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AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint
a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100328.kor
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
-

•
•
•

•

•

•

•

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés
feltételeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm

Oktatási Hivatal:
•

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek
_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx

•

Önértékelési kézikönyv óvodák számára. negyedik, javított kiadás
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•

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_k
ezikonyv_ovoda.pdf

•

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. ötödik, javított kiadás
o https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_
kezikonyv.pdf

•
•

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.
fokozatba lépéshez. hatodik, módosított változat

•

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minos
itesi_rendszereben_6.pdf

•

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés hatodik, javított változat
o https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf

•

Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
o https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf

•

ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ negyedik,
javított változat
o https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_negye
dik.pdf

•

A fenntartó helyi rendeletei

•

A Holdfény Utcai Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok,
nevelőtestületi határozatok
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Kedves Szülők!
Kedves Kollégáim!

A járványügyi helyzet miatt sajnos egy rendhagyó munkatervet kellett készítenünk a 2020-21-es nevelési évre.
Nem terveztünk egyelőre óvodai szintű rendezvényeket, ünnepeket, délutáni külön foglalkozásokat.
Sok olyan elem található a munkatervben, melyet az előző nevelési évben is terveztünk, de a karantén miatt nem
valósulhatott meg, így ez ebben a munkatervben is szerepel.
Ebben a helyzetben kiemelt szerepe van honlapunknak, facebook oldalunknak, az online fogadóóráknak, hiszen a
szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe.
Intézményi protokollunkban, mely munkatervünk 9. sz. melléklete olyan szabályokat rögzítettünk, mely védi
óvodásaink, az óvoda dolgozói, a családok egészségét. Természetesen a járványügyi helyzet változásával
intézményi protokollunkat is módosítani fogjuk.
Eseménynaptárunkban sem tudtunk most sok mindent tervezni, ezt folyamatosan fogjuk a helyzet függvényében
feltölteni.

Kívánok mindannyiunknak a kialakult helyzet ellenére, sikeres, élményekben, egészségben gazdag nevelési évet!

Budaörs, 2020. szeptember 24.
Maksainé Gecse Erika
intézményvezető
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (szombat), utolsó napja 2021. augusztus 31.
(szombat).
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként
használhatunk fel.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület
valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai kisegítő,
kertész – karbantartó, takarítók) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontja
2021. június-július
A nyári zárás pontos idejéről 2021. február 15. napjáig tájékoztatjuk a szülőket.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a
napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont
csoportokban üzemel. A téli szünet idején egy ügyeletes óvoda fogadja a gyermekeket a városban.
Iskolai szünetek időpontjai:
• Az őszi szünet 2020. október 23–tól, 2020. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020.
október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
• A téli szünet 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020.
december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). Szükség szerint egy óvoda
biztosít ügyeletet a téli szünet idején.
•

A tavaszi szünet 2021. április 01–től, 2021. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.
március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazzuk.
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I.

Pedagógiai folyamatok

A nevelési év kiemelt céljai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt, derűs és kiegyensúlyozott
légkör biztosítása.
A járványügyi helyzetnek megfelelő intézményi protokoll működtetése, alkalmazkodás a mindenkori
helyzethez.
A nehéz körülmények ellenére, mindenféle szempontból (egészségügyi, pszichés) biztonságos óvodai
környezet biztosítása óvodásainknak.
Gyakornok óvodapedagógusunk mentorálásának biztosítása.
A hatéves korban kötelező iskolakezdésből adódó problémák sikeres kezelése – az iskolakezdésre még
nem kész gyermekek további óvodai nevelésének elősegítése.
A környezettudatos szemlélet beépítése a mindennapi óvodai életbe, kiemelt szerepének biztosítása.
A művészeti nevelés erősítése mind óvodai mind csoportszinten.
Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.
Az intézményi tanfelügyelet során megfogalmazott fejleszthető területekre kidolgozott intézkedési terv
erre a nevelési évre jutó feladatainak megvalósítása.
A mesterprogramok 2020-21-es nevelési évre vonatkozó részterveinek megvalósítása.
A 2021. évre minősítésre jelentkezett kolléga (1 fő pedagógus II. célfokozat) segítése a sikeres minősítés
érdekében.
A 2019-20-as nevelési év beszámolójában megfogalmazott fejlesztések megvalósítása.
A vezetői program nevelési évre vonatkozó feladatainak megvalósítása.
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I.1. Pedagógiai folyamatok – tervezés
A tervezés során összhangra törekszünk a stratégiai dokumentumainkban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Beiskolázási terv, Házirend, vezetői program, Adatvédelmi,
iratkezelési szabályzat) leírtakkal.

-

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja
Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,
melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.
Szabályozó
dokumentumok
Pedagógiai
program

A 2020-2021. nevelési év kiemelt célja/céljai →

Kapcsolódó feladatok

Gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak
és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek
biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez
való
alkalmazkodásban,
szociális
kapcsolatai

-
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Szelektív
hulladékgyűjtés
intézményen
belül
(elemgyűjtő,
papírhulladék külön gyűjtése stb.).
Egy óvodapedagógusunk a tavaszi karantén idején anyagot gyűjtött a
környezettudatos óvodai nevelés témakörében. Szeretnénk, ha ezt
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kialakításában.
Lehetőség nyílik különböző viselkedés minták tanulására.
Napjaink aktuális problémája Földünk szennyezettsége és
környezeti állapota, amely szükségessé teszi a
környezetért
felelős
életvitel
elősegítését,
a
környezettudatos magatartás kialakítását.
Művészeti nevelés
Továbbképzési
terv

-

Figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az
infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az
irányításra és a minőségbiztosításra is.

