Előző évi előjegyzési 

napló lezárásának 

ellenőrzése 

Intézményi 

dokumentum 

Szeptember Szima Krisztina 

intézményvezető 

Óvodai gazdasági 

ügyintéző 

Önértékelési team 

működtetése, a hozzá 

kapcsolódó szabályzó 

dokumentumok. 

Pedagógusok Óvodai Munkaterv, 

Önértékelési Terv 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Tot Katalin 

vezető helyettes 

Beszoktatás, 

BEFOGADÁS 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek, dajkák 

 

Szeptember-október 

hónapban (ütemezés a 

havi programok 

tervezetében) 

15 csoportban 

Cél: a 3 évesek 

eredményes 

beóvodáztatása 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Kuruczné H. Magdolna  

Zollner Zoltánné 

Winkler Györgyi 

Tot Katalin 

Pedagógiai 

dokumentáció, 

csoportnapló vezetése, 

ellenőrzése 

Óvodapedagógusok Ütemezés alapján 

(évi 2 alk.) 

Kuruczné H. Magdolna 

Vezető helyettes 

Egyéni Bánásmód 

dokumentáció 

ellenőrzése 

(csoportnapló, mulasztási 

napló, egyéni fejlesztési 

napló)  

Óvodapedagógusok Ütemezés alapján 

(évi 2 alk.) 

Szakmai gyakorlati 

konzultáció 2 alk. 

Kovácsné P. Erzsébet 

Munkaközösség Vezető 

Tisztasági szemlék Dolgozói kör 3 alkalom tervezetten, 

ill. szükség szerint 

 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

vezető helyettesekkel és 

tagóvodavezetőkkel 

együttműködve 

Ebédbefizetés 

Ebéd lerendelés 

Gazdasági ügyintéző Évi 3 alkalom, ill., 

szúrópróba szerűen 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

belső ellenőrök 

Munkaidő nyilvántartás, 

szabadság igénylése, 

vezetése 

Óvodatitkár, Gazdasági 

ügyintéző 

Tervezett: kéthavonta, 

ill. szúrópróba szerűen 

Tot Katalin  

vezető helyettes,  

Zollner Zoltánné  

Winkler Györgyi  

tagóvoda vezetők 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

belső ellenőrök 

Továbbképzés, 

továbbtanulás  

Pedagógusok Folyamatos, 

dokumentáció/ évente 

Tot Katalin vezető 

helyettes 

Személyi anyagok  

 

 

Munkaköri leírások 

Alkalmazotti kör 

 

Év/1alkalom (tartalom) 

 

 

augusztus-szeptember 

Kuruczné H. Magdolna 

Vezető helyettes, 

Zollner Zoltánné  

Winkler Györgyi 
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felülvizsgálata Tagóvoda vezetők 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Kinevezés Óvodatitkár  Szakmai évek 

beszámításának 

felülvizsgálata 

Tot Katalin  

vezető helyettes 

Statisztikai adatok  

Mulasztási naplók 

 

 

Pedagógusok 

 

 

 

Szeptember, éveleji 

statisztikai 

adatszolgáltatáskor 

 

Szima Krisztina 

intézményvezető 

Vezető helyettesek:  

Tot Katalin 

Tagóvoda vezetők: 

Zollner Zoltánné,  

Winkler Györgyi  

Normatíva tervezés, 

elszámolás 

Pedagógusok, 

óvodatitkár 

Szabályzók, ill. a 

fenntartói igény 

alapján 

Tot Katalin 

 vezető helyettes 

 

Személyi feltételek – Humánerőforrás 
 

Pedagógiai ellátottság 2021/2022 2022/2023 

Jelenleg betöltött álláshelyek 
Óvodapedagógusi álláshelyek: 5(K)+ 7(M)+ 12(B)=24 

+2 fő nyugdíjas 

  

5(K)+ 8 (M)+ 9 (B)=22 

+4 fő nyugdíja 

Gyógypedagógus 1 1 

Nevelést segítő munkatársak: 

dajkák 

15 17 

Pedagógiai Asszisztens 5 13 

Egyéb: 7 8 

Összesen: 54 60 

 

Szakos ellátottság 2021 2022 
Óvodapedagógiai szak 

20 
22 

Gyógypedagógia szak 1 1 

Szakvizsgázottak 7 8 

Mesterpedagógus 2 2 

 

  

Pedagógus előmeneteli rendszer - minősítési eljárásban, minősítési vizsgán 

résztvevők, Tanfelügyeleti ellenőrzések, Pedagógus Önértékelés 
 
Pedagógusminősítésre/vizsgára jelentkezettek 2023 

évre - Minősítési eljárás: 1 fő 

Szima Krisztina - mester 

Tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelöltek (OH által) Szima Krisztina – intézményvezetői tanfelügyelet 

Intézményi Önértékelés tervezett létszáma 2022/2023 

nevelési évre 

Konkrét feladatok az éves Önértékelési Program 

ütemezése, ill. az ellenőrzési terv tartalmazza 

Szima Krisztina 

Mészáros Éva 

Görbedi Dóra 

Völgyesi Darinka 

Somlyai Adél 

Bata Lászlóné 
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1.5. TÖRVÉNYESSÉGI, TANÜGY – IGAZGATÁSI FELADATOK 
 

TANÜGYI 

FELADAT 

Eljárási hivatkozási 

alap 

Felelős Adminisztráció 

Óvodai beiratkozás 

(május) 

SZMSZ Óvodavezető Óvodai előjegyzési napló 

Új gyermekek 

fogadása (szept.) 

SZMSZ Vezetőség Házirend átadása az új szülők 

részére (Iktatás) 

Óvodaváltás 

(aktuális) 

SZMSZ, HÁZIREND Óvodavezető 

Tanügyi 

nyilvántartásért felelős 

személy 

Távozás-érkezés hivatalos 

dokumentum  

Gyermekek hiányzása 

(folyamatos) 

SZMSZ, Házirend Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Jelenléti, a hiányzás 

dokumentálását igazoló orvosi 

igazolások, ill. vezetői 

engedélyek 

(helye:csoportnapló) 

Gyermekek adatainak 

kezelése 

(folyamatos) 

SZMSZ, Adatvédelmi 

Szabályzat 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok, 

titkárság 

Jelenléti ív adatainak 

szabályzók alapján való 

megfelelés, étkezési adatok 

kezelése, gyermekről hivatalos 

ügyben történő tájékoztatás 

Statisztikai 

összesítések 

Jogszabály Vezetőség Adatszolgáltatás, 

iktatás 

KIR Jogszabály Óvodatitkár, gazdasági 

ügyintéző 

Szima Krisztina 

Adatszolgáltatás, adatkezelés 

OH, POK  Jogszabály Tot Katalin 

vezetőhelyettes 

Adatkezelés, adatszolgáltatás 

 

Budapest, 2022.08.22.      …………………………………                                    

       Szima Krisztina  

  

       intézményvezető 
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Záradék 

VÉLEMÉNYEZTE: 

Nevelőtestület (jegyzőkönyv: 2022.08.31.) 

 

………………………………………………… 

Heiter Rita óvodapedagógus 

Nevelőtestület nevében 

 

ÓVODASZÉK: véleményezte (jegyzőkönyv: 2022.08.31. ) 

 

…………………………………………                  

Tot Katalin    
Óvodaszék titkár 

 

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

 Zollner Zoltánné      Szima Krisztina 
hitelesítette         intézményvezető 

 

Budapest, 2022.08.31      

 

Fenntartónak megküldve VÉLEMÉNYEZÉSRE: 2022.09.02. 

 

 

 

ELFOGADTA:  

Nevelőtestület: (jegyzőkönyv) 
 

…………………………………………………… 
Heiter Rita óvodapedagógus 

Nevelőtestület nevében 

 
ÓVODASZÉK: 
…………………………………………    

Tot Katalin  
Óvodaszék titkár 

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

 Zollner Zoltánné       Szima Krisztina 
hitelesítette         intézményvezető 

 

 

 

Budapest, 2022.08.22. 
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MELLÉKLETEK 

          Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi munkaterv 2022-2023 
Az idei nevelési évben is kiemelt feladatunk a hátrányos és halmozottan hátrányos családok 

felmérése, nyilvántartása, nyomonkövetése.. Bár statisztikailag számuk csökkent az ingyenes 

étkeztetési lehetőséggel, de továbbra is azt tapasztaljuk, hogy magas számban vannak a különleges 

gondoskodást igénylő gyermekek..  

Mindezeket figyelembe véve kiemelt feladatunk a családokkal, csoportos óvónőkkel, megfelelő 

szakemberekkel, családgondozókkal a szoros együttműködés, rendszeres kapcsolattartás. 

