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1. A  MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A 2011.évi CXC. törvény végrehajtási 

rendeletei  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

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

 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés.  

 Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

 A nemzetiségi óvodai nevelés irányelveiről  

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

 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (2021/354 

Kormány rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról) 

 Az intézmény Pedagógiai programja, melynek változásaihoz igazítjuk tervező 

munkánkat.  
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 Előző év tapasztalatai, kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományok őrzésére, valamint 

építünk a nevelőtestület és a szülői közösség javaslataira is. 

 

2. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Óvoda neve: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Óvoda Lókút  

Fenntartója: Zirc és Lókút Óvodatársulás 

Intézményünk címe: 8425 Lókút Bem J.u.75.  

E-mail: tunderkert.lokut@gmail.com  

Csoportok száma: 1  

Csoport neve: Tündérkert  

Csoport típusa: vegyes  

Csoport óvodapedagógusai: Bittmann Laura, Szi-Keserü Zsuzsanna   

Dajka: Bachstetter Mihály Tiborné (Kati)  

Intézményvezető: Kovács Mónika  

Tagintézmény-vezető: Szi-Keserü Zsuzsanna  

3. INTÉZMÉNYÜNK PEDAGÓGIAI FELTÉTELEI 

3.1. Személyi feltételek, munkarend 

Munkarendünk öt napos, szabályait SZMSZ-ünk és a köznevelési törvény tartalmazza. 

Nyitvatartásunkat előzetes szülői felmérés alapján a fenntartó határozza meg. Jelenleg 

600-1700 óráig tart. 

Név Beosztás Munkaidő 

Szi-Keserü Zsuzsanna óvodapedagógus, 

tagintézmény-vezető 

40 óra/hét 

csoportban 26 óra/hét 

Bittmann Laura óvodapedagógus  40 óra/hét 

 csoportban 32 óra/hét 
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Bachstetter Mihályné dajka  40 óra/hét 

 

 

Gyermeklétszám  

2022/2023-es nevelési évre beíratott gyermekek száma: 18 fő 

Szeptemberben várható: 17 gyermek 

Az év folyamán várható még: 1 gyermek  

Ebből felmentéssel élt: 0 gyermek  

A gyermekek életkor szerinti besorolása 17  fővel számolva:  

2022.08.31.-ig betölti a  összesen fiú lány 

2,5 évet 2 0 2 

3 évet 5 0 5 

4 évet 2 2 0 

5 évet 6 2 4 

6 évet 2 2 0 

 

Az 5-6 évesek logopédiai szűrésére és képesség vizsgálatára 2022. szeptemberben, 3 évesekére 

2022. októberben kerül sor. 

3.2 . Tárgyi feltételek 

Csoportunk átalakítása a nyár folyamán elkezdődött,  a fal és padlóburkolat cseréje, a csoport 

és az ajtók festése jelenleg is zajlik. Tornatermünk parkettájának felcsiszolása és lakkozása, 

valamint tornaszereink tárolószekrénye kialakításra vár. A felújításoknak köszönhetően 

csoportszobánk még esztétikusabbá válik. Az elmúlt nevelési évben eszközkészletünket 
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bővíthettük szerep, konstrukciós, értelmi képességeket fejlesztő játékokkal, de továbbra is nagy 

hangsúlyt fektettünk az érzelmi intelligenciát fejlesztő tevékenységekre is. Ebben a nevelési 

évben is törekszünk eszközeink frissítésére, melyhez figyelembe vesszük az aktuális csoport 

összetételét, érdeklődési körét valamint a kor igényeit is. Ebben a nevelési évben 

csoportszobánk berendezésének módosításával, kiegészítésével szeretnénk kialakítani egy 

barátságos, családias hangulatú teret, melyben: 

 nyomon követhetőek az időperiódusok 

 lehetőség van a gyerekek számára egy kis elvonulásra 

 közelebb kerülhetnek a természet kincseihez 

 kicsik és nagyok egyaránt kiélhetik kreativitásuk, csillapíthatják kíváncsiságukat, 

gyakorolhatják a különféle-mindennapokban előforduló-mozzanatokat 

 könnyebben kiigazodnak 

 Terveink: 

 Újabb matatófal elhelyezése a kiscsoportos korosztály érdeklődésére építve 

 Könyvolvasó hely újbóli kialakítása 

 Évszakszőnyeg készítése szülőkkel 

 Több természetes anyag bevitele a csoportszobába 

 Testnevelési eszközeink bővítése 

 Külső környezet esztétikusabbá, színesebbé tétele térkőre festett ügyességi játékokkal, 

raklapból készített kiegészítőkkel 

 Saját készítésű játékok bővítése 

 

3.3. Óvodai élet rendje 

3.3.1. Hetirend 

Témáinkat az évszakok, jeles napok és a gyerekek érdeklődése is befolyásolja. Fókuszba kerülő 

területeink többnyire hetente változnak, melyeket igyekszünk minél több oldalról 

megközelíteni. Minden nap komplex foglalkozásaink vannak, az adott napi tevékenységre 

koncentrálva. Idei évtől bevezetjük a foglalkozásokat szimbolizáló manókat, ezáltal a gyerekek 
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felkészülhetnek az adott nap fő tevékenységére, de a napok váltakozását is nyomon követhetik 

segítségükkel. Továbbra is jelen lesz az óvodai életben „Kerekítő manó”, aki a hagyományok 

közvetítéséhez jelentősen hozzájárul, színesítjük az óvodai életet „Így tedd rá” és boldogságóra 

elemekkel is. Törekedni fogunk ebben a nevelési évben is a minél több élmény, tapasztalás 

nyújtására. Kötött foglalkozást a nagycsoportosoknak tartunk, melybe a kisebb korosztály is 

bekapcsolódhat, ha szándékában áll. Amennyiben nem, úgy egyéb elfoglaltságot ajánlunk 

nekik. 

 

3.3.2. Napirend 

Napirendünket megfigyeléseinkre alapozva, a gyermekek igényeihez igazítottuk. A folyamatos 

tízórai helyett újra beiktattuk az egyidőben történő étkezést. Lehetőséget teremtünk néhány 

gyerek étkezési szokásainak formálódására a közösség adta mintaadással. A napirend, keretet, 

kiszámíthatóságot, biztonságérzetet ad a gyermekeknek. 