-

-

Önértékelési
program

SZMSZ

átadná pedagógustársainak.
A környezettudatos nevelést elősegítendő jó gyakorlatokat vezetünk
be csoportjainkban.
Az elmúlt nevelési év második félévében elmaradt – a művészeti
neveléshez kapcsolódó – komplex dramatizálás projekteket terveznek
csoportjainkban.

Az óvoda környezetvédelmi tevékenységének eredményességét
erősítő továbbképzési irányultság befolyásolására van szükség a
továbbképzéseken történő részvétel kiválasztása során.
Fejlesztőpedagógusunk egy 120 órás online képzésen vesz részt
tehetség gondozás témában. Egy óvodapedagógusunk Vitamintorna
online képzésen vesz részt.

Pedagógus önértékelés folytatása, önértékelési tervnek Az elmúlt nevelési év beszámolójában fogalmazták meg kollégáink, hogy
megfelelően
gördülékenyebbé kell tenni az önértékelést. Ennek érdekében mindenki
számára érthető tervet kell készíteni minden önértékeléshez, és az
önértékelési csoport vezetőjének szigorúan be kell tartani/tartatni az
időpontokat.
A szervezet jogszerű működésének biztosítása.
• A vonatkozó jogszabályi előírások közös értelmezése beépítése:
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY-ben:
• hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak
szakember javaslatára lesz mód, szülőnek január 15-ig lehet az OH-nál
8
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kérni a további egy év óvodai nevelést,
• a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséget igazoló
oklevél birtokában gyakornokként alkalmazható az is, akinek nincs
nyelvvizsgája.
• nyári törvényi változás, hogy a reggeli órákban, valamint délután
nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatárs is lehet a gyermekekkel
• 2020. januártól a Kormányhivatal adhat felmentést az óvodába járás
alól, ezt a szülőnek május 25-ig kell kérvényeznie
A dokumentum szülőket is érintő jogszabályi változásokhoz: (az óvodába járási
kötelezettség és a tankötelezettség új eljárása) történő igazítása és a működés
jogszerűségének biztosítása.
Házirendünket 2020. szeptemberében módosítjuk, járványügyi intézményi
protokollunk a Házirend mellékletét képezi.
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Gyakornoki szabályzat felülvizsgálata a tapasztalatok függvényében.

Házirend

A jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlásának, a
kötelezettségek végrehajtási módjának továbbá az óvoda
által elvárt viselkedés szabályainak naprakész
szabályozása.

Gyakornoki
szabályzat

Az intézményen belüli mentorálással az a célunk, hogy
gyakornokainkat eredményesen készítsük fel a
pedagógus életpálya feladataira.

Vezetői
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott
önfejlesztési

A vezetőtársak hatékonyabb bevonása a vezetői
feladatok ellátásába (tervezés, megvalósulás, ellenőrzés
értékelés folyamatába).

A feladatok delegálása, a munka elvégzésének folyamatos ellenőrzése.

A nevelőtestületen belüli információáramlás segítésére

Írásbeli visszajelzések adása az információk fogadásáról. Értekezletekről,
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tervek

hatékonyabb módszerek alkalmazása.

megbeszélésekről emlékeztető készítése, eljuttatása az érintetteknek.

Intézményi
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott
önfejlesztési
tervek

A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra
nevelés ugyan megvalósul az intézményben, de ezt még
magasabb fokra lehet emelni. A környezet védelmét - a
helyi lehetőségeket kihasználva - még jobban el kell
mélyíteni, a gyakorlatban még intenzívebben meg
kellene jeleníteni.

Lásd megvalósulás.

Az intézmény módszertani repertoárjának bővítése, az
óvodapedagógusok igényességéből fakadóan.

Projekt módszer elsajátítása.
-

Vezetői program

A művészeti nevelés módszereinek elmélyítése, kapcsolatfelvétel egy
mesterpedagógus kollégával, Szélinger Henriettel. Ezt az elmúlt évre
terveztük, de az óvodák bezárása miatt nem valósult meg.

A pedagógusok módszertani repertoárjának bővítése Megbeszélések tartása, szakmai anyagok biztosítása a pedagógusok számára.
(főként a tehetséggondozás).
Munkaközösségek tevékenységének fokozott figyelemmel kísérése.
A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársainknak szakirodalmi ajánlások,
kiemelt feladata minden pedagógusnak.
amik még hatékonyabbá tehetik segítő munkájukat.
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Kiemelt cél, hogy a projekt módszert a nevelőtestület A járványügyi helyzet miatt elképzelhető, hogy a kora reggeli órákban, illetve a
minden tagja megismerje és széleskörűen alkalmazza.
délutáni óvodai életben ők lesznek a gyermekcsoporttal.
A szakmai munkaközösségek munkájának hatékonyabbá
tétele.
A pedagógiai munkát segítő kollégák szakmai
kompetenciáinak további bővítése, e munkakörök
presztízsének emelése.