Fontosnak tartjuk, hogy a nyári időszakban is folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket az 

eseteket,hiszen főképp ők igénylik minden esetben az óvodáztatást. 

A gyermekvédelmi kör munkája ebben az évben is folytatódik, szükség szerinti összejövetelekkel, 

ahol foglalkozunk a felmerülő problémákkal. Munkánkat saját gyógypedagógus is segíti. Az 

elmúlt években rendszeresen résztvettek  megbeszéléseinkbe a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai is. Így folyamatosan nyomon követhetjük a problémás eseteket és közösen 

átgondoljuk a legmegfelelőbb segítségnyújtást is. Munkánk hatékonyabb és gördülékenyebb 

ellátásában és áttekintésében nagy segítséget kapunk a szociális segítőktől, akik kéthetente fogadó 

órát is tartanak- ezzel is segítve, megkönnyítve munkánkat. 

Célunk, hogy minden esetben megtaláljuk a gyermekek és a családok számára a legkedvezőbb 

megoldást, az esélyegyenlőség jegyében! 

Tanév eleji feladataink:  

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése 

- veszélyeztetett gyermekek felmérése 

- SNI-s és BTM-s gyermekek nyilvántartásba vétele 

- Családlátogatások, szükség szerinti fogadóórák megszervezése az új szülők számára 

- Kapcsolatrendszer-jelzőrendszer megújítása, konzultáció a Gyermekjóléti Szolgálattal 

- Az első szülői értekezleteken a szociális segítők munkájának ismertetése a családokkal 

További feladataink: 

- A „gyermekvédelmi kör” munkájának folytatása, kibővítése szakemberek bevonásával 

- Konzultálás a csoportos óvónőkkel, esetmegbeszélés kezdeményezése szükség szerint 

- Fogadóórák biztosítása igény szerint 

- A veszélyeztetett gyermekek folyamatos megfigyelése, családlátogatása, segítése, 

- Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal, a kialakított kapcsolat ápolása, 

tevékenységének megismertetése a családokkal 

(pszichológus, jogi tanácsadás, család terapeuta, gyermekfelügyelet stb.). 

- Jelzőrendszer fenntartása és működtetése szükség szerint a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

- A szociális segítók részvétele intézményünkben a gyermekvédelmi feladatok sikeres 

megvalósításában..( fogadó órák lehetősége, szükség szerinti esetmegbeszélések.., szülők 

fórumának bevezetése-igény szerinti felmérés alapján, interaktív-játékos felvilágosítás a 

gyermekcsoportoknak...) 

- A tanévben jelentkező problémák minél gyorsabb kezelése, súlyosabbá válásuk 

megakadályozása, azaz a prevenció, probléma esetén kapcsolatfelvétel a családgondozóval, 

védőnővel. 

- Aktív részvétel az adománygyűjtő, rászoruló családokat segítő akciókban, 

megmozdulásokban. 

- Kapcsolattartás az Anyaotthonnal, Krízisközponttal. 

- Tanköteles és óvodaköteles gyermekek hiányzásainak felmérése, igazolás hiányában, a 

hiányzás okának feltárása, intézkedés 

- Az SNI-s, és BTM-es gyermekekről fejlesztési napló, az egyéni fejlődési napló vezetése 

rendszeres konzultáció az őket fejlesztő szakemberekkel. A kontroll vizsgálatok időpontjának 

figyelemmel kísérése. 

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének folyamatos mérése, szülőkkel való 

rendszeres kapcsolattartás, konzultáció. 

Budapest, 2022.08.23.                                     Heiter Rita-gyermekvédelmi felelős 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI FELADATTERV 2022/2023 
 
 

Hónap:  Teendő:  Feladatellátásban 

résztvevők:  

Szeptember  - hospitálás útján a gyermekek megismerése, 

csoportok alakítása, dokumentáció megismerése, 

előkészítése. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

- Szülők tájékoztatása: fogadó óra, szülői értekezlet  

SNI Team értekezlet 

Gyermekek  

Szülők  

 

 

Érintett óvodapedagógusok 

Október  - Egyéni/kiscsoportos fejlesztés megkezdése egyéni 

fejlesztési terv alapján 3 hónapra  

- Óvodapedagógusokkal fejlesztési célok 

megbeszélése  

Gyógypedagógus  

Óvodapedagógusok  

November  - Kötelező kontroll vizsgálatra való dokumentáció 

elkészítése  

Gyógypedagógus  

Szülők  

Óvodapedagógusok  

December  - Egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata, új terv 

elkészítése.  

- Félévi értékelés.  

- Szülők tájékoztatása: fogadó óra, szülői értekezlet 

Gyógypedagógus  

Január  -Egyéni/kiscsoportos fejlesztés megkezdése egyéni 

fejlesztési terv alapján (3 hónapra)  

-SNI Team értekezlet 

Gyógypedagógus  

Óvodapedagógusok  

Érintett óvodapedagógusok 

Február  - Egyéni/kiscsoportos fejlesztés megkezdése egyéni 

fejlesztési terv alapján (3 hónapra)  

Gyógypedagógus  

Március  -Egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata, új terv 

elkészítése.  

Gyógypedagógus  

Április  - Egyéni/kiscsoportos fejlesztés megkezdése egyéni 

fejlesztési terv alapján (3 hónapra)  

-SNI Team értekezlet 

Gyógypedagógus  

Óvodapedagógusok  

Érintett óvodapedagógusok 

Május  - Egyéni/kiscsoportos fejlesztés megkezdése  Gyógypedagógus  

 
 

Budapest, 2022. 08.22.     Süveg Anita/ Gyógypedagógus 
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AZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2022/2023 

 

A munkatervet meghatározó dokumentumok: 

 „AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT” egészségnevelő, gyermek-játék pedagógiai program 

 A 2020-2021. nevelési év értékelése, beszámolók 

 A 2021-2022. nevelési évre készült Óvodai Munkaterv 

Kapcsolattartás: 

 Együttműködés az intézmény szakmai munkacsoportjaival, munkaközösségekkel. 

 Felkérésre bekapcsolódás az Óvodavezető ellenőrző látogatásaiba. 

Munkaformák: 

 Munkamegbeszélés évente két alkalommal. 

 Igény szerint hospitálások, intézményi bemutatók szervezése. 

 Az eseményekről a Munkanapló folyamatos vezetése. 

Munkaközösség tagjai: 

 A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda három tagóvodájának minden óvodapedagógusa tagja 

a munkaközösségnek. 

 Az Intézmény Vezetője a munkaközösség programjainak állandó résztvevője. 

 

A munkaközösség ebben a nevelési évben a következő feladatok megvalósítását tűzi ki célul: 

 

 „Az Egészséges Mosolyért” egészségnevelő, gyermek-játék Pedagógiai  Programban 

megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelő, szakszerű tervező és gyakorlati munka 

végzése. 

  Az „Egészséghét” rendezvények szervezése és lebonyolítása mindhárom tagintézményben, a 

helyi sajátosságok beépítésével, az egészséges táplálkozás és a balesetmegelőzés-

elsősegélynyújtás témák komplex feldolgozásával, két alkalommal a nevelési évben 

 Az Egészségnevelő Team tagjai irányítják az előkészületeket és a megvalósítást intézményi 

szinten. 

            Innovatív programok, ötletek az Egészséghét jegyében... 

            Egészséges táplálkozás....mit,mivel,mikor,hogyan... 

            Egészséges életmód a művészetek jegyében.. 

            ( zene, irodalom, vizuális  tevékenységek) 

             

 A” Kihívás napján” elnevezésű országos rendezvényen való aktív részvétel, mindhárom 

intézményben 

 Az OTP Intézményi Bozsik programban való részvétel, mindhárom intézménnyel 

Részvétel a programhoz kapcsolódó Grassroots edzői képzésen 

 Egészséges életmóddal kapcsolatos pályázatok elkészítése, beadása, siker esetén megvalósítás  

 

Kiemelt feladataink ütemezése: 

 

FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

Az Óvodai Munkaterv 

véleményezése alkalmával a 

munkaközösség éves 

programjának elkészítése, 

elfogadtatása a 

nevelőtestülettel. 

Mk. vezető 2022.08.31. 
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Az Őszi Egészséghét 

megszervezése 

 

Az Egészségnevelő Team 

koordinátorai és menedzserei 

2022.11.07-11. 

 

 

A Téli Egészséghét 

megszervezése 

 

Az Egészségnevelő Team 

koordinátorai és menedzserei 

2023.01.16-20.  