600-930-ig szabad játék, egyéni fejlesztések 

830-930 testápolás, tízórai, szabad játék 

930-1000 

 

 

játékba integrált egyéni vagy csoportos 

spontán vagy tervezett tevékenységek, 

kezdeményezések, mozgásos játék 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Mozgás Természet, 

társadalmi 

környezet, 

matematikai 

ismeretek 

Ének zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Verselés, 

mesélés 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka  

 Mindennapos testnevelés, mozgás a szabadban 
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1000-1030 mozgásos játék 

1030-1150 testápolás, öltözködés, mozgás a szabadban  

1150-1230 testápolás, ebéd  

1230-1430 délutáni pihenés 

1430-1700 testápolás, uzsonna, szabad játék, egyéni 

fejlesztések 

június1-augusztus 31-ig tartó nyári napirend 

830-ig szabadon választott tevékenységek 

830-930 testápolás, tízórai, szabadon választott 

tevékenységek 

930-1155 egyéni vagy kis csoportos játék, szabadon 

választott tevékenységek, mozgás a 

szabadban 

1155-1230 testápolás, ebéd 

1245-1430 délutáni pihenő 

1430-1700 testápolás, uzsonna, szabad  játék 

4. A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉV FELÉPÍTÉSE 

4.1. A 2022/2023-as nevelési év rendje 

Nevelési év: 2022. szeptember 1.- 2023. augusztus 31. 

Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 1.- 2023. május 31.  

Nyári életrend: 2023. június 1.-2023. augusztus 31. 

Új gyermekek fogadása: 2022. szeptembertől folyamatosan 
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4.2. Óvodai rend változásai   

Óvodánkban a nyári időszakban általában kisebb a gyereklétszám. Az iskolai szünetek 

jelentősen nem befolyásolják a csoportlétszámot, intézményünk- a nyári zárva tartás 

kivételével- folyamatosan fogadja az óvodás gyerekeket. Nevelés nélküli napokon és zárva 

tartás alatt-szülői igény esetén- gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. Az óvodai életrend 

változásáról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesítjük szóban, faliújságra kifüggesztve 

illetve zárt facebook csoportunkban. 

 A nyári zárva tartás időpontját 2023.02.15.-től hirdetjük intézményünkben a megszokott 

módon. 

Óvodai életrend változásai a 2022/2023-as nevelési évben 

Megnevezés Időpont 

Nyári zárva tartás  

(karbantartás, felújítás) 

A fenntartó kiírása szerint, melyről a szülőket 

legkésőbb 2023. február 15-ig értesítjük 

hirdetmény útján a helyben szokásos módon, 

valamint a faliújságunkra kifüggesztve. 

Nevelés nélküli nap:  

2022.október 7. (péntek) 

  Téli ünnepkör népszokásai, hangszerkészítés 

Nevelés nélküli nap: 

2022. október 15. szombat 

Mozgásfejlesztés, lábboltozat torna, tartásjavítás 

Nevelés nélküli nap: 

2022. december 23. 

Zöld hét programjainak előkészítése, 

természetvédelmi társasjáték készítése 

Nevelés nélküli nap:  

2023. január 27 péntek 

Tavaszi ünnepkör, tánc, népszokás 

Nevelés nélküli nap: Szakmai kirándulás 
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2023. június 16. (péntek) 

 

Munkanap áthelyezések 

2022. október 15. szombati munkanap (2022.október 31-e helyett) 

4.3. Értekezletek, megbeszélések 

Szervezeti értekezletek, megbeszélések 

Időpont Esemény 

2022. augusztus 25. Az előttünk álló nevelési évre vonatkozó 

szabályok, határidők, tervek, változások, 

tudnivalók megbeszélése. 

2022. augusztus 30. Évnyitó értekezlet 

2022. december Az iskolakötelezettség és felmentés 

kérésének menete, fogadóórák időpontjának 

egyeztetése, elvárások megbeszélése. 

2023. május Éves beszámoló az óvodában folyó 

munkáról, értékelés. 

 

Vezetői értekezletet minden hónap első keddjén tartunk. Nevelőtestületi értekezletre 

augusztusban, munkamegbeszélésekre szükség szerint kerül sor. Ennek felelőse a 

tagintézmény-vezetője. 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

2022. szeptember . 

 Szülői értekezlet 

Az előttünk álló nevelési év tervezett 

eseményeinek ismertetése, nyilatkozatok 
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aláíratása, kérések, kérdések, tudnivalók 

megbeszélése. 

2022. december 9. 

 Fogadóóra 

 

1. féléves fejlesztési területek, eredmények, 

problémák, kérdések, iskolaérettség 

megbeszélése. 

 

2023. január 11.  

Fogadóóra, szülői értekezlet 

 

Kis és középső csoportosok fejlesztési 

területeit, személyiségi lapjait, elért 

eredményeiket ismertetjük. 

2023. május 12. 

Fogadóóra 

 

Az év lezárása, elkövetkező időszak 

megbeszélése. 

2. félévi fejlesztési tervek, eredmények 

ismertetése. 

 

4.4. Ünnepeink, hagyományaink, szokásaink 

Tervezetünk évszakok, világnapok, környezetvédelmi napok, hagyományok, népszokások, 

nemzeti és vallási ünnepek köré rendeződik. A közösségépítést, intézményünk megismerését, 

népszerűsítését egyaránt fontosnak tartjuk, melyhez hozzájárulnak neves alkalmak, 

jótékonykodások, vásárok. Ebben a nevelési évben az óvodai életbe kicsit másképp is 

szeretnénk bevonni a szülőket, mint eddig: 

 néhány alkalommal az óvodai csoport és játszótér szépítéshez segítséget kérnénk tőlük, 

úgynevezett „anyás” vagy „apás” órák keretében 

 jótékonysági gyűjtést rendeznénk bevonásukkal 

 beszélgetős délutánt, előadást szerveznénk 
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Ezen alkalmak lehetőséget adnának a szülők közösségének összekovácsolására is. Emellett 

terveink közt szerepel a család bevonása, mely a gyermekkel kreatív, hasznos vagy éppen 

szórakoztató módon eltöltött időt célozza meg. Ilyen alkalmak lennének: 

 Autómentes nap 

 Állatok világnapja 

 Magyar festészet napja és tök nap 

 Víz világnapja 

 Egészség nap 

 Kihívás napja 

 Magyar kultúra napja 

 Anyák napja 

 Kirándulás 

 Ballagás/évzáró/ 

Az óvodai életet nem csak a szülőkkel közös időtöltések fűszerezik, hanem a kifejezetten 

gyermekek számára tervezettek is: 

 Szüretelés 

 Termés-, gyógynövény gyűjtés 

 Bábszínház 

 Népmese világnapja 

 Születés- és névnapok 

 Zene világnapja (október 1. ) 

 „Mézes reggeli” program keretében mézkóstolás, méz népszerűsítése 

 Kenyérsütés 

 Állatsimogató 

 Madáretető készítés 

 Mikulás 

 Luca napja 

 Karácsony 

 Március 15. nemzeti ünnepünk 



14 

 

 Beporzók napja 

 Föld napja (április 22.) 