Mesterprogramok M.G.E.
A mesterprogram részterveinek megfelelően a
megvalósítás.

- Az állatok világnapjára "ovis" kiállítás rendezése. "Kedvenc állatom"
- Advent projekt előkészítése, megvalósítása óvodánk csoportjaiban - "új"
hagyomány teremtése az Adventi gyertyagyújtásokra.

Megbeszélések tartása, szakmai anyagok biztosítása a
- Felkészülés a zenehallgatási anyagajánlás (gyűjtemény) elkészítésére.
pedagógusok számára
Meglévő anyagaink számbavétele, tájékozódás a témakörben. Konzultáció a
témában zenepedagógusokkal

- "Kibújás, vagy bebújás" Rajzpályázat a város óvodásai, alsó tagozatos
iskolásai számára.
- Zenehallgatási anyag összeállítása.
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H.J.
Fejlesztő pedagógusunk mesterprogramjának nevelési
évet érintő céljainak megvalósítása

•

Hogyan kommunikáljunk a szülőkkel tréning - Pedagógus
kompetenciák erősítése, ismeretek bővítése, saját élmény szerzése, jó
hangulatú együttlét;

•

Érzelmi intelligencia fejlesztő tréning - Önreflexió fejlesztése,
gyermekekkel is alkalmazható Érzelmi Intelligencia fejlesztő játékok
kipróbálása.

•

Az Alapozó mozgásfejlesztés tematikus tervének kiegészítése a
beszédészlelés, beszédértés fejlesztését szolgáló Mesezene módszer
eszközeivel, a foglalkozások színesítésére, változatosabbá tételére. Az
idegrendszer érését elősegítő fejlesztő munka hatékonyságának
fokozása a komplexitás biztosításával, a gyermekek sokoldalú
támogatásával.

•

Tehetséggondozó
pedagógus
„kisszakdolgozat” megírása.

•

Matematikai tehetséggondozási feladatok tervezése, matematikai
éves tanmenet kidolgozásának előkészítése. A korábban elsajátított

U.P.A.
Fejlesztő pedagógusunk mesterprogramjának nevelési
évet érintő céljainak megvalósítása
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ismeretek átgondolása, eszközök gyűjtése.
•
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Részképességekhez, problémakörökhöz feladatok, játékok fejlesztése,
gyűjtése. A kipróbálás során a gyerekek által kedveltek kiválogatásra
kerülnek, gyűjtemény formálódik.
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1. A törvényi változásokból adódó feladatok:
• Törvényi változás (6 évesek és óvodai felmentés)
• Szervezeti és működési szabályzat: A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi tisztviselő
feladatspecifikációja kapcsán, amely során a munkaköri leírás-mintákat módosítjuk, valamint a vezetők
feladat- és hatásköri megosztását áttekintjük [Műkr. 4. § (1) bek. t) pont];
• Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás, amiben helyet kap az adatvédelmi
incidens eljárásrendjének kidolgozása, előzetes tájékoztatás, joghozzáférési protokollkönyv megalkotása,
érintetti nyilatkozatminták [Nkt. 43. § (1) bek.];
• Továbbképzési program, beiskolázási terv
• Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a GDPR-nek megfelelő adatkezelési szabályozás tükrében

I.2. Pedagógiai folyamatok – megvalósítás
A 2020-21-es nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Kiemelések a 2019-20-as nevelési év beszámolójából
(fejleszthető területek)
Pedagógiai folyamatok:
A környezettudatos nevelés fókuszba állítása a
mindennapi óvodai élet során. Az összegyűjtött jó
gyakorlatok beépítése a mindennapi nevelőmunkába
A művészeti nevelés erősítése mind intézményi, mind
csoportszinten.