 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELŐ 

TEAM 

Egészségnevelő Team 

koordinátorai 

Egészségnevelő Team 

menedzserei 

Gyermekmosoly Óvoda Heiter Rita Szima Krisztina 

Kékcinke Tagóvoda  

 

Zollner Zoltánné 

Mákvirág Tagóvoda  

 

Winkler Györgyi 

 

 

 

A munkaközösség terve az Óvodai Munkaterv része. 

 

 

 

Budapest, 2022 augusztus 23.                                                Heiter Rita Mk.vezető 

 

 

      

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Egyéni Bánásmód Munkaközösség Éves munkaterve 2022-23. 
  

Munkaközösségünk elve:  

Számunkra minden gyermek egyedi, különleges, önálló személyiség. Ezt szem előtt tartva a 

gyermekek életkori sajátosságain felül mindenkor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni 

sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotát.   

Munkaközösség célja:  

 A hátrányokkal és az előnyökkel rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelése-oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, azokhoz alkalmazkodva. 3H, 

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelésének irányítása, fejlesztése a szakvélemény 

előírásai alapján    

 A gyerekek megkülönböztetés nélkül kapjanak segítséget képességeik maximális 

kibontakozásához   

 Testi és lelki egészségük megóvása   

 Nevelési módszerek keresése, kidolgozása, kiemelten az SNI, BTMN, tehetséges 

gyermekek integrált nevelésének módszereit célozva.   

 Gyermekek fejlettségi szintjéről félévente szöveges értékelés készítése a szülő/ gondviselő 

számára. 

 A tehetséges gyermekek felkarolása.   

 Az egyes fejlődő képességek fejlettségének elérése, valamint jártasságok, készségek 

kialakulása érdekében azonos vagy eltérő szintű feladatok végzése; más eszközök 

bevonásával, vagy azok megkeresésével, egyszerűbb vagy bonyolultabb problémák 

felvetésével; kereső/kutató/felfedező módon az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével  

 A pedagógusok és a nevelést segítő munkatársak lelki egészségének védelme, segítése, 

különös tekintettel a SNI gyermekek nevelése során jelentkező többlet feladatokra, 

nehézségekkel való megküzdésre.  

Munkaközösség feladata:  

 Sajátos vonások elfogadtatása. Annak elfogadtatása, hogy a gyermekek közötti különbség 

természetes jelenség. Az egyénre jellemző pozitív megnyilvánulások elősegítése. A 

feladatok elfogadhatóvá, vonzóvá tétele, lehetőségek biztosítása. Egyénhez igazodó 

követelmények biztosítása.   

 A munkaközösség pedagógusainak személye, attitűdje legyen együttműködésre kész. 

Biztosítsák minden gyermek számára a differenciált, egyéni bánásmód elvét. 

Ösztönözzenek, modelláljanak.   

 Személyes kapcsolat kialakítása gyermekekkel, szülőkkel szükség esetén családlátogatások 

alkalmával. Rendszeres kapcsolattartás fogadóóra keretében az óvodán belül.   

 3 H gyerekek óvodai beíratását, rendszeres óvodába járását 3 éves kortól segítjük.   

 Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési- tanulási-magatartási 

nehézséggel küzdő (BTMN), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek kiemelt 

foglalkozását. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében változatos nevelési módszereket, 

eszközöket alkalmazunk a hiányok kompenzálására. Támogatjuk a nevelési problémákkal 

küzdő családok beilleszkedését a közösségbe. 

 Rendszeresen feljegyzést készítünk az „Óvodai fejlődési naplóban” a gyerekek személyi 

anyagában a szülőkkel való kapcsolattartásról, annak eredményeiről, a gyermekek 

fejlődéséről. A mérési eredményeket figyelemmel kísérjük /Difer, Horváth&Dubecz/. A 

mérési eredmények függvényében (egy-egy területen 60% alatti esetben) személyre 
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szabott egyéni fejlesztési tervet készítünk, annak eredményességét kontrollméréssel 

vizsgáljuk.   

 A csoportnapló megfelelő táblázataiban feltüntetjük a csoport SNI, BTMN, kiemelten 

tehetséges gyermekeinek az adatait, szakvélemény szerint a fejlesztés tartalmát. A heti 

tervezés rovataiban megjelenítjük a szakértői véleményeknek megfelelő egyéni fejlesztés 

megvalósulását, tapasztalatait is.   

 A mulasztási napló feljegyzések rovatában feltüntetjük: a szakvéleményt kiállító bizottság 

nevét, a kiállítás dátumát, a törzsszámot, a kontroll idejét és az SNI gyermekekre 

vonatkozó BNO kódot, illetve a létszámba való beszámítás számát.  

Ezek ellenőrzését a munkaközösség vezető és a gyógypedagógus végzi évi két 

alkalommal.  

 SNI és BTMN gyermekek számára fejlesztési tervet készítünk 3 havi lebontásban az 

„Óvodai fejlődési naplóban”. Tapasztalatainkat, fejlesztés eredményeit rögzítjük. 

 Gyermekek fejlettségi szintjéről félévente szöveges értékelést készítünk a szülő/ 

gondviselő számára.  

 Együttműködünk az óvodán kívüli szervezetekkel:  

o Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

o óvoda védőnőjével  

o Pedagógiai Szakszolgálat, Logopédiai Intézet, EGYMI munkatársaival 

o ROMA kisebbségi önkormányzattal és Civil szervezettel 

Az óvodai gyermekvédelmi felelőseivel – Gyermekvédelmi Körrel folyamatosan 

együttműködünk az aktuális problémáknak megfelelően, illetve prevenciós céllal.   

 Tehetséggondozás: Segítjük tehetségük kibontakozásában a kimagasló képességekkel 

rendelkező gyermekeket (tehetségműhelyek működtetése, rajz pályázat, kerületi 

tornaverseny, tánc, egyéni szereplések, Költészet napja, Népmese Napja).  

A szülőkkel való kapcsolattartás során a támogatói attitűdöt erősítjük.  

  A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése a pedagógusok és a partnerek körében is.   

 Az SNI-team vezetőjével, az intézmény gyógypedagógusával szorosan együttműködünk, 

az SNI gyermekek dokumentációjának, egyéni fejlesztési tervének kialakításában, ill. az 

ellenőrzésben.    

 

Feladatterv 2022/2023.  

2022. szeptember- október  

 A munkaterv és a feladatterv megismertetése az óvodapedagógusokkal, 

gyógypedagógussal. 

 Óvodai fejlődési napló összeállítása az új gyermekek számára.  

o Felelős: Kovácsné Pető Erzsébet – munkaközösség vezető  

 Az SNI, BTMN, tehetséges gyermekekhez kapcsolódó adminisztráció vezetése –  az új 

dolgozók megismertetése a csoport-, mulasztási-, egyéni fejlődési naplóhoz kapcsolódó 

adminisztrációs munkával.  

Egyéni fejlődési napló vezetésének pontosítása intézményi szinten. 

o Felelős: csoportos óvodapedagógusok, Kovácsné P. Erzsébet – munkaközösség vezető 

 Az óvoda gyógypedagógusával konzultáció, dokumentumok (szakértői vélemények, 

felülvizsgálatok, fejlesztendő területek…) pontosítása 

 5-6 éves gyermekek személyiségfejlődését nyomon követő felmérés - értékelés  

o Felelős: Kovácsné P. Erzsébet- munkaközösség vezető 

 

2022. november-december  
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 Konzultáció az óvodapedagógusokkal az adminisztrációs feladatokról:  

Óvodai fejlődési napló, SNI egyéni fejlesztési tervek, beszoktatás tapasztalatai, nagyok 

mérési eredményei, stb.   

 Dokumentációk ellenőrzése: csoportnapló, mulasztási napló, egyéni fejlődési napló (SNI, 

BTMN, tehetséges, H&D mérés szerint 60 % alatti gyermekek)  

Ideje: november első hete.  

o Felelős: Kovácsné P. Erzsébet – munkaközösség vezető és Süveg Anita -

gyógypedagógus 

 

2023. január-február -március  

 A gyermekek beiskolázásának, iskolaválasztásának segítése – SNI és BTMN gyerekek 

esetében különös figyelmet fordítva a szakértői véleményben foglaltakra. 

 Online felületen ismeretanyag megosztása konfliktuskezelés, egyéni fejlesztési 

lehetőségek, tehetséggondozás témakörében intézményi szinten.  