 Húsvéti tojásfestés, tojásfa készítés, nyuszi ajándék keresés 

 Madarak és Fák napja 

 Közlekedés hete 

 Múzeumok nemzetközi napja 

 Hangyaboly sportnap 

 Lépten-nyomon természetbúvár program 

 Vizes programok 

 

A falu közösségének szánt eseményeink 

 Idősek napja 

 Adventi vásár 

 Papírgyűjtés 

 Jótékonysági gyűjtés (pl kupakok, állateledel) 

A tervezett eseményeket rendkívüli helyzet esetén módosítjuk, töröljük. Német nemzetiségi 

nevelés -még néhány évig- szünetel intézményünkben- megfelelő képzettségű pedagógushiány 

miatt-ezért ebben a témában még nem tervezünk.  

5. KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 

5.1. Elsődleges cél 

Elsődleges céljaink: 

  biztonságos, szeretetteljes, nyugodt, légkör biztosítása a gyermekek számára 

  önbizalmuk, énképük, pozitív tulajdonságaik erősítése, érdekeik tiszteletben tartásával 

 élményközpontú óvodai élet szervezése, saját tapasztalatokra alapuló ismeretszerzés 

céljából 

 lehetőség nyújtása az élmények széleskörű feldolgozására 

 a szabad játék elsődlegességének biztosítása 
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 megfelelő óvodai eszközök rendelkezésre bocsátása, készítése a gyermekek fejlesztése 

érdekében 

 az egészséges életmód és környezettudatos magatartás megalapozása 

 Együttműködés, kooperáció ösztönzése 

 törvényes és színvonalas működés  

 zökkenőmentes óvodai élet biztosítása 

 az óvoda külső-belső kapcsolatainak ápolása, bővítése 

 hatékony együttműködés a családokkal, kiemelve elsődleges szerepüket a nevelésben 

 szülők tájékoztatása az őket érintő kérdésekről 

5.2. Feladataink 

 a gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, dokumentálása 

  megfelelő fejlesztés biztosítása- lehetőség szerint- helyben 

 pontos, naprakész dokumentálás 

 a szervezet szakmai színvonalának erősítése 

 óvodai pályázatok keresése, lehetőség esetén részvétel (az óvoda arculatának bővítése, 

pozitív megítélésére illetve az eszközök megújítására, kiegészítésére irányulóan) 

 minőségi óvodai nevelés biztosítása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, differenciálás 

 az év programjainak megvalósításához szükséges források előteremtése, programok 

megszervezése 

 az esetleges vírushelyzet alakította intézkedési terv, szabályok követése 

 a csoport zajszintjének csökkentése, 

  intézményünkben szervezett elektroakusztikus hangosítású rendezvényen , amelyen 

gyermekek is részt vesznek, a gyermekek zajvédelmére különös figyelmet kell fordítani, 

a hangnyomásszint nem haladhatja meg a Laeq M30 75 dB értéket 

 szülőkkel való kapcsolattartás 

 tehetséggondozás 

 a helyi lehetőségek kiaknázása a gyermekek fejlődésének segítése érdekében 
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5.3. Általános nevelési elveink 

 A gyermek érdeke minden felett áll. A gyermeket megillető jogokat tiszteletben tartjuk. 

 Nevelési alapelvünk a bizalomra és a toleranciára épül, a gyermekek önbizalmát és 

énképét, a pozitív tulajdonságai erősítésével, tudatosításával alakítjuk. Erre alapozzuk 

személyiségfejlesztésüket. 

 Szeretetteljes légkör kialakítása a gyermek igényeinek, érdekeinek figyelembe vételével  

 A rugalmassággal és folyamatossággal, a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő 

napirenddel, a gyermekek igényeire, szükségleteire építve alakítjuk ki a meleg, 

biztonságos, jó közérzetet nyújtó légkört.  

 Kölcsönös bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, az együttnevelés érdekében. 

 Az óvodás gyermek alapvető tanulási formája az utánzás, óvodapedagógusaink 

követendő példaként szolgálnak számukra. 

 A másságot, egyéni különbségeket tiszteletben tartjuk, elfogadók, toleránsak vagyunk. 

 A nevelés egésze során alkalmazzuk a differenciálás elvét: figyelembe vesszük a 

gyermekek életkorát, az egyéni sajátosságokat, az egyéni fejlődés ütemét, a gyermekek 

eltérő képességeit.  

 A nemzeti, etnikai családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és a 

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

5.4. Nevelési feladataink 

  kiscsoportosaink beszoktatása, az óvoda megszerettetése 

 mérés értékelési rendszerünk kimutatása alapján az idei év kiemelt feladata a képesség 

fejlesztés kell, hogy legyen, e mellet a szociális készségek fejlesztését is fontosnak 

tartjuk 

 tanköteles korú gyermekeinknél a figyelem, feladattudat, feladattartás, memória 

fejlesztésére fókuszálunk 
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 tolerancia növelése 

 a gyermekek kiemelkedő pozitív személyiség jegyeinek, képességeinek felismerése, 

erősítése, a gyengébb tulajdonságainak fejlesztése 

 egészséges életmód megalapozása a mindennapok folyamán (mozgás, egészséges 

táplálkozás, lelki egészség) 

 környezettudatos magatartás kialakítása, megerősítése a gyermekekben  

 differenciált fejlesztés megoldása aktív tevékenykedtetéssel képességek, életkor, 

személyiség figyelembe vételével 

 együttműködés, segítségnyújtás igényének növelése a gyermekekben  

 BTMN-es gyerekek kiemelt fejlesztése 

 Tehetséggondozás 

 Esetlegesen csoportunkba kerülő inzulinfüggő cukorbeteg gyermek speciális ellátása 

5.5. Munkaközösségek  

Intézményünkben munkaközösség kialakítását a kis szervezeti létszám nem teszi lehetővé. Az 

elképzelések megvalósításában mindenki tevékenyen részt vesz. Témahetek szerint dolgozunk, 

összetettebb tervek esetén megbeszélést tartunk, melyen az ötletek összehasonlítására, 

kiválasztására, javaslatok meghallgatására, feladatok kiosztására, határidők megszabására kerül 

sor.  