Munkatervi célok, feladatok

Elemgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése az
óvoda épületén belül. A központi faliújságra
folyamatosan tájékoztató anyagokat helyezünk ki.
Csatlakozás az autómentes naphoz.
Pedagógiai munkaközösségünk idei témája a
környezettudatos nevelés megvalósulása.
Jó gyakorlatok alkalmazása a környezettudatos nevelés
témában a csoportjainkban.
Középső és nagycsoportosaink mind a két félévben
egy-egy mesét dolgoznak fel komplex módon
(eszközök készítése, dramatizálás) – ez a tavalyi
nevelési év második félévében elmaradt, ezt pótoljuk.
Pedagógiai eszköztár bővítése, színesítése.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek sikeres
Az
ellenőrzés,
értékelési
folyamatokban
az nevelése érdekében új módszerek elsajátítása,
időgazdálkodásra kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
alkalmazása.
Folyamatosan vissza kell csatolni a munkatársak felé Az önértékelések során részletes, érhető tervet kell
munkavégzésük minőségéről.
készíteni, pontos időpontokkal, határidőkkel.
Az önértékelési csoport vezetőjének kell gondoskodni,
a terv megvalósulásáról.
A vezetés részéről rendszeres szóbeli visszacsatolást
kell adni munkatársaink felé.
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Személyiség és közösségfejlesztés:
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek megnövekedett Mind a pedagógusok, mind a nevelőmunkát segítő
számából adódó többletfeladatokhoz segítséget kell kollégák számára szakirodalmi ajánlást adunk.
adni az óvodapedagógusoknak.
Sikerült gyógypedagógust alkalmaznunk (több városi
óvodában látja el feladatát), az ő segítségét feltétlenül
igénybe szeretnénk venni.
Több gyermekünknek kell szakvéleményt, szakértői
bizottsági véleményt kérnünk – ez megsegítheti
fejlődésüket, illetve pedagógusaink munkáját.
A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését
Több
közösségépítő
programot
tervezünk
előtérbe kell helyeznünk.
csoportjainkban.
Fejlődéslélektani ismereteinket fel kell frissítenünk.
Az EMK képzésen részvevő kollégák alkalmazzák a
megszerzett ismereteket csoportjaikban.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:
Belső képzések tervezése.
Az információáramlás folyamatos jó színvonalú A hospitálások megvalósulása.
működtetése továbbra is feladatunk.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek
Gyakornok óvodapedagógusunk mentorálása.
fejlődésének elősegítése érdekében folyamatos
Több szervezetépítő program tartása.
konzultáció az óvodapedagógusok és fejlesztő
szakemberek között.
Augusztustól van gyakornok óvodapedagógusunk, az ő
mentorálása kiemelt feladata nem csak a mentor
pedagógusunknak, hanem mindannyiunknak.
Erőforrás biztosítása tréning/tréningek megtartására.
Több napos nevelőtestületi, esetleg alkalmazotti
szakmai kirándulás szervezése (amennyiben a
járványügyi helyzet úgy alakul).
Az intézmény külső kapcsolatai:
Jó gyakorlataink átadása a város óvodái számára.
Társintézményekkel a jó kapcsolat megtartása.
A kiállítások szervezésével is hozzájárulunk a
A Pedagógiai szakszolgálathoz küldött gyermekek nyitottsághoz.
nyomon követése.
Még nyitottabbá kell tennünk óvodánkat.

A pedagógiai munka feltételei:
A tárgyi és humán erőforrások biztosítása érdekében a
beszámolóban megfogalmazott fejlesztési igények
lehetőség szerinti biztosítása.
Tárgyi fejlesztések
Intézményünk
sajátosságait,
egyéni
életpályák
figyelembevételével vegyenek részt munkatársaink
15

A költségvetés lehetősége szerint intézményfelújítás,
illetve saját karbantartások, eszközbeszerzések
formájában valósulhat meg.
Pályázati lehetőségek felkutatása
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továbbképzéseken.
I.3. Pedagógiai folyamatok – ellenőrzés
Várható külső ellenőrzés – fenntartói ellenőrzés
A hivatal által előre jelzett ellenőrzések során sor kerülhet ebben a nevelési évben is az óvodába járási
kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának ellenőrzésére.
Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló
alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése:
- felvételi és mulasztási napló
- óvodai csoportnapló
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való mulasztások dokumentációja
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A belső ellenőrzés általános rendje
GAZDÁLKODÁS
Ellenőrzés
területe

Ideje

Módszere

Étkezési
kedvezmények
biztosításának
ellenőrzése
(szülői
nyilatkozatok,
határozatok)

augusztus 31.

dok. ellenőrzés dokumentumok

Eszköze

Érintettek

Eredmény

Óvodatitkár, vezető

minden igénylő
kitöltötte
a
nyilatkozatot

Óvodatitkár, vezető

KIR
nyilvántartásaink
naprakészek
legyenek

szeptember 2.,
27.
utána adatok
KIR
aktuálisan a felülvizsgálata,
nyilvántartások
változásoknak módosítása
megfelelően

elektronikus
nyilvántartás

Használt
nyomtatványok Szeptember
áttekintése,
15-ig
frissítése

Dokum.
elemzés

nyomtatványok Óvodatitkár, vezető

Étkezőnyilvántartás
pontossága

Dok. elemzés, étkező
egyeztetés
nyilvántartók

havonta

Ét. térítési díj
havonta
befizetése

Leltár
elkészítése

egyeztetés

augusztus 20leltározás
ig

Naprakész
nyomtatványok

Szóbeli
Óvodatitkár,
értékelés,
Óvodavezető helyettes
visszacsatolás

étkezés
pontos
nyilvántartás, új Óvodatitkár,
nyilvántartások,
számlázási
Óvodavezető helyettes
számlázás
rendszer

Dok. elemzés,
Vezető,
helyettes, Új,
aktuális
leltári tárgyak
óvodatitkár
leltárívek
számbavétele
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TANÜGYIGAZGATÁS

Ellenőrzés területe

Ideje

Törzskönyv
aktualizálása

Szeptember Dokumentum
30-ig
kitöltése

Szept
Felvételi mulasztási
Jan.15.
naplók
ápr.15.
Csoportnaplók,
fejlesztő
pedagógusok,
pszichológusok
dokumentációjának
ellenőrzése
Beiskolázással
kapcsolatos
feladatok elvégzése
(törvényi változás)
szülők tájékoztatása

Módszere

25.