 Konzultáció az óvodapedagógusokkal az adminisztrációs feladatokról:  

Óvodai fejlődési napló, SNI dokumentációk, féléves szöveges értékelések, 

kapcsolattartás…  

2023. április-május   

 3-4 és 4-5 éves gyermekek személyiségfejlődését nyomon követő felmérés - értékelés  

5-6 évesek visszamérése – értékelés 

o Felelős: Kovácsné P. Erzsébet- munkaközösség vezető 

 Dokumentációk ellenőrzése: csoportnapló, mulasztási napló, egyéni fejlődési napló (SNI, 

BTMN, tehetséges, H&D mérés szerint 60 % alatti gyermekek) 

Ideje: május első hete 

o Felelős: Kovácsné P. Erzsébet- munkaközösség vezető és Süveg Anita-gyógypedagógus 

 Munkaközösségi konzultációk, tapasztalatok összegzése, jövőre irányuló feladatok 

meghatározása  

 

 

 

 

Budapest, 2022. 08. 19.                                              ……………………………………. 

                                                                    Kovácsné Pető Erzsébet       

                                                                   Munkaközösség vezető 
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Montessori team munkaterve 2022/2023 

            

 

Munkaterv meghatározói: 

- 2021/2022 tanév értékelései: óvodai és Montessori munkaterv értékelése; aktuális 

feladatok figyelembe vétele a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda éves beszámolója. 

Törvényi szabályzók és előírások. 

- Az „Egészséges mosolyért” Egészségnevelő gyermek-játék óvodai pedagógiai program. 

 

Montessori team céljai:  

 A Montessori módszer hatékony alkalmazása a pedagógiai programunkkal összhangban. 

 A pedagógus életpályamodell elvárásainak szem előtt tartása, a minősítési eljárások, 

valamint a tanfelügyeleti ellenőrzésekhez igazodóan. 

 A módszert alkalmazó kollégák nevelő/oktató munkájának összefogása és segítése, 

támogatása, elméleti és gyakorlati tudásunk felelevenítése, bővítése, megújítása. 

 Pályakezdő, gyakornok, valamint a Montessori módszer iránt érdeklődő kollégák segítése. 

Szakmai megújulás, tudásmegosztás 

 Montessori eszközök megújításának és felújításának költséghatékony lehetőségeinek 

felkutatása 

 A Montessori Egyesülettel, valamint a Pesterzsébeti Montessori iskolával kapcsolattartás  

 

Kiemelt feladatok: 

- A Kékcinke tagóvodában a két Montessori csoport beindítása, szakmai segítség nyújtása 

- Pályakezdő, gyakornok, valamint a Montessori módszer iránt érdeklődő kollégák segítése. 

- Tudásátadás, szakmai megújulás, továbbképzés 

- Az „Egészséghét” további innovatív és hatékony megvalósítása 

- Boldog óvoda program további megvalósítása a Montessori csoportokban 

Kapcsolattartás, együttműködés: 

- Intézményvezetővel. 

- „Egészségnevelő” és az „Egyéni bánásmód” munkaközösséggel. 

- A Fővárosi Montessori Egyesülettel 

- Béres Mária Montessori gyógypedagógus és szakértő (BMM) 

Munkaformák:  

- Továbbképzés 

- Megbeszélés, konzultáció 

- Hospitálás,  

- Szakirodalom gyűjtése: 

- Team munka (az eszközrendszer részletes bemutatása). 

- Konzultáció  

- Elemzés, értékelés, munkaközösségi napló további vezetése, tapasztalatcsere. 

Montessori team tagjai: 
- A Montessori pedagógia elemeit alkalmazó nevelők mellett minden érdeklődő óvónő.  

- Állandó meghívott az intézményvezető. 
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FELADATOK ÜTEMEZÉSE: 

 

 

Feladat 

 

 

Felelős 

 

 

Határidő 

A Montessori team munkatervének ismertetése, 

elfogadása 

 

Kuruczné H. Magdolna 2022.09.02. 

Tanévnyitó 

nev. értekezlet 

A Montessoris csoportnaplók elkészítése a hat 

csoport számára  

Kuruczné H. Magdolna 2022.08.31. 

Montessori faliújság elkészítése, információs tábla 

működtetése 

Kovácsné P. Erzsébet 

 

2022.09.02.-tól 

2023.05.31-ig 

Boldog óvoda program további megvalósítása Csoportos 

óvodapedagógusok 

2022.09-től 

folyamatosan 

Web lapon a Montessori fotók, tájékoztató 

aktualizálása www.gymo.hu  

Kuruczné H. Magdolna 2022.10. hó. 

Az aktuális „Egészséghét” megvalósítása Csoportos 

óvodapedagógusok 

Ütemezés 

szerint 

„Csillagocska tehetségfesztiválon” Montessori 

tehetségműhely és kiállítás 

Kuruczné H. Magdolna 

Kovácsné P. Erzsébet 

2023.04. 

 

Montessori team szakmai elméleti és gyakorlati 

belső továbbképzés folytatása, 

szakmai megbeszélés, konzultáció 

Kuruczné H. Magdolna 

Kovácsné P. Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető:  

Lengyel Zsóka 

2022.10, 11, 

12.hó (havi 1x) 

2023.04. hó 

Hospitálások a gyakornoki program és egyéni 

igények alapján, jegyzőkönyv készítése.  

A munkaközösség munkájának éves értékelése. 

Munkanapló vezetése, a folyamatos szakmai munka 

dokumentálása (szakanyagok, beszámolók). 

Montessori team vezető 2022.09-től 

2023.05.31-ig 

folyamatos 

Pedagógus minősítő eljárás:  

Lengyel Zsóka - Katica csoport ;  

Kovácsné P. Erzsébet – Ficánka csoport 

Intézményvezető által 

kijelölt személy 

2022/23-as 

nevelési év 

 

 

Budapest, 2022-08-31.  Kuruczné Hegedűs Magdolna 

 Montessori team vezető 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.gymo.hu/
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TARTÁSJAVÍTÓ MOZGÁSFEJLESZTÉS 

ÉVES MUNKATERVE 2022-2023. 

Legfőbb feladatok a nevelési év során: 

 
 prevenció-megelőzés 

 a gyermekek egészséges testi fejlődésének támogatása 

 helytelen tartások miatt megrövidült izmok nyújtása, a megnyúlt izmok erősítése, 

differenciáltan az egyéni sajátosságok figyelembevételével  

 kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése mozgáskészség, mozgásműveltség 

fejlesztése 

Az idei nevelési évben is 4 tartásjavító mozgásfoglalkozás csoportot alakítunk ki: 

 a Bíró Mihály utcai óvodában: Tót Katalin, Szima Krisztina-2 csoport 12-12 fős 

létszámmal  

 a Kékcinke tagóvodában: Zollner Zoltánné -1 csoport 12 fős létszámmal 

 a Mákvirág tagóvodában: Winkler Györgyi-1 csoport 10 fős létszámmal 

A foglalkozások heti egy alkalommal 40 percesek. 

 

Budapest, 2022. 08. 22.                                       

                                                                                               

Zollner Zoltánné 

gyógytestnevelő 
 

Feladat Felelősök Határidő 

Mozgásszervi vizsgálat  Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. szeptember 

Tartásjavító 

mozgásfoglalkozások 

csoportjainak összeállítása 

Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. szeptember 

Csoportos óvodapedagógusok 

tájékoztatása, foglalkozások 

időpontjának kijelölése 

Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. szeptember 

Szülők tájékoztatása, szülői 

nyilatkozatok kitöltése 

Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. szeptember 

Naplók nyomtatása összeállítása Tot Katalin 2022. október 01. 

Foglalkozások elindítása Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. október eleje 

Mérés: 

bemeneti, majd kimeneti 

Óvodai gyógytestnevelők- 

Szima Krisztina Tot Katalin, Winkler 

Györgyi, Zollner Zoltánné 

2022. október-2023 május 

Naplók leadása, mérések 

összesítése 

Tot Katalin 2023. május 31. 

Gyakorlat megfigyelés, elemzés Koordinátor: Tot Katalin Folyamatos, elsősorban új 

munkatársak igényének 

megfelelően 

Ellenőrzés: Szima Krisztina, Tot Katalin 2022. október, 2023. április 
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GYAKORNOKI TEAM ÉVES TERVE 2022-2023. 
 
 

A Gyakornoki team munkaterve intézményünk Gyakornoki Szabályzatát figyelembe 

vételével készült el. A Gyakornoki Szabályzat megismerése minden gyakornok és mentor 

pedagógus számára kötelező. 

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda gyakornoki programja egy olyan folyamatot foglal 

magába, amelynek során a gyakornokok és pályakezdők megismerik intézményünk belső 

értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást kapnak, hogy 

megtalálják helyüket a nevelőtestületben, mintát és támogatást kapnak a feladatok hatékony 

elvégzéséhez. 

A gyakornoki team célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének 

megalapozása, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, 

készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket az óvodapedagógusi 

hivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást. 