Céljaink: 

 munkánk hatékonyságának növelése 

 az óvodai élet színesebbé tétele 

 ismereteink bővítése, gyakorlatban történő megvalósítása, a pedagógiai munka segítése 

és feladataink, céljaink elérése érdekében 

 közösségépítés, csapatépítés 

 egyenlő arányú munkamegosztás 

 egymás segítése tanácsok, ötletek, vélemények megfogalmazása által 
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6. INTÉZMÉNYI FELADATOK ELOSZTÁSA 

6.1. Feladatok felosztása 

Intézményvezető: Kovács Mónika 

Szakmai helyettes: Róthweil Judit 

Szi-Keserü Zsuzsanna: Tagintézmény-vezető, óvodapedagógus, HACCP rendszer 

működtetéséért felelős, könyvtár és faliújság felelős, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, 

ötletgazda. 

Bittmann Laura: Óvodapedagógus, könyvtár és faliújság felelős, baleset és tűzvédelmi felelős, 

ötletfelelős. 

Bachstetter Mihályné: Dajka, étkeztetésért, tisztaságért, étkezési nyilvántartásért, tisztítószer 

beszerzéséért felelős, valamint kreatív ötletek megvalósítója, ötletfelelős. 

 

6.2. Vezetői feladatok ütemezése 

Feladat Felelős Határidő Eredmény 

Az intézményi 

szabályozók 

érvényességének 

biztosítása 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető 

2022.09.30 az intézményi 

dokumentáció a 

jogszabályoknak 

megfelelő 

A nevelési év helyi 

rendjének folyamatos 

felülvizsgálata a 

veszélyhelyzet szerint 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető 

szükség szerint Hatékony működés, 

egészség megóvása 

Az elektrosztatikus 

hangosítású 

rendezvények 

intézményvezető szeptember Zajártalom 

kiküszöbölése, 
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ellenőrzésének 

meghatározása 

egészségkárosodás 

megelőzése 

Törvény, jogszabály, 

rendelet naprakész 

ismeretére törekvés 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető 

folyamatos  

törvényi megfelelés 

Éves munkaterv 

elkészítése 

tagintézmény 

-vezető 

2022.08.20. mindenki tudja az 

alapfeladatait, az év 

eseményeit 

Oktatási azonosítók, 

jogviszony igazoló lap 

kérése 

tagintézmény 

-vezető 

beérkezéstől 

számított 5 

napon belül 

KIR aktualizálás 

folyamatos 

Gyermekek 

adatainak 

aktualizálása 

tagintézmény 

vezető, óvodatitkár 

változás esetén 

azonnal 

pontos elektronikus 

nyilvántartások  

Szülők tájékoztatása tagintézmény 

-vezető, 

óvodapedagógus 

2022.09.15-ig szülők informáltak 

lesznek az őket érintő 

dokumentumokban, 

jogszabályokban 

Statisztikai jelentések 

elkészítése 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető 

2022.10.01. 

2022.12.31. 

a kötelező statisztikai 

adatok továbbítása 

megtörténik elektronikus 

úton 

Szakértői vizsgálat 

kérése szükség esetén 

intézményvezető, 

tagintézmény -

vezető 

2022.10. 

2023. II. félév 

 

iskola kezdés halasztása, 

felülvizsgálat 
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Törvényi 

kedvezmények 

biztosítása 

intézményvezető, 

óvodatitkár 

folyamatos szülők, dolgozók 

tájékozottak a 

lehetőségeik tekintetében, 

igénylik a 

kedvezményeket, ha jár. 

Tankötelezettség alóli 

felmentés kérelmének 

beadása 

Szülő 2023.01.18.  elbírálás időben 

megtörténik 

Költségvetés 

tervezése 2022-re 

intézményvezető, 

tagintézmény -

vezető 

szeptembertől  

elfogadásig 

 

költségvetés elfogadása 

 

6.3. Óvodai feladatok ütemezése 

A foglalkozásokhoz szükséges kellékek elkészítése többnyire a foglalkozást tartó óvónő 

feladata, amennyiben több eszközt igényel az adott téma, segítünk egymásnak. Az óvoda külső-

belső környezetének dekorálását évszakokhoz, alkalmakhoz igazítjuk, ez közös feladat. Van 

néhány esemény, mely óvodai életünket színesíti-ha valamilyen rendkívüli helyzet nem adódik-

ezekhez kapcsolódó információkat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés 

Zöld óvoda 

pályázat 

benyújtása 

tagintézmény 

vezető, 

 

2022. szeptember 

5. 

intézményvezető 

Autómentes nap 

programjainak 

megbeszélése, 

előkészületek 

óvodapedagógusok, 

dajka 

2022. szeptember 

10. 

tagintézmény- 

vezető 

Ötletek, 

elképzelések 

megbeszélése, 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

2022. szeptember 

15. 

tagintézmény- 

vezető 
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kivitelezése a 

népmese 

napjához 

dajka 

a 

Idősek napjához 

kötődő ötletek 

megbeszélése 

tagintézmény- 

vezető 

óvodapedagógusok 

dajka 

2022. szeptember 

25. 

 

 

tagintézmény- 

vezető 

Állatok 

világnapjához 

köthető 

dekoráció, ötletek 

megbeszélése, 

elkészítése 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

2022. szeptember 

20. 

tagintézmény-

vezető 

A magyar 

festészet napjához 

kötődő 

programok 

megbeszélése 

tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus, 

dajka  

2022. október 7. tagintézmény –

vezető 

Márton napi 

elképzelések 

megbeszélése, 

megvalósítása 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

2022. november 

11. 

tagintézmény- 

vezető 

Mikulás 

ajándékok és 

program 

megbeszélése, 

elkészítése, 

szervezése 

Dajka, tagintézmény 

vezető, 

óvodapedagógus 

2022.november 30. tagintézmény –

vezető 

Karácsonyi 

előkészületek 

Tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

2022.december 10. Tagintézmény –

vezető 
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dajka 

Magyar kultúra 

napi elképzelések 

megbeszélése, 

ötletek 

kivitelezése 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

2023.január 3. tagintézmény- 

vezető 

Farsangi 

elképzelések 

megbeszélése, 

előkészületek 

megvalósítása 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

2023.02.10 tagintézmény- 

vezető 

Március 15. 

tervek, 

előkészületek 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

 