Elemzés,
megbeszélés

szeptember
Elemzés,
január
megbeszélés
április

Vizsgálatkérő
október 15- lapok
ig
kitöltése,
megbeszélés

Eszköze

Érintettek

Eredmény

A dokumentum

vezető, helyettes

Naprakész dok.

naplók

vezető,
pedagógusok

Pontosan
vezetett
dokumentumok,
szóbeli
megerősítés

csoportnaplók

vezető,
pedagógusok

Az
elvárásnak
megfelelő
naplóvezetés

dokumentumok

óvodapedagógusok
szülők,
fejlesztő
szakemberek,
vezető

Körültekintő
beiskolázás,
szülők
megerősítése
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SZAKMAI-PEDAGÓGIAI
Ellenőrzés területe
Ideje
Befogadás
(óvodai november 11. – 15-ig
élethez
szoktatás)
Holdacska, Felhőcske,
Napocska csoport

Módszere
megfigyelés,
dokumentumelemzés,
beszélgetés

Eszköze
csoportnapló

Érintettek
csoportok
óvodapedagógusai,
intézményvezető

Eredmény
írásbeli visszacsatolás,
értékelés

Dokumentumok
ellenőrzése

szeptember 30-ig

dokumentumelemzés

felvételi
mulasztási csoportok
napló, csoportnapló
óvodapedagógusai,
intézményvezető

írásbeli visszacsatolás,
értékelés

A 2021-ben tanköteles október 2-ig
gyermekek év eleji
vizsgálatainak
(fejlesztőpedagógus,
logopédus) elemzése,
értékelése,
feladatok
megbeszélése
Környezettudatos
november 19-20.
nevelés megvalósulása
a csoportban Holdacska,
Napocska csoport

dokumentumelemzés,
megbeszélés

vizsgálati
gyermekek
lapjai

a gyermekek fejlődést
elősegítő
javaslatok,
fejlesztő-,
logopédiai
foglalkozásokon
való
részvétel

megfigyelés,
dokumentumelemzés,
beszélgetés

csoportnapló
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lapok, csoportok
fejlődési óvodapedagógusai,
fejlesztő
pedagógus,
logopédus,
intézményvezető

csoportok
óvodapedagógusai,
intézményvezető

írásbeli visszacsatolás,
értékelés

Holdfény Utcai Óvoda
2040 Budaörs, Holdfény utca 31.
www.holdfenyovi.hu
OM azonosító: 201162
Tel.: +36 20 391-6984; +36 23 423-238
E-mail: holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu
Művészeti
nevelés március 10-13.
hangsúlyosabbá tétele
mind
a
négy
csoportunkban

megfigyelés,
dokumentumelemzés,
beszélgetés

csoportnapló

csoportok
óvodapedagógusai,
intézményvezető

írásbeli visszacsatolás,
értékelés

Dajka szerepe, jelenléte február 11-12.
a csoport életében
Napocska,
Csillag
csoport

megfigyelés,
megbeszélés,
önértékelés

csoportnapló

csoportok
óvodapedagógusai,
dajka, intézményvezető

írásbeli visszacsatolás,
értékelés
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Tervezett mérések – Mérés – értékelés
Ssz.

Érintettek köre
Mérés területe

Ki?

Kit?

Egyéb érintett

Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Felelős

Évi 2 alkalom:
szeptember 1530. (középső-,
és
nagycsoportos
gyermekek)
október 15-31.
(kiscsoportosok)
május 15-31.
(minden
gyermek)
Beosztás szerint
2021. január

Óvodapedagógu
sok,
Intézményvezet
ő

1.

A gyermekek fejlettségi
állapota:
- fizikai állapot
- értelmi
- beszéd
- hallás
- látás
- mozgás

Óvodapedagógus
ok

Minden
gyermek

Visszacsatolás:
Szülő

Fejlődési napló;
folyamatos
megfigyelés

2.

Gyermekek neveltségi
szint mérése

Óvodapedagógus
ok, pedagógiai
asszisztens

Napocska,
Felhőcske,
Holdacska
csoport
tanköteles korú
gyermekei

Visszacsatolás:
Szülő
Szakmai
munkaközösségek

Neveltségi
szintmérő eszköz;
célzott
megfigyelés
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Kiss Anikó
Önértékelési és
minőségfejleszt
ési
munkaközösség
vezető
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Ssz.

Érintettek köre
Mérés területe

Ki?

Kit?

Egyéb érintett
Visszacsatolás;
Érintett
pedagógus,
intézményi
szintről a
nevelőtestület

Mérés eszköze
módszere

3.

Önértékelésekhez
kapcsolódó szülői
elégedettség

Önértékelési
kiscsoportok

Érintett
pedagógus
csoportjába járó
gyermekek
szülei (teljes
kör)

4.

Szülők elégedettsége:

Önértékelési és
minőségfejlesztés
i munkaközösség

Szülők

Visszacsatolás:
Nevelőtestület,
szülők

Kérdőív

5.

Iskolák elégedettsége:
Fejlettség állapot

Önértékelési
munkaközösség

Budaörsi
általános iskolák
tanítónői.

Visszacsatolás:
Nevelőtestület,

online interjú

6.

Szülői értekezletekkel és Óvodapedagógus

Szülők,

Önértékelési és

Kérdőívek,
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Kérdőív

Mérés
ideje
Önértékelési
kiscsoportok
feladattervei
szerint
október és
március
hónapban
2021.
január

2020. október

előre nem

Felelős
Önértékelési
kiscsoportok
vezetői

Kiss Anikó
Önértékelési és
minőségfejleszt
ési
munkaközösség
vezető
Óvodapedagógu
sok, Kiss Anikó
Önértékelési és
minőségfejleszt
ési
munkaközösség
vezető
Óvodapedagógu
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Ssz.