A gyakornoki idő a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves 

időszak. 

Minősítő vizsga a 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet 2.§ (7) bekezdése szerint.  

A mentor az intézményvezető által kijelölt szakmai vezető, aki segíti a gyakornokokat a 

köznevelési intézménybe történő beilleszkedésében és a pedagógiai – módszertani feladatok 

gyakorlati megvalósításában. 

 

 

Gyakornok neve 
Mentor 

neve 

 

Gyakornoki idő kezdete 

 

Minősítés várható időpontja 

Mészáros Éva Heiter Rita 2021-22. nevelési év 2023-24. nevelési év 

Pályakezdő neve  Gyakornoki idő vége Sikeres minősitő vizsga 

Görbedi Dóra  2022. január 2020-21. nevelési év 

                                                                           

 

Tapasztalatszerzés módszere a gyakornok, pályakezdő számára: 

 Csoportlátogatás, hospitálás, majd annak megbeszélése 

 Konzultáció a szakmai segítővel, pedagógusokkal, óvodavezetővel, a szakmai 

munkaközösségek vezetőivel 

 Team munkákban való részvétel 

 Óvodai dokumentumok folyamatos nyomon követése, elemzése 

 

A mentor célja:  

 A gyakornok támogatása, fejlődési folyamatának nyomon követése 

 A gyakornok mesterségbeli tudásában való fejlesztése 

A mentor gyakornokkal szembeni feladatai : 
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 A gyakornok bevezetése az óvoda életébe  

 A szakmai előmenetel rendszerének bemutatása: 

o az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi 

alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése 

o az intézmény Nevelési Programjában foglaltak szakszerű alkalmazása 

o a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, 

eszközöknek célszerű megválasztása 

o a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos 

írásbeli teendők ellátása, közös vázlat készítése, módszerek átadása 

o a Gyakornoki Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása (részt vesz a nevelőtestület 

munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat) az 

intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), foglalkozásokon kívüli 

tevékenységekre való felkészítés, lebonyolítás segítése (kirándulás, ünnepségek), az adott 

munkaközösség munkájának bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi 

kommunikációs szokások megismertetése 

o építő jellegű, tárgyszerű visszajelzések 

o segítségnyújtás a felmerülő problémák önálló megoldásában   

A mentor saját feladatai : 

 Foglalkozások látogatása, értékelése a gyakornoknál (negyedévente min.1, max.4 alkalom) 

 Foglalkozáslátogatás biztosítása a gyakornok számára a mentoránál 

 Hetente konzultációk biztosítása a gyakornok számára 

 Félévente írásbeli értékelés - A látogatásról feljegyzést készít, amelyben megfogalmazza a 

tapasztalatait, szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét, és iránymutatást ad a 

továbbiakhoz. Az értékelésről egy példányt ad a gyakornoknak, egyet a gyakornoki team 

vezetőnek. 

 Segíti a gyakornokot a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, 

folyamatosan ellenőrzi a teljesítését 

 

 

Gyakornoki team feladatai: 

 A gyakornok és pályakezdő pedagógus további segítése, konzultációs, hospitálási 

lehetőségek biztosítása. 

 Intézményünkbe érkező új pedagógusok beilleszkedésének, munkájának, erősségeik 

kibontakozásának segítése. 

 Munkaközösségeink munkájába történő aktív bekapcsolódás. 

 

 

ÉVES TEMATIKA (megbeszélések, hospitálások, adminisztrálás) 

 

A team munka célja: a szakmai munka minőségének mélyítése, az erősségek további 

megerősítése, a gyengeségek felismerése, helyes irányba terelése pozitív példák 

bemutatásával. 

     Az értékelés, önértékelés helyes módjának megtanulása.  
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I. Szeptember hó:  

1. Team megbeszélés 

o A gyakornoki szabályzatban leírtak megismertetése, felelevenítése.  

o Tájékoztatás a gyakornoki/ mentori napló dokumentumainak vezetéséről, meglévő 

dokumentumok ellenőrzése, átbeszélése. 

o A gyakornok saját énképe, önismerete alapján nyilatkozik erősségeiről, 

gyengeségeiről elméleti vonatkozásban. 

 

II. Október-november-december hó: 

 1.    A gyakornok mentora véleménye alapján, a gyengeségek figyelembe vételével, 

valamint a  fiatal pályakezdő  hospitálnak gyakorlott kollégáknál.  

2. A gyakornok és pályakezdő részt vesz a munkaközösségek által szervezett 

megbeszéléseken, hospitálásokon, bemutatókon. Megfigyeléseikről feljegyzést 

készítenek, tapasztalataikat beépítik nevelőmunkájukba.  

3. A mentor figyelemmel kíséri a gyakornok munkáját, tevékenységlátogatások 

alkalmával szakmai megbeszélés után további javaslatot tesz. 

4. A gyakornoki team vezető figyelemmel kíséri a pályakezdő munkáját, lehetőséget 

biztosít konzultációra, megbeszélésre, hospitálásra. 

  

III. Január hó: 

 1.  Team megbeszélés 

o Tapasztalatcsere 

o Dokumentációk ellenőrzése 

 

IV. Február – március - április hó: 

1. A gyakornok és pályakezdő részt vesz a munkaközösségek által szervezett 

megbeszéléseken, bemutatókon. Tapasztalataikat a szokott formában rögzítik. 

2. A gyakornoki team vezető továbbra is figyelemmel kíséri a pályakezdő munkáját, 

lehetőséget biztosít konzultációra, megbeszélésre. 

3. Tevékenységlátogatás az intézményvezetővel egyeztetve a gyakornok és pályakezdő 

pedagógusnál 

     Téma: Játéktevékenység, szabadon választható műveltségi terület 

 

V. Május hó:  

1. Dokumentáció ellenőrzése – Gyakornoki és mentori napló 

2. Az év értékelése – tapasztalatok összegzése, jövőre irányuló feladatok meghatározása. 

 

 

Budapest, 2022. 08. 19.                                                      ……………………………........ 

                   Kovácsné Pető Erzsébet 

Gyakornoki team vezető 
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INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERV 2022/2023 

Budapest, 2022.08.23.      
…………………………………. 

                                                                                                           Tot Katalin 

Intézményfejlesztési koordinát

IDŐPONT ELVÉGZENDŐ 

TEVÉKENYSÉGEK 

FELELŐSÖK DOKUMENTÁLÁS 

2022.08.31. Intézményfejlesztési csoport 

munkatervének 

elkészítése 

Intézményfejlesztési csoport 

- vezető 

Munkaterv 

 

Szeptember 

 

Gyakornokok és fiatal 

pályakezdők szakmai segítése  

 

Szakmai konzulens: 

Szima Krisztina 

Team vezető:  
Kovácsné Pető Erzsébet 

 

 

Gyakornoki dosszié 

Október A gyermekek 

személyiségfejlődésének mérése 

(tanköteles korú gyermekek) 

Mérés kiértékelése, egyéni 

fejlesztési tervek előkészítése 

Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisztensek 

Kovácsné Pető Erzsébet 

munkaközösség vezető 

 

Csoportonként 

Mérések -dosszié 
Online, szakmai 

csoport oldalon 

közzétéve 

 

 

 

 

November 

Intézményvezető és 

óvodapedagógus önértékelés 

előkészítése – részletes ütemezés 

az éves önértékelési tervben 

található 

 

Intézményvezető 

Önértékelési csoportvezető, 

tagok és az önértékelési 

folyamatba bevont 

pedagógusok 

Önértékelési 

dosszié, személyi 

anyagok, OH 

informatikai 

támogató rendszer 

Külső partnerek elégedettsége – 

mérési dokumentáció 

előkészítése, elégedettség mérése, 

mérési eredmények kiértékelése 

Intézményvezetői önértékeléshez 

Tot Katalin intézményvezető 

helyettes 

Tagóvoda vezetők 

 

Mérések- dosszié 

 

 

December 

Január 

 

Óvodai fejlődési naplók 

előkészítése a szülői 

fogadóórához /tankötelesek/ 

 

Csoportos óvónők 

 

 

Csoport 

dokumentáció 

 

Január 

Február 

Március 

 

Intézményvezetői és pedagógus 

önértékelés – részletes ütemezés 

az éves önértékelési tervben-, OH 

tanfelügyeleti ütemezésének 

figyelembevételével 

Intézményvezető 

Önértékelési csoportvezető, 

tagok és az önértékelési 

folyamatba bevont 

pedagógusok 

Önértékelési 

dosszié, személyi 

anyagok, OH 

informatikai 

támogató rendszer 

 

 

Április 

A gyermeki fejlődést nyomon 

követő személyiségmérő lapok (3-

4-5 évesek) 