2022.03.01. tagintézmény –

vezető 

Víz világnapjához 

kötődő ötletek 

megbeszélése és 

megvalósítása 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus 

dajka 

 

2023. 03. 16. tagintézmény-

vezető 

Húsvéti ajándék 

tervek és 

megvalósításuk 

tagintézmény -

vezető, dajka 

2023.04.05. tagintézmény- 

vezető 

Anyák napi 

előkészületek 

tagintézmény -

vezető, 

óvodapedagógus, 

dajka 

2023.04.20. tagintézmény- 

vezető 

Kihívás napi 

elképzelések 

tagintézmény -

vezető, 

2023. 05.10. tagintézmény- 

vezető 
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megbeszélése, 

megvalósítása 

óvodapedagógus, 

dajka 

Évzáró, ballagás 

megtervezése 

tagintézmény -

vezető, dajka 

2022.05.25. tagintézmény- 

vezető 

Kirándulás 

helyszínének 

kiválasztása, 

kirándulás 

megszervezése 

tagintézmény- 

vezető, dajka 

2022.05.31. tagintézmény- 

vezető 

    

6.4. Az ellenőrzés  

A nevelési év során történő ellenőrzések, látogatások előre jelzett, egyeztetett időpontban 

történnek. Az intézményvezető és helyettese a látogatások során az ellenőrzési tervtől eltérően 

is (a vezetővel egyeztetett témákban) végezhet megfigyeléseket a kijelölt csoportokban.  

A dajkák és konyhai dolgozó munkavégzésének ellenőrzését a tagintézmény-vezető végzi.  

 

6.4.1. Csoportnapló ellenőrzése 

Csoportnapló ellenőrzésének szempontjai 

 Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéshez? 

Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan 

biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek 

előzetes ismereteire?  

 A pedagógiai program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, 

nevelési tervekben, foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek fejlesztési 

tervében?  

 Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási 

tervek a céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket?  

 Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A 

gyermekek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.)  
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 Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok 

hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz?  

 Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási 

tervek egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. korrekciója?  

 Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves 

tervezést, vezetői utasítást?  

 Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.) 

 

Ellenőrzés megvalósítása 

Időpont Beosztás Ellenőrzés tartalma Ellenőrzés területe 

Szeptember intézményvezető havi tervezés 

naplónyitás, 

dátum szept.1. 

alap adatok, 

nyitva tartás, 

beosztás 

(munkaidő 600-1700) 

hiányzási naplók, 

minden adat 

kitöltése, oktatási 

azonosítók új 

gyereknél is, teljes 

név (3 tagú) szülőnél, 

gyereknél 

Október szakmai helyettes havi tervezés, 

éves tervezés, 

nyilatkozatok 

külön foglalkozás 

napja, ideje, 

I. féléves fejlesztési 

tervek 

csoportnapló 

November szakmai helyettes havi tervezés, 

új gyerek állapot 

rögzítése (bejövetel 

után 2 hónappal), 

csoportnapló 
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havi reflexió 

hitelesítve, 

December intézményvezető havi tervezés, 

időarányos teljesítés 

jelölése 

csoportnapló 

 

Január 

szakmai helyettes havi tervezés, 

személyiséglap 

nyilatkozatok a 

később bejövőknél 

csoportnapló, mérési 

dokumentumok 

 

 

 

Február 

szakmai helyettes havi tervezés, 

II. féléves fejlesztési 

terv, személyiség 

lapok 

I. féléves fejlesztési 

eredmények, 

csoportnapló, 

fejlesztési 

dokumentumok 

Március intézményvezető havi tervezés, 

reflexiók, 

csoportnapló 

Április szakmai helyettes havi tervezés, 

év közben bejöttek 

nyilatkozatai, 

csoportnapló 

Május szakmai helyettes havi tervezés, 

időarányos teljesítés, 

csoportnapló 

Június intézményvezető nyári tervezés 3 

hónapra az 

összevonást 

figyelembe véve, 

II. féléves fejlesztési 

eredmények, 

személyiség 

lapok,(jún. 5-re), 

nyári napirend, 

csoportnapló, 

fejlesztési 

dokumentumok 
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Július szakmai helyettes nyári tervezés csoportnapló 

 

Augusztus 

intézményvezető napló zárása, 

dátum aug. 31. 

hiányzási naplók, 

minden adat 

kitöltése, oktatási 

azonosítók, 

nyári hiányzások 

ellenőrzése, étkezési 

nyilvántartások 

zárása, 10 havi, 12 

havi átlag. 

 

Intézményi ellenőrzés 

Az ellenőrzés típusa 

és tartalma 

Az ellenőrzés 

módszere 

Az értékelés 

módja 

Az ellenőrzést végző 

személy 

Szeptember 

Gazdálkodás 

ellenőrzése 

jogszabályi 

megfelelőség, 

gazdálkodás, 

dokumentumok 

megléte, a 

dokumentálás 

tartalmi és formai 

szabályossága 

elszámolás, 

jelentések, 

nyilvántartások, 

vizsgálat 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető 

Gyermekbalesetek 

megelőzése, 

munkavédelem, 

tűzriadó, 

balesetvédelem 

beszámoltatás, 

bejárás 

feljegyzés, 

jegyzőkönyv 

intézményvezető, 

Szelthoffer Ferenc 

munkavédelmi előadó 

A csoport 

szokásrendjének 

csoport bejárás megbeszélés intézményvezető, 

tagintézmény –vezető 
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kialakítása, 

nevelési év 

megkezdése 

SNI és 

megkülönböztetett 

bánásmódot 

igénylő gyermekek 

ellátása, felderítése 

látogatás,  

egyéni beszélgetés 

feljegyzés,  

egyéni 

megbeszélés 

intézményvezető, 

tagintézmény 

-vezető, 

logopédus 

Október 

Gyermek 

fejlődésének 

nyomon követése, a 

napló tartalma, 

havi statisztikák, 

közzétételi lista 

aktualizálása 

 

kimutatások, 

nyilvántartások 

vizsgálata 

 

adatgyűjtés, 

nyilvántartások 

átnézése 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

tagintézmény -vezető, 

gyermekvédelmi 

felelős 

1.félévben esedékes 

felülvizsgálatok 

kérelmének 

benyújtása 

Szakértői 

vélemény 

javaslatainak 

vizsgálata 

nyilvántartások 

átnézése 

intézményvezető, 

tagintézmény-vezető 

November 

Márton napra 

hangolódás 

bejárás tapasztalat tagintézmény vezető 

Gazdálkodás 

ellenőrzése 

jogszabályi 

megfelelőség, 

gazdálkodás, 

dokumentumok 

megléte, a 

dokumentálás 

tartalmi és formai 

szabályossága 

 

elszámolás, 

jelentések, 

nyilvántartások, 

vizsgálat 

 