Érintettek köre
Mérés területe
különböző programokkal ok
való elégedettség.

Ki?

Kit?
résztvevők

Egyéb érintett
minőségfejlesztés
i munkaközösség
tagjai
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Mérés eszköze
módszere
értékelő lapok

Mérés
ideje

Felelős

tervezhető jelen
helyzetben

sok, Kiss Anikó
Önértékelési és
minőségfejleszt
ési
munkaközösség
vezető
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I.4. Pedagógiai folyamatok - értékelés
Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS
Pedagógus önértékelés

Ssz.

1.
2.

Önértékelésre
kijelölt
pedagógus

Önértékelési kiscsoport tagjai
Kiscsoport
vezető

Csoporttag 1

Adatgyűjtés
időszaka

Megjegyzés

Csoporttag 2

Kiss Anikó
Urainé
Pócsik
Adrienne

Stb.
Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint)
Teljesítményértékeléssel
érintett
Nevelőmunkát közvetlenül
segítők

Időpont
(tól- ig.)
január 6-31-ig

Határidő

Felelős

február 15.

Egyéb alkalmazottak

január 6-31-ig

február 15.

Önértékelési és
minőségfejlesztési
munkaközösség
vezető,
intézményvezető
helyettes
Önértékelési és
minőségfejlesztési
munkaközösség
vezető,
intézményvezető
helyettes

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre
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Ellenőrzés jellege
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Minősítési eljárás

ellenőrzött

Géressy Erika és
Tarnai Réka
óvodapedagógusok
(pedagógus II.
célfokozat)

időpont

intézményi delegált

2020. 09. 25. (Tarnai Maksainé
Gecse
Réka)
Erika
intézményvezető

I.5. Pedagógiai folyamatok – korrekció
A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek
Gyermekeink neveltségi szint mérése, igény-, és elégedettségmérése, óvodásaink fejlődésnek nyomon követése
céljából történnek a nevelési év folyamán. Az iskolák, szülők egy körének, pedagógus (önértékelésen belül)
történik.
Az eredmények összegzése után minden esetben feltárjuk az esetlegesen jelentkező probléma okát, ha szükséges
megfogalmazzuk a feladatokat, intézkedéseket.
Önértékelési munkaközösségünk, a méréseket követően beszámol a nevelőtestületnek az eredményekről.
Közösen tárjuk fel az esetlegesen felmerült probléma okát, fogalmazzuk meg szükség szerint az intézkedéseket.
Elvégezzük szükség szerint a korrekciókat.
A PP felülvizsgálatával és módosításával biztosítjuk a dokumentum jogszabályi hátterének és az intézmény
gyakorlatának harmonizálását.

Szervezeti és működési szabályzat: A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi tisztviselő feladatspecifikációja
kapcsán, mely a munkaköri leírás-mintákat módosítjuk, valamint a vezetők feladat- és hatásköri megosztását
áttekintjük.
Az esetleges év közbeni törvényi változásoknak megfelelően, szükség szerint kiegészítjük dokumentumainkat.

II.

Személyiség és közösségfejlesztés

A járványügyi helyzet miatt egyelőre nem tervezünk szülőkkel együttes, illetve összes óvodai csoportunkat érintő,
intézményi szintű programokat. Amennyiben lehetséges lesz, akkor készítjük el terveinket.
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Az egyes csoportok nevelési terveikben határozzák meg a gyermekek személyiség fejlesztésével kapcsolatos
céljaikat, feladataikat.
A gyermekekről vezetett fejlődési napló tartalmát fél évente ismertetik a pedagógusok a szülőkkel, akik ezt
aláírásukkal igazolják. Az adott évben tankötelessé váló gyermekek részképességeit felmérő szűrővizsgálatot
logopédusunk, és fejlesztő pedagógusunk végzik, gyógypedagógusunk a hozzá érkezett szülői, óvodapedagógusi,
egyéb szakemberek jelzései alapján foglalkozik a gyermekekkel. A szűrővizsgálat eredményéről konzultálnak a
szülőkkel. A nevelési év folyamán fél évente (illetve egy-egy gyermek esetében szükség szerint) tartanak
megbeszélést az óvodapedagógusok, és a segítő, fejlesztő szakemberek.
Törvényi kötelezettség a 3 éves gyermekek logopédiai szűrése, melyet a logopédus végez az óvodapedagógusok
közreműködésével. Ez a szűrés egy szülői kérdőív (KOFA) kitöltéséből áll, melyet a szakszolgálat logopédusa
értékel ki. Óvodánkban a súlyos, nem életkori beszédhibák (beszédindítás, értés) javításával a nem
tanköteleseknél is foglalkozik a logopédus kolléga.
A pedagógusok és az intézmény vezetése igyekszik minden esetben tájékozódni a gyermekek szociális helyzetéről,
és a szükséges segítséget minden családnak megadni. Gyermekvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz a
jelzőrendszeri találkozókon, az ott elhangzott, minden pedagógust érintő információkat átadja a kollégáknak.
A városban havi rendszerességgel a Hintalovon alapítvány gyermekjogi fogadóórát tart (jelenleg online), melynek
időpontjairól tájékoztatjuk a szülőket az óvoda honlapján, a kollégákat a faliújságokon.
A környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítás az óvodai élet minden területén kiemelt figyelmet
kap. Olyan szokásokat igyekeznek kialakítani a csoportokban, ami az energiával, ivóvízzel stb. takarékoskodásra
ösztönzi, tanítja a gyermekeket.
Adatbázis

Ssz.