Kritérium alatt teljesítő tanköteles 

korú gyerekek visszamérése 

Mérések kiértékelése, összegzése 

 

Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisztensek 

Kovácsné Pető Erzsébet 

munkaközösség vezető 

 

Mérések -dosszié 

 

 

 

Április 

A gyermeki fejlődést nyomon 

követő személyiségmérő lapok: 

-eredmények tartalmának 

megbeszélése 

-az éves munka eredményeinek 

összefoglalása 

 

Kovácsné Pető Erzsébet 

munkaközösség vezető 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Május Szociometriai felmérés óvodapedagógusok Csoport 

adminisztráció 

Június Éves beszámoló elkészítése – 

Nevelőtestületi elfogadás 

Intézményfejlesztési csoport 

-vezető 

 

Jegyzőkönyv 
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ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 

2022/2023 nevelési év önértékelési feladatai: 

 

2022/2023 önértékelési csoport felépítése, feladatok meghatározása 
 

Önértékelési  

csoport-vezető: 

Önértékelési  

csoport-tagok: 

Állandó  

támogató tagok: 

Önértékelési folyamatba bevont 

időszakos támogató tagok: 

 

 Tot Katalin 

 

 Kuruczné Hegedűs Magdolna 

 Winkler Györgyi 

 Zollner Zoltánné 

 

 Szima Krisztina 

 Kovácsné Pető Erzsébet 

 Csabán Erika 

 

 Heiter Rita 

 Paradiné Látó Éva 

 Udud Katalin 

 

(a csoporttagok közül nem mindenki kap feladatot az eljárásban, de akadályoztatás esetén előfordulhat, hogy helyettesként belépnek a 

folyamatba) 

Feladatok: 

 OH. által működtetett informatikai felület folyamatos figyelemmel kísérése 

 intézményi dokumentumfeltöltő felületen a dokumentumok aktualizálása, határidő: 2022.11.30. 

 egyeztetés az érintett intézményvezetővel/tagintézmény vezetővel, pedagógussal 

 partnerek és az intézményvezető, tagintézmény vezető, pedagógus tájékoztatása 

 online kérdőívek továbbítása – eredmények rögzítése az informatikai rendszerben 

 előző önértékelési eredmény vizsgálata (amennyiben volt előző önértékelés) 

 interjútervek készítése (dokumentumelemzés alapján), interjú lefolytatása – eredmények rögzítése az informatikai rendszerben 

 pedagógus esetében - két tevékenységet érintő látogatás, megbeszélés tapasztalatai – megadott szempontok alapján - eredmények 

rögzítése az informatikai rendszerben 

 az önértékelő tagintézmény, pedagógus értékeli az elvárás teljesülését – (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – című 

útmutató, intézményi elvárások szerint) 

 a pedagógus a vezető segítségével két évre szóló önfejlesztési tervet készít – feltölt az informatikai rendszerbe 

 intézményi önértékelés esetében a tagintézmény vezetők a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő 

intézkedési terveket készítenek, amelyet feltöltenek az informatikai rendszerbe 
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2022/2023 nevelési év önértékelésben érintett tagintézmény  

 
2021/22. nevelési évben megtörtént a Mákvirág és Kékcinke Tagóvoda tanfelügyeleti ellenőrzése és önértékelése, így a következő nevelési évben 

nem végzünk tagintézményi önértékelést. 

Az intézmény átfogó önértékelése az ötéves ciklusban egyszer történik meg, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda teljeskörű önértékelése 

2019-ben megtörtént. 

2022/2023 nevelési év önértékelésben érintett intézményvezető 

 
Sor 

szá

m 

 

 

Intézményvezető

neve 

 

 

Önértékelés 

időpontja 

 

 

Intézmény 

 

 

Folyamat 

koordinátor 

Dokumentumelemző 

Kérdőíves felmérés: vezetői önértékelő 

kérdőív, nevelőtestülezi kérdőív, szülők 

elégedettségét mérő kérdőív 

 

 

Interjú összeállítás, interjú lefolytatása: 

-vezetővel 

-munkáltatóval 

-vezető társakkal 

1.  Szima Krisztina 2022.január Bíró M. Tot Katalin Heiter Rita 

Kuruczné Hegedűs Magdolna 

Tot Katalin 

 

 
2022/2023 nevelési év pedagógus önértékelésben érintett pedagógus 

 
Sor 

szá

m 

 

 

 

Pedagógus neve 

 

 

 

Önértékelés 

időpontja 

 

 

 

Intézmény 

 

 

Folyamat 

koordinátor 

 

 

 

Tevékenység 

látogató, 

 

Dokumentumelemző 

Pedagógus önértékelő, 

szülői (amennyiben a szülői szervezet 

írásban jelzi igényét) munkatársi,  

kérdőívek kitöltése, összegzése (3 

terület) 

 

Interjú összeállítás, 

interjú lefolytatása: 

-pedagógussal 

- intézmény vezetővel 

1.  Mészáros Éva 2022.január Bíró M. Tot Katalin Szima Krisztina 

Kuruczné Hegedűs 

Magdolna 

 

Heiter Rita 

Kuruczné Hegedűs Magdolna 

Tot Katalin 

 
2. Görbedi Dorka 2022.január Bíró M. Tot Katalin Szima Krisztina 

Tot Katalin 

3. Völgyesi Darinka 2022.január Kékcinke Zollner 

Zoltánné 

Zollner Zoltáné 

Kuruczné Hegedűs 

Magdolna 

Paradiné Látó Éva 
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4. Somlyai Adél 2022.január Kékcinke Zollner 

Zoltánné 

Zollner Zoltánné 

Kuruczné Hegedűs 

Magdolna 

Paradiné Látó Éva 

5. Bata Lászlóné 2022.január Mákvirág Winkler 

Györgyi 

Winkler Györgyi Csabán Erika 

 

 

Megjegyzés: 

 

 Az önértékelési feladatok összekapcsolódnak a vezetői ellenőrzésekkel 

 

2022/2023 nevelési év intézményi önértékelés 

 

Az intézmény/tagintézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer történik meg, azonban az intézmény önértékelési szempontjai közül 

a kiemelt területeket az önértékelési tervben feltüntetett módon minden nevelési évben vizsgálni kell.  A vizsgálatot az önértékelési csoport tagjai 

végzik, dokumentálását a mindenkori munkaterv éves értékelése tartalmazza. 

A 2022/2023 nevelési évben nem végzünk intézményi önértékelést. 
 

 

Bp.2022.08.23. 

                                                                                                                                   Tot Katalin   

                                                                                                                                                            Önértékelési csoportvezető 
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BŰNMEGELŐZÉS, PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM 

OVI-ZSARU 2022 - 2023 
 

A biztonságos életmódra nevelés megjelenik a családban, óvodában közvetett és 

közvetlen formában egyaránt. Az alapvető viselkedésminták kisgyermekkorban vésődnek be 

leginkább. Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaikhoz igazodóan, olyan 

információkhoz jussanak, amelynek alapján fel tudják ismerni, el tudják kerülni a 

vészhelyzetet, valamint reagálni tudjanak rá. 

Célja: A gyerekek biztonságérzetének segítése, magatartásuk formálása, önbecsülésük és 

magabiztosságuk erősítése. 

Feladata: Az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő információk átadása, az 

egyéni ismeretek feltárása, bővítése, elmélyítése. Szokás rendszerek kialakítása, attitűdök 

formálása, a személyiség morális értékrendjének erősítése a család és a különböző 

szervezetek bevonásával. Minden kisgyermek ismerje, tanulja meg nevét, szülei nevét, 

lakcímét, mert ez bizonyos esetekben elengedhetetlen feltétele annak, hogy a rendőr hathatós 

segítséget tudjon adni. 