 

 

 

 

intézmény-vezető, 

tagintézmény vezető 
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December 

Tankötelesek 

anyagainak 

elkészítése 

dokumentum 

ellenőrzés 

adatgyűjtés, 

dokumentálás 

intézményvezető 

tagintézmény –vezető 

Január 

Leltározás és 

selejtezés nyomon 

követése 

leltárívek átnézése feljegyzés, 

selejtezési javaslat 

intézményvezető, 

tagintézmény -vezető, 

óvodatitkár 

Tervezés, elemző 

tevékenység 

fejlődési lapok 

dokumentum-

elemzés, 

dokumentum 

vizsgálat 

 intézményvezető, 

szakmai helyettes 

Munkavédelem 

balesetvédelem, 

betartásának 

ellenőrzése, 

HACCP 

önellenőrzés 

elvégzése 

megfigyelés feljegyzés tagintézmény –vezető 

Február 

Szabadságolási terv dokumentum 

ellenőrzés 

megbeszélés intézményvezető 

helyettes, 

tagintézmény –vezető 

Szülőkkel való 

kapcsolattartás, 

jegyzőkönyvek, 

kapcsolattartás 

egyéb formái 

beszámoló, 

dokumentum 

ellenőrzés 

megbeszélés intézményvezető, 

tagintézmény- 

vezető 

Március 

Csoportnaplók 

tartalma 

dokumentum 

ellenőrzés 

megbeszélés megbízottak, 

helyettesek, 
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továbbképzési 

tervek, egyéni 

fejlődési tervek 

tagintézmény –vezető 

Óvodai élet 

feltételeinek 

vizsgálata 

bejárás szakmai 

beszámoló 

tagintézmény –vezető 

Április 

Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

ellenőrzése 

dokumentum 

elemzés, 

beszámoltatás 

feljegyzés, 

beszélgetés 

intézményvezető 

Május 

Ünnepélyek 

megszervezésének 

ellenőrzése 

 részvétel, 

látogatás 

intézményvezető, 

tagintézmény –vezető 

Egészségvédelem, 

napvédelmi 

szabályzat 

megismertetése 

bejárás megfigyelés tagintézmény vezető 

 

 

 

Június, július, augusztus 

Gazdálkodás 

ellenőrzése 

jogszabályi 

megfelelőség, 

gazdálkodás, 

dokumentumok 

megléte, a 

dokumentálás 

tartalmi és formai 

szabályossága 

elszámolás, 

jelentések, 

nyilvántartások, 

vizsgálat 

intézményvezető, 

tagintézmény 

vezető 

Játékok 

karbantartása, 

kiskert locsolása, 

gondozása, 

 munka átvétele tagintézmény vezető 

intézményvezető 
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takarítási feladatok 

ellenőrzése 

Tartalmas nyári 

óvodai élet 

megszervezése 

részvétel, látogatás megfigyelés tagintézmény 

vezető, 

intézményvezető 

7. TANÜGYIGAZGATÁSI FELADATOK 

7.1. Ötéves kort megelőző időszak 

 A pedagógusok a gyermek óvodába kerülése után a gyermek egyéni fejlettségének 

nyomon követő dokumentumban rögzítik az óvodás fejlődését egészen az iskolába 

lépésig.  

 Anamnézist vesznek fel a gyermek korai státuszára vonatkozóan.   

 A fogadóórákra való jelentkezés lehetőségét kifüggesztik a csoport hirdetőtáblájára.  

 Szükség esetén maguk kezdeményeznek fogadóórákat.  

 Szükség esetén igénybe veszik a pedagógiai szakszolgálat segítségét, előtte 

konzultálnak az óvodai segítő szakemberekkel.  

 A szülőket egyénenként, fogadóórák keretében, tájékoztatja a pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, logopédus a gyermekek helyzetéről.  

 Szülői értekezleten szükség szerint a fejlesztő és a logopédus tájékoztatja a szülőket a 

követelményekről és a gyermekek általános helyzetéről.  

7.2. Tankötelezettség  

 Decemberben, fogadóóra keretében, a szülők és az óvodapedagógus megbeszélik, hogy 

a gyermek elérte-e, az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget. (iskolaérettség, 

kritériumok)  

 A logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátás eredményeiről az érintett szakember 

tájékoztatja a szülőt.  

 Minden gyermekről készül egy egyéni fejlődési lap. A megfigyelés teljes eredménye 

megtekinthető.  

  További egy évig óvodában maradhat a tanköteles gyermek, ha 
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- a szülő az Oktatási Hivatal oldalán szereplő kérelmet kitölti és visszaküldi 2022. január 

15-ig (pozitív elbírálás esetén) 

- a szakértői vélemény javasolja a gyermeknek további egy év óvodai nevelésben való 

részvételét  

8. AZ ÓVODA KÜLSŐ-BELSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 

A nevelési programunkban megjelöltek szerint kapcsolatrendszerünk körébe tartoznak: 

 a szülők 

 székhely óvoda (Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde) 

 Reguly Antal Német nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 Lókút Község Önkormányzata 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Lókút 

 Zirc-Lókút Óvodatársulás (fenntartó) 

 Védőnő 

 Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és zirci tagintézménye 

 Rossbrunn Kulturális Alapítvány 

 Szakáll Tünde fogorvos 

 Család és Gyermekjóléti Központ 

 Bakonyi Természettudományi Múzeum 

 Pannon Csillagda (Bakonybél) 

 Csetényi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 

 Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 

 Borzavári Manókert Óvoda 

 Német Nemzetiségi Óvoda Hárskút 

 Német Nemzetiségi Óvoda Nagyesztergár 

 Vastag Ricsi aranysarkantyús néptáncos 

 A falu lakosai 

 Eötvös Károly Megyei Könyvtár (lókúti kirendeltsége) 

 Aczél Gergely Lépten-nyomon program ötletgazdája 
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 Tekergő Bábszínház 

8.1. Szülőkkel való kapcsolattartás módjai 

 szülői értekezlet (szeptember, május hónapban) 

 fogadóóra (decemberben, januárban) 

 óvodai rendezvények 

 kirándulás 

 önkéntes munka 

 beszoktatás 

 eseti megbeszélések igény szerint 

 e-mail 

 facebook oldalunk 

9. ESEMÉNYTERV 

Szeptember . 