Száma
2020.
09.01.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

1.
2.
3.
4.

Beírt gyermekek száma
Sajátos nevelési igényű gyermekek
HH gyermek
HHH gyermek

104
-

5.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Szülői nyilatkozat alapján térítés-

-

6.

43
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Ssz.

Száma
2020.
09.01.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

mentesen étkezők összesen
7. Összesenből 3, vagy több gyermeket
nevelő családban élők
8. Összesenből tartósan beteg vagy
fogyatékos, vagy családjában tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek
9. Összesenből jövedelem alapján
10. Nevelésbe vett gyermek

23
7

13
-

11. Beilleszkedési magatartási, tanulási
zavarral küzdő gyermek
12. Veszélyeztetett gyermek

1

13. Anyaotthonban lakó gyermek

-

14. Gyermekét egyedül nevelő szülő

8

15. Félnapos óvodás gyermek

-

16. Nem étkező

2

17. Speciális étrendet igénylő gyermek
18. Tehetségígéretes gyermek

3

19. Óvodai jogviszonyt szüneteltető
gyermek

-

-
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Gyermekvédelmi munkaterv
Célunk:
A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség
csökkentése, együttműködés a különböző intézményekkel / védőnők, Szakszolgálat, Esély Gyermekjóléti Szolgálat
stb. /, szakemberekkel.
Feladatok:
- Esélyegyenlőség biztosítása,
- HH-s, HHH-s gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése,
- esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel,
- differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása,
- dokumentáció vezetése.
Szeptember:
felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számbavétele
- étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása
- közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése
- a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben
- pedagógusaink közül többen részt vesznek a Köznevelési és Közművelődési Osztály által szervezett a
Hintalovon Alapítvány gyermekbántalmazással foglalkozó tréningjén
Október:
- megbeszélés, időpont egyeztetés az óvoda védőnőjével
- szükség szerint kapcsolatfelvétel a Szakszolgálattal
- pedagógusaink közül többen részt vesznek a Köznevelési és Közművelődési Osztály által szervezett a
Hintalovon Alapítvány gyermekbántalmazással foglalkozó tréningjén
November:
- aktuális feladatok ellátása
- felmerülő problémák megoldása
December:
- családok bevonása közös programunkba / Adventi, családi barkács délután /
- a HH-s, HHH-s gyermekek helyzetének megbeszélése /óvónők, logopédus, fejlesztő pedagógus /
- szükség szerint az óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése
Január:
- iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése
- szakértői vélemény kéréshez kapcsolódó esetleges gyermekvédelmi feladatok
Február:
- időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról
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Március:
- szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban
- szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról
Április:
- aktuális feladatok ellátása
- a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése / szükség esetén /
- a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása
Május:
- év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése
- éves beszámoló elkészítése
- tájékoztatás nyújtása a nyári táborokról

Budaörs 2020. 08. 31.

Gurubi Eszter
gyermekvédelmi felelős

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai: lásd a tervezett mérés,
értékelés táblázatban.
Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei
Óvodánk orvosa: Dr. Csányi Róbert
Óvodánk védőnője: Kántor Zsuzsanna
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Alapszolgáltatások
Ssz.

Fejlesztési terület

1.

Logopédiai ellátás

2.

Utazó logopédus

3.

Fejlesztőpedagógi
ai ellátás
Gyógytestnevelés
SNI gyermekek
gyógypedagógiai
ellátása
Óvoda
pszichológus
Hittan

4.
5.

6.
7.

Szujóné Lévai Zsuzsanna logopédus a Szakszolgálat munkatársa látja el a feladatot heti két alkalommal (kedd és csütörtök
délelőtt van óvodánkban)

Urainé Pócsik Adrienne, látja el a feladatot (minden nap)
Lakos Csilla gyógytestnevelő
jelenleg nincs SNI gyermek óvodánkban

Hevesi Judit óvodapszichológusunk látja el a feladatot
Jelenleg nem tartunk az óvodai nevelésen kívüli foglalkozásokat, amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, megszervezésre
kerülnek a foglalkozások.
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Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások.
Jelenleg nem tartunk az óvodai nevelésen kívüli foglalkozásokat, amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi,
megszervezésre kerülnek a foglalkozások.
Ssz.
1.
2.

Szolgáltatás
tevékenység
Judo foglalkozás
Vitamin torna

Szolgáltató

intézményi
koordinátor/felelős

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett tartalmai és
időpontjai
Ssz.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ünnepek/programok
Nemzeti Ünnep Március 15.
Természeti ünnepek
Állatok világnapja – „Kedvenc
állatom” – „házi” rajzpályázat
– M.G.E. mesterprogram
része. Október 5-én kiállítás
rendezése az aulában –
résztvevők jutalmazása
Óvodai élet hagyományos
ünnepei
Farsangi délelőtt
A víz világnapja – interaktív
játszó nap
A Föld napja –
Madarak,
fák
napja
csoportok óvodapedagógusai
Tüskéshátú
madártanoda
programja
Mikulás ünnepség
Karácsony
Anyák
napi
ünnepség,
köszöntés
Gyermeknap az óvodában

14. Nagyok búcsúztatása

Időpont
2021. 03. 13.