Tartalmi elemek: Személyiségfejlesztés, szabálykövetés, biztonság, viselkedési minták 

Témakörök: 

 Ismerkedés szabályai (ki ismerős és ki az idegen és mit mondhatok el neki) 

 Szabályok, utasítások betartása (kinek kell szót fogadni) 

 Idegen személlyel történő találkozás szabályai 

 Egyedüli otthon tartózkodás szabályai 

 Veszélyes eszközök és anyagok – testi épségünk megóvása 

 Alapvető közlekedési szabályok (gyalog, kerékpár, utasként) 

A tanév során az OVI-ZSARU programok: 

o Az OVI-ZSARU program bevezetése. Találkozás a kerületi rendőrkapitányságról érkező 

rendőrrel. Az ismerkedés szabályai. 

o Közlekedési szabályok. Gyalog, kerékpárral, tömegközlekedési eszközökön vagy utasként 

az autóban. (összekapcsolva az „Autómentes nap” kerületi eseményeivel) 

o A tűz. Haszna, veszélyei. A tűzgyújtás szabályai. Kapcsolatfelvétel a kerületi 

Tűzoltósággal. Bemutatjuk a poroltót, használatát, egyéb-alternatív tűzoltási technikákat, 

és a tűzvédelmi felelőssel együttműködve tűzvédelmi riadó-gyakorlat során tanítjuk, 

gyakoroltatjuk a gyermekekkel az esetlegesen bekövetkező tűzeset során történő 

viselkedést, feladatokat, teendőket. 

o A kerületi Rendőrkapitányságra látogatás alkalmával bizalom kialakítása, a rendőrök 

munkájának megismerése. (rendőrautó megtekintése, egyenruha, felszerelés kipróbálása, 

kamerarendszer) 

o A kerületben működő Mentőszolgálat alkalmazottjának meghívása (esetleg mentőautó 

megtekintése közelről). A legfontosabb teendők megbeszélése, életmentés, újraélesztés, 

telefon…stb, interaktív foglalkozás keretein belül a legfontosabb tudnivalókkal való 

megismerkedés. 

Prevenciós programok óvodánkban: 

o „GYERMEKVÉDELMI KÖR”- ESETMEGBESZÉLÉS. Folyamatos kapcsolattartás a 

HSZI Család- és Gyermekjóléti Központtal és az Óvodai - iskolai szociális munkatársakkal 

o OVI-ZSARU PROGRAM 

o Ovi – zsaru Fesztivál (BRFK, Pesterzsébeti Önkormányzat; Gyermekek Közbiztonságáért 

Alapítvány szervezésében) Résztvevők: mindhárom tagóvoda 8 fős csoportokkal 

 

Budapest, 2022. augusztus 31. Kuruczné Hegedüs Magdolna/Ovi-zsaru koordinátor 
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BÖLCSŐDE - ÓVODA KAPCSOLAT 

FELADATTERV 2022-2023 

 

CÉL: Az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében olyan tartalmi kapcsolat kiépítése a 

bölcsődékkel, melynek során megismerhetjük, segíthetjük egymás nevelőmunkáját, melyre 

jellemző a kölcsönös nyitottság, partneri kapcsolat elmélyítése. Személyes kapcsolat 

kiépítése, ápolása annak érdekében, hogy ismerősként léphessen a gyermek az óvodába 

hozzánk. Közös programok szervezése, rendezvényeken való részvétel. Pedagógiai 

Programunk előzetes megismerési lehetőségének biztosítása. A kapcsolat hagyományának 

megőrzése.  

FELADAT: Szakmai konzultációk, nyílt napok szervezése: A programok, találkozók 

tartalmának kidolgozása, bölcsődék tájékoztatása a kapcsolattartásért felelősök feladata, 

koordinátor irányításával. Tájékoztatás: online, plakát. 

TOVÁBBI FELADAT: A jó gyakorlat megtartása, az intézmények között. 

LEHETŐSÉGEK: Mélyebb szakmai ismeretek és ezek összehangolása. Tapasztalatcserék. 

Események. 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG 

 

FELADAT 

 

HELYE FELELŐSÖK 

szeptember Új gyerekek fogadása 

 

Első nap az óvodában. 

 

Fokozatos, anyás, vagy 

anélküli beszoktatás 

felkínálása. 

 

 

 

Előzetes felkészülés. 

Családlátogatás. 

Egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

A családdal történő 

együttműködés a 

beszokás 

megkönnyítéséhez 

(pl: anamnézis 

elkészítése)  

Óvoda 

 

 

 

 

 

 

online 

csatornák 

Óvoda 

pedagógusok 

 

 

 

 

 

Team tagok 

október Állatok Világnapja Tájékoztatás 

Kapcsolatfelvétel a 

bölcsőde vezetőkkel, 

szaktanácsadóval 

online 

csatornák, 

plakát 

Team vezető, 

tagok 

november- 

január 
Egészség 7 Tájékoztatás 

Kapcsolatfelvétel a 

bölcsőde vezetőkkel, 

szaktanácsadóval 

online 

csatornák, 

plakát 

Team vezető, 

tagok 

február Nyíltnap, szakmai 

konzultáció  

 

Célközönség: 

bölcsődevezetők 

fenntartó képviselője, 

képviselők 

 

Meghívó készítés. 

Szórólapkészítés. 

Ajándékkészítés. 

Dekoráció. 

Vendéglátás. 

Online informálás 

Program 

menedzselése 

Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rólunk van 

szó” 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Tagóvoda vezető: 

Winkler Györgyi 

Esztétikai 

kivitelezésért 

felelősök. 

Óvoda 

pedagógusok 

Dajkák. 
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március Bepillantás a 

bölcsődék életébe, 

szakmai konzultáció 

 

Bölcsőde látogatások 

időpontjának 

koordinálása 

 

Bölcsőde 

látogatások 

időpontjának 

koordinálása 

Bölcsőde 

látogatások 

időpontjának 

koordinálása 

 

április Óvodánk 

menedzselése 

 

 

 

 

 

Egészség 7 

 

 

 

Nyíltnap az óvodában 

Megismertetjük a 

szülőket óvodánk 

pedagógiai 

programjával és 

betekintést nyújtunk a 

csoportok életébe. 

Beóvodáztatás 

segítése: 

Bölcsődei szülői 

értekezleteken való 

részvétel. 

 

Tájékoztatás 

Kapcsolatfelvétel a 

bölcsőde vezetőkkel, 

szaktanácsadóval 

 

A leendő szülők 

tájékoztatása: 

az intézmény web 

oldalán, 

óvodánk 

bemutatkozó 

tájékoztatójában.  

Bölcsőde 

 

 

Óvoda 

Intézmény 

egység vezetők 

 

Gyermekvédelmi 

felelősök,  

 

IPR 

programfelelős,  

 

Óvoda 

pedagógusok 

 

 Intézményvezető 

 

 

Tagóvoda 

vezetők. 

 

május  

Beiratkozás az 

óvodába 

 

Ajándékkészítés a 

beiratkozó 

gyerekeknek. 

 

WEB Intézményvezető 

 

Tagóvoda 

vezetők 

 

Pedagógusok 

június Juniális családi 

rendezvény 

 

 

 

 

Bölcsődés gyerekek 

családdal együtt 

élmény teli 

együttlétének  

lehetőségének 

felkínálása 

Óvoda  Intézményegység 

vezetők 

Team vezető 

 

Intézményvezető 

július-

augusztus 

Ismerkedési lehetőség 

biztosítása az új 

gyerekeknek és 

szüleiknek, 

délelőttönként közös 

játék az óvodában.  

Szülői értekezlet az új 

gyerekek szüleinek 

Feltételek 

megteremtése. 

Információcsere 

szülők és 

óvodapedagógusok 

között. 

Az óvodai, házirend, 

alapvető szokások, 

legfontosabb 

szabályok 

megismertetése. 

Óvoda Óvoda 

pedagógusok 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

2022-08-23.        Winkler Györgyi 

        Tagóvoda Vezető, Team vezető 
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Tehetséggondozó team munkaterve 2022/2023 
A tehetséggondozó fesztiválhoz (Csillagocska Fesztivál) kapcsolódó feladatokat az erre az eseményre 

készített projektterv tartalmazza. A rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában a 

tehetséggondozó team aktívan vesz részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2022. augusztus 23.                                                                        Tot Katalin 

                                                                                        Tehetséggondozó team vezetője

Feladat Határidő Felelős 

Tehetségígéretek kiválogatása 

műhelyenként a specifikus jegyeket 

figyelembe véve, megfigyelés, 

óvodapedagógusokkal konzultáció, 

Rensulli Hartmann teszt, bemeneti 

mérés 

2022.október 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői: 

Hachboldné Szél Mária,  

Szima Krisztina, Tot Katalin, Zollner 

Zoltánné 

Szülők tájékoztatása, szülői 

nyilatkozatok kitöltése 
2022.október 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői: 

Szima Krisztina, Tot Katalin,  

ZollnerZoltánné,                              

Hachboldné Szél Mária, 

Műhelynaplók összeállítása 2022. október Szima Krisztina 

„Iglice” gazdagító projekt 

elindítása, foglalkozások ütemezése 

(30-30-30 óra) 

 

2022. november 

„Topogó”, „Fonócska” „Pántlika” 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői: Szima 

Krisztina, Tot Katalin,  Zollner Zoltánné,  

Hachboldné Szél Mária, 

Féléves értékelés, közös programok 

egyeztetése, tehetségnapok 

előkészítése 

2023. január 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői:, 

Szima Krisztina, Tot Katalin, Zollner 

Zoltánné,  Hachboldné, Szél Mária 

 