Tűzriadó 

Szelthoffer Ferenc a kötelező tűzriadót megtartja 

intézményünkben 

Szeptember folyamán 

beszédszűrés 

Logopédus és fejlesztőpedagógus méri fel 5 éves óvodásaink 

nyelvi és egyéb képességeit játékos formában. 

Szeptember 22. 

Autómentes nap 

Akinek lehetősége van rá, ezen a napon gyalog vagy 

kerékpárral illetve egyéb környezetbarát közlekedési 

eszközzel érkezzen az óvodába. Jutalom jár érte. 

Szeptember 30. 

Magyar népmese napja 

Szeptember 26-30.-ig tartó hét minden napján egy-egy 

feladatot kapnak magyar népmesékhez kötődően szülők, 

gyermekek egyaránt. A helyesen válaszolók jutalmat kapnak. 

Október 1. 

Zene világnapja  

óvodánkban október első 

hetében foglalkozunk ezzel a 

témával 

 2022.10.03.-2022.10.07. 

Hangszerekkel, zenékkel ismerkedünk ezen a héten. Zenekart 

alakítunk a gyermekekkel. 
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Október 4. 

Állatok világnapja 

Óvodánkban 

2022.10.10.-2022.10.14. 

Állatsimogatóba megyünk. Megfigyeljük a körülöttünk levő 

természet állatait.  

Október 17.  

Magyar festészet napja 

Tök nap 

Betekintést engedünk-ha a vírushelyzet nem hiúsítja meg- a 

különféle festési technikákba, melyet szülők-gyerekek 1-2 

órás rendezvényünk keretében próbálhatnak ki. Az ott készült 

alkotásokat kiállítjuk. 

November 11. 

 Márton nap 

November 12-e az óvodában 

Márton legenda előadása. Lampionos felvonulás az óvodában 

és környékén, majd vendéglátás. 

November 16.  

Mézes reggeli nap 

Mézkóstolás gyerekeknek 

December 6. 

 Mikulás 

Várjuk a Mikulást, de lehet, hogy ismét segítségünkre szorul.  

December 22. 

Karácsony 

Karácsony az óvodában. 

2023. január 2.-a 

 Újév az óvodában 

Felelevenítjük a népszokásokat, hiedelmeket, elkészítjük a 

szerencsehozó malacot is. 

Január 20.  

Magyar Kultúra Napja 

Óvodában  

2023.01.21. 

Népi játékokkal, népi motívumokkal ismerkedünk, heti 

játékot indítunk kicsiknek-nagyoknak.  

2023.01.30-2023.02.03. 

A medve hete  

 

Medvebarlangot építünk, melybe beköltöztetjük a mackókat. 

Február 17. 

Farsang az oviban 

Ovisokkal mulatunk a délelőtt folyamán. 

Március 10. 

 Beporzók napja 

Ismerkedünk a beporzókkal. Vetítés a beporzók munkájáról 
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Március 15.  

Nemzeti ünnepünk 

óvodában március 14. 

A kopjafához látogatunk, ahol énekkel, verssel emlékezünk 

meg erről a jeles napról. 

Március 20-24.-ig 

  Víz hete 

A Víz világnapja alkalmából 

Vizek élővilágával, víz fontosságával foglalkozunk. 

Idén is szeretnénk csatlakozni a HAPPY-HÉT programhoz. 

2023.04.03-2023.04.06. 

Húsvéti készülődés 

Húsvéti népszokások és a nyúl nyomába eredünk a 

gyerekekkel ezen a héten. 

Április 22. 

 Föld napja 

Óvodában 04.17.-04.21. 

Gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtést, szépítjük óvodánk 

környékét, megfigyeléseket végzünk, újrahasznosítási hetet 

tartunk. Bolygókkal ismerkedünk. 

Május 5. 

Anyák napja 

Ünnepeljük az anyukákat, nagymamákat. 

Május 10. 

Madarak és fák napja 

óvodában május 8-12-ig 

Ismerkedünk a fákkal, madarakkal. Megfigyeljük az ősszel 

elültetett termések mekkorára nőttek, kiderítjük, milyen fa 

lesz belőlük.  

Május 18. 

Múzeumok Nemzetközi Napja 

Látogatás egy közeli múzeumba. 

Május 26.  

Kihívás napja 

Mozgásos ügyességi játékokkal várunk kicsiket nagyokat 

egyaránt. 

Június Dislexia szűrés 

Június 2.  

Évzáró, ballagás 

A gyerekekkel, felnőttekkel közös játék, nagycsoportosok 

búcsúzása, búcsúztatása. 

Június 5. (egyeztetés alatt) 

Gyereknap 

Az óvoda gyermekeinek napja, sok játékkal, meglepetéssel. 

Június 8.(egyeztetés alatt) 

Kirándulás 

Szülőkkel, gyerekekkel közös kirándulás 

Június 14. (esőnap június 15.) 

  

Hangyaboly sportnap 



35 

 

10. KIEGÉSZÍTŐ GYEREKPROGRAMOK 
 

Igény esetén: 

 hittan (hetente 1-szer 30 perc) 

 német foglalkozás 

 úszás 

Óvodai életbe beépített kiegészítő programok: 

 Interaktív gyerekműsor/bábszínház   

 Lépten-nyomon természetbúvár program havonta 1- szer 

 Mézes reggeli 

 Hangszer bemutató 

 Állatsimogató 

 Kerekítő manós foglalkozás hetente  

11. VEZETŐI PROGRAMBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ 

TERVEK 

Az elmúlt évek során vezetői programomban feltüntetett terveim zömét teljesítettem. Az idei 

évben törekszem az elért eredmények fenntartására, bővítésére. Intézményünk 

nevelőtestületének szívügye a környezettudatosság, kulturális értékeink megőrzése, egészséges 

életmód kialakítása, ezek tükrében alakítjuk a következő nevelési évünk terveit. 

 Eseményeink közé beépítettük az újrahasznosítás hetét, melynek folyamán-szülők 

összefogásával-óvodánk környezetét szeretnénk szebbé varázsolni raklapból-és egyéb 

anyagból- készült eszközökkel. 

 Boldogságóra továbbképzés elvégzésével lehetőség adódott annak tartalmi részeinek 

beépítésére foglalkozásainkba. Segítségével nem csak a testi, hanem a lelki egészség 

megóvásáért is teszünk. 

 Kulturális értékeink megismeréséhez „Így tedd rá” módszerek, népi játékok, dalok, 

mondókák, mesék, gyógy-és fűszernövények felhasználásának megismerése, kenyér és 

mézeskalácssütés járulnak hozzá, valamint a Magyar Kultúra napja, Népmese napja 

lehetőséget ad bepillantást nyerni hagyományainkba az érdeklődőknek is. 
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További tervek: 

 Szakmai előadásokon, továbbképzésen való részvétel. 

 Zöld óvoda cím elnyerése. 

 Óvodai eszközkészlet bővítése szerepjátékokhoz, mozgáskultúra javítására irányulóan. 

Vezetői programon kívüli tervek: 

 Állatbarát Óvoda cím újbóli elnyerése 

 Fűszer- és gyógynövénykert kialakítása 

 Természet nyújtotta lehetőségek kihasználása (szörpök, lekvárok, teák készítése 

környezetünkben fellelhető termésekből a takarékosság és egészségtudatosság 

jegyében) 

 Nevezés az Óvoda kertje nevű pályázatra 

 Gesztenyegyűjtés megszervezése 

 Színvonalas báb és egyéb előadások szervezése helyben, támogatással 

 Óvoda számára újabb bevételi források, pályázatok felderítése, kiaknázása 

 Egy hosszútávon működő ovis faültetési program kivitelezése, melyből az ovisok erdője 

is kialakulhatna 

12. TOVÁBBKÉPZÉS 

A 2022/2023-as nevelési évben már 2 óvodapedagógus biztosítja csoportunkban az óvodai élet 

zökkenőmentességét. 

Bittmann Laura az év folyamán jelentkezik a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésre. 

 A jogszabályi előírás szerint következő továbbképzési ciklusom 2021-ben elkezdődött, ezért 

törekszem a vezetői terveim szerinti képzés elvégzésére, valamint újabb célkitűzések 

megvalósítására. 

Továbbra is fő szempontunk szakmai tudásunk erősítése, bővítése, ezért- lehetőségeinkhez 

mérten -szakmai napokon, előadásokon, tanácsadásokon is részt kívánunk venni. Nyitottak 

vagyunk a számunkra is hasznos és fontos képzésekre, akár önköltségen is. 
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13. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

Gyermekvédelmi felelős: Szi-Keserü Zsuzsanna 

Fogadó óra: igény szerint, egyeztetés alapján 

Az óvoda jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények nevét, címét, elérhetőségét. 

13.1 .Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során 

 prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, testi-lelki nevelési 

feladatok ellátása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség 

szerinti segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel, 

szakemberekkel  

 családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

  a szülő részére tanácsadás, konzultáció biztosítása, továbbá terápiás vagy más kezelés 

szükségessége esetén továbbirányítása a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más 

szakellátást biztosító intézményhez ( ha a tartós gyógykezelés alatt álló gyermeket az 

Nkt. 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a felmentést engedélyező szerv (a 

fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) az 

óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmentette) 

 szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal 

Figyelembe vesszük: 

 etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját 

 sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi 

alapelveket 

 differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben kezelhető 

gyermekek számára 

13.2.Gyermekvédelmi feladataink 

 a pedagógusok jelzéseinek, információinak fogadása 

 tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak 

 kapcsolattartás szülőkkel, családvédelmi szolgálattal 
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 nyilvántartás készítése a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekekről 

 informálás a bekövetkezett változásokról 

 beszámoló készítése az intézményvezető számára 

 folyamatos kapcsolattartás az óvoda védőnőjével a Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Zirci Tagintézményével és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 hátrányos helyzetű gyerekek segítése kirándulás, bábszínházi látogatás részvételében 

 szülők tájékoztatása az őket érdeklő témákról 

 

 

Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

Óvodába járó HH és HHH 

gyermek nyilvántartása,  

óvodai beíratása 

óvodapedagógusok, 

gyermekvédelmi felelős 

szeptember 

Gyermekvédelmi 

szempontból 

veszélyeztetett gyerekek 

nyomon követése, SNI, 

BTM-mel  küzdő 

gyermekek időszerű 

vizsgálatának 

kezdeményezése közös 

megbeszélés szakember és 

védőnő bevonásával 

segítségnyújtás 

lehetőségeiről 

óvodapedagógusok, 

gyermekvédelmi felelős 

szeptember 

Adatgyűjtés, statisztika 

készítés 

óvodapedagógusok, 

gyermekvédelmi felelős 

október 
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13.2.1. Az óvónők feladata 

 az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése 

 szükség szerint környezettanulmány végzése 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet, valamint a veszélyeztetett helyzet 

jelzése a gyermekvédelmi felelősnek 

 rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése 

 az óvoda vezetője köteles hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása 

illetve súlyos elhanyagolása, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 

önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén 

 figyelemmel kísérjük a csoportba járó gyermekek gondozottságát, családi körülményeit 

 óvodai szociális segítővel együttműködünk a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában a gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők, megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében 

 tájékoztatjuk a gyermekeket a balesetvédelmi szabályokról 

13.2.2. Intézményvezető feladatai 

 az intézményben folyó gyermekvédelmi munka irányítása 

 ellenőrizni a gyermeki érdekérvényesítésnek, az egyenlő hozzáférésnek, a multi- és 

interkulturális nevelés alkalmazásának, a befogadó nevelés biztosításának, az 

egészséges életmód kialakításának, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

speciális fejlesztésének megvalósulását 

 kapcsolattartás az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel, óvodai 

szociális segítővel 

 gondoskodás a gyermekvédelmi felelős továbbképzési lehetőségeiről 

Félévi értékelésnél 

beszámoló 

gyermekvédelmi felelős február  

(szükség esetén) 

Beszámoló a 

gyermekvédelmi 

tevékenységről 

gyermekvédelmi felelős június 

Aktuális feladatok feladat függő folyamatos 
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 segítségnyújtás a -gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén- a 

gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek 

 szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős és családsegítő személyéről, 

elérhetőségéről 
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Legitimációs eljárás 

 

 

Az intézmény OM azonosítója: 036822 

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 

 

A ………………………………………… 

határozatszámon elfogadta: 

 

……………………………………… 

Bittmann Laura 

a nevelőtestület nevében 

 

 

Véleménynyilvánítók: 

 

 

……………………………………… 

Fehér Georgina 

a szülői szervezet nevében 

 

 

Egyetértés kinyilvánító az intézmény nevében: 

……………………………………. 

Kovács Mónika 

intézményvezető 

 

P.H. 

 

 

Iktatószám: ………………….. 

 