Rensulli – Hartmann teszt kitöltése, 

kimeneti mérés 

 

2023. május 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői:   
Szima Krisztina, Tot Katalin, Zollner 

Zoltánné,  Hachboldné, Szél Mária, 

Műhelynaplók lezárása, 

beszámolók elkészítése 
2023. május 

Tehetséggondozó műhelyek vezetői:  
Szima Krisztina, Tot Katalin, Zollner 

Zoltánné,  Hachboldné, Szél Mária, 

Tehetségnap lebonyolítása 
2023. április-

május  

Tehetséggondozó műhelyek vezetői: Szima 

Krisztina, Tot Katalin 
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Boldogságprogram éves munkaterve 2022-2023. nevelési évben 

 
 2016 szeptemberében a Gyermekmosoly Óvoda egy csoportjával megpályáztuk a „Jobb Veled 

a Világ Alapítvány” és a Boldogság Intézet által meghirdetett „Boldog Óvoda” címet. Pályázati 

anyagunkat a csoport szülői munkaközösségének bevonásával készítettük el, s egy nevelési évre 

„Boldog Óvoda” lettünk. A Boldogságprogram megadott tematika alapján tíz különböző témát kínál 

fel, melyeket havi lebontásban vezettünk be, és valósítottunk meg a csoportban. 

Célunk: A Boldogságórák foglalkozásainak alkalmazásával mintát-példát adjunk a gyermekek 

számára, hogy zökkenő-mentesebben tudják problémáikat kezelni, egyes helyzetekben hatékonyabban 

tudjanak dönteni, testi-lelki egészségük fenntartása kivitelezhető legyen. Önbizalmuk, 

magabiztosságuk, szociális érzékenységük erősödjön. 

A 2017-18. nevelési évben megpályáztuk az „Örökös Boldog Óvoda” címet, melyet a 2019-es nevelési 

évben a Gyermekmosoly Óvodában elnyertünk, valamint a Kékcinke tagóvoda 3 csoporttal a 2018-as 

nevelési év szeptemberétől csatlakozott a programhoz, így a 2019-2020-as nevelési évben elnyertük a 

„Boldog Óvoda” címet. 

 

Feladataink: A Gyermekmosoly Óvoda „Örökös Boldog Óvoda” cím feltételeinek gyakorlása, a 

Kékcinke Tagóvoda a 2021-2022. nevelési évre is elnyerte a címet, „Örökös Boldog Óvoda” cím 

elnyerése érdekében a feltételek teljesítése.  

Feladataink a pályázati feltételek tekintetében: 

 Legalább 3 csoport tagóvodánként folytatja a Boldogságórák foglalkozásait 

 A csoportok már létrehozott saját Boldogság oldal profiljukon megjelentetik bejegyzéseiket a 

foglalkozásokról 

 Havi rendszerességgel valósulnak meg a tevékenységek a csoportokban 

 A Boldogságóra foglalkozásait folyamatosan megjelenítjük Óvodánk web-lapján, valamint a 

„boldogsagora.hu” online felületen, bejegyzések és képek formájában egyaránt 

 Az óvodapedagógusok egyéni döntéseik alapján, az aktualitásoktól, a gyermekek igényeitől 

függően határozzák meg, miként építik be a csoport tevékenységeibe-mindennapjaiba az adott 

témákat, melyekhez segédanyag megtalálható a boldogsagora.hu online oldalon 

 A program bevezetését megjelenítjük az Óvoda Pedagógiai Programjában, valamint az éves 

Munkatervben 

 A feltételek teljesítése után a Kékcinke tagóvoda elnyeri az „Örökös Boldog Óvoda” címet 

Boldogságprogram éves feladatterve 2022-2023. nevelési évben: 

Boldogságóra témái Bevont tagok Felelősök 

Boldogságfokozó hála  

 

 

 

 

Gyermekek 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

Optimizmus gyakorlása 

Társas kapcsolatok 

Boldogító jócselekedetek 

Célok kitűzése és elérése 

Megküzdési stratégiák 

Apró örömök élvezete 
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A megvalósítás időszaka: 2022. szeptember 01 - 2023. június 18. 

 

Az adott időszakban a témakörök szabadon választhatók, a sorrendet nem kell figyelembe venni. 

A fent leírt feltételek megvalósítása után a Gyermekmosoly Óvoda továbbra is viseli az „Örökös 

Boldog Óvoda” címet, továbbá a Kékcinke tagóvoda is pályázhat az örökös tagságra, valamint a 

Mákvirág tagóvoda szintén pályázhat a címre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. 08. 22.      Zollner Zoltánné 

         Tagóvoda vezető 

         Boldog Óvoda program 

         Szakmai konzulens 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbocsátás   

Testmozgás 

Fenntartható boldogság 
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IPR feladatterv 

 2022/2023. Mákvirág Tagóvoda 

Időpont Tevékenység Felelős 

2022. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az új HHH gyermekek beszoktatása a csoport - 

szokás-szabályrendjének- megfelelően 

 A családdal történő együttműködés a beszokás 

megkönnyítéséhez 

(pl: anamnézis elkészítése) 

 

 A HHH gyermekek fejlődési naplójának 

vezetése 

 Gyermekvédelmi napló vezetése 

 Kapcsolattartás a HHH gyermekek szüleivel 

 Családlátogatások 

 Szülői értekezletek 

 Korcsolya, úszásoktatás a nagycsoportos HHH 

gyermekek részére 

 Tehetséggondozás: Magyar Népmese Napja 

 DIFER mérés az új gyermekeknek 

 IPR érzelmi nevelés, szocializáció 

 Autómentes Világnap 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

2022. október  Őszi nevelési értekezlet 

 Szüreti játszóház 

 MIP mérések 

 Óvodaszépítő délután 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

 

Óvodapedagógusok 

2022. november  Kapcsolattartás a HHH gyermekek szüleivel 

 Kapcsolattartás a szülőkkel: fogadóóra 

/iskolaérettség/ 

 Egészséghét - Ősz 

 

Óvodapedagógusok 

2022. december  Mikulás várás - csomagosztás 

 Karácsony megünneplése 

Óvodapedagógusok 

2023. január  Munkaközösségi feladatok 

 Hospitálások 

 Egészséghét - Tél 

Óvodapedagógusok 

TEAM vezető, tagok 

 

2023. február  Farsangi mulatság 

 Bölcsőde- Óvoda kapcsolattartás 

Nyíltnap, szakmai konzultáció 

 

 

Óvodapedagógusok 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Intézményegység 

vezető: Winkler 



43 
 

 

Budapest, 2022. 08.08.                                   Csabán Erika/ IPR Team Vezető 

 
 

 

 

 

 Szülői értekezlet, leendő elsős tanítók 

meghívása 

Györgyi. 

Esztétikai 

kivitelezésért 

felelősök. 

Óvodapedagógusok 

Dajkák. 

2023. március  Nemzeti játszóház 

 Iskolalátogatás a leendő elsősöknek 

 Nyílt napok, ovi-suli foglalkozások 

 A Víz világnapja - március 22. 

Óvodapedagógusok 

 

2023. április  MIP mérések 

 Húsvéti játszóház 

 Egészségügyi szűrő vizsgálatok megszervezése 

 Tehetséggondozás - Költészet napi rendezvény 

 Csillagocska Fesztivál 

 A Föld napja - április 22. 

 A HHH gyermekek havi bejegyzése 

 Iskolaérettségi vizsgálatok, kapcsolattartás a 

Nevelési Tanácsadóval 

 Nevelőtestületi értekezlet 

 

 Nyílt nap a leendő óvodások szüleinek 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Tagóvoda vezetők 

2023. május  DIFER mérés 

 Szülői értekezletek 

 Anyák napja 

 Tanévzáró ünnepély 

 IPR érzelmi nevelés, szocializáció 

 Ovi- Zsaru Program 

 Madarak és fák napja - május10. 

 Beiratkozás az óvodában 

 

Óvodapedagógusok 

 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Tagóvoda vezetők 

Pedagógusok 

2023. június  Juniális – Gyermekhét – Családi rendezvény 

 Tanévzáró nevelési értekezlet 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Intézményegység 

vezetők 

Team vezető 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

2023. július-augusztus 

 

 Ismerkedési lehetőség biztosítása az új 

gyerekeknek és szüleiknek, délelőttönként 

közös játék az óvodában. 

  

 Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek 

Óvodapedagógusok 

Intézményvezető: 

Szima Krisztina 

Intézményegység 

vezetők 

Óvodapedagógusok 