Felelős
Maksainé Gecse Erika

2020.10.05.

csoportok óvodapedagógusai
M.G.E.

2021. február 5.
2021. március 22. hétfő
Április 22. csütörtök
2021. május 10. - hétfő

csoportok óvodapedagógusai

2020. dec. 7. hétfő
2020. dec.18. péntek
2021.május 3-7-ig

intézményvezető

2021. május 28., péntek

Gurubi Eszter, Tarnai Réka

2021. június 4. péntek

Napocska, Holdacska és
Felhőcske csoport
óvodapedagógusai
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III. Eredmények
Megvalósítás területei
1 2 3 4 5 6

Feladatok

Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat elkezdők
számának/arányának fokozatos emelkedése érdekében további, és hatékony
együttműködés a családokkal.
Beiskolázási mutatók javítása - Iskolák elégedettségi mutatói
x
Információk gyűjtése a város általános iskoláiból: Kapcsolatfelvétel a város
iskoláival, elégedettség mérés.
„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése.
- ………………………………..
Neveltségi szintmérés és eredményeire alapozott fejlesztés szülők bevonásával x
az alábbi területeken:
- Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony (egészségügyi szokások,
önkiszolgálás, viselkedési normák)
- Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, gyermekközösség kapcsolata)
- Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező jellegű,
közösségért végzett)
Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek és x
felnőttek számának folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi adatok.
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x

7

x

x

Intézményvezető

x

x

Önértékelési,
minőségfejlesztési
munkaközösség vezető
Önértékelési,
minőségfejlesztési
munkaközösség vezető
Munkaközösség vezetők

x

x

x

Felelős

x

x

x

x

Önértékelési
munkaközösség vezető

Oldal
szám
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Gyermeki kompetenciák intézményi eredményeinek bemutatása, melyek
fejlesztését és folyamatos nyomon követését jogszabály írja elő az
óvodapedagógusok számára: a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota.
Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjelentetni az éves
beszámolónkban, mint nyilvános dokumentumban.
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IV. Belső kapcsolatok, együttműködés kommunikáció
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint
Ssz.

Felhasználás tárgya

Időpont

1.

Munkatársi, nevelőtestületi értekezlet, - Hogyan
kommunikáljunk a szülőkkel tréning - Pedagógus
kompetenciák erősítése, ismeretek bővítése, saját
élmény szerzése, jó hangulatú együttlét;

2020.11.25.

Érzelmi intelligencia fejlesztő tréning - Önreflexió
fejlesztése, gyermekekkel is alkalmazható Érzelmi
intelligencia fejlesztő játékok kipróbálása.

Alkalmazotti szakmai kirándulás
3.
4.

Nevelési évet záró alkalmazotti, nevelőtestületi
értekezlet – nevelési év értékelése
Nevelési évet nyitó alkalmazotti, nevelőtestületi
értekezlet

Érintett
Felelős

intézményvezető,
helyettes,
óvodapszichológus
2021.03.22.

2021.
05.21.
2021.06.
14.
2021. 08.
27.

Intézményvezető,
helyettes
Intézményvezető,
helyettes
Intézményvezető,
helyettes

A nevelés nélküli munkanapokon gondoskodunk a gyermekek elhelyezéséről a Budaörsi Mákszem Óvodában.

Munkatársi értekezletek
Ssz.

Felhasználás tárgya

Időpont
2020. 09. 21.

1.

Tűz, és munkavédelmi oktatás, munkaterv
megismertetése
Félévet értékelő értekezlet

2.

Nevelési évet záró értekezlet

2021.06.14.

Nevelési évet nyitó alkalmazotti, nevelőtestületi
értekezlet

2021. 08. 27.
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2021.02.01

Érintett
Felelős
Intézményvezető,
helyettes
Intézményvezető,
helyettes
Intézményvezető,
helyettes
Intézményvezető,
helyettes
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Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont
2020. 09. 28.
2021. 02. 01.

Esemény / téma
Munkaterv elfogadása
Félévet értékelő értekezlet

2021.03.08.
2021. 06.14.

Beiskolázási terv nevelőtestületi elfogadása
Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet,
az óvoda beszámolójának megvitatása,
elfogadása
Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet

2021. 08. 27.

Felelős
intézményvezető
intézményvezető,
helyettes
intézményvezető
intézményvezető,
helyettes

Megjegyzés

intézményvezető,
helyettes

Szakmai munkaközösségek
Ssz.
1.
2.

Szakmai munkaközösség neve
Önértékelési
és
munkaközösség
Pedagógiai munkaközösség

minőségfejlesztési

Munkaközösség
vezetője
Kiss Anikó

Munkaterv 5.sz.
melléklete

Géressy Erika

PEDAGÓGUSOK ÉRTEKEZLETEI /belső továbbképzés/
Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása.
Heti rendszerességgel, hétfői napokon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen minden óvodapedagógusunk részt
vesz.
Óvodapedagógusaink és segítő szakembereink (fejlesztő pedagógusok, pszichológus, logopédus) közös
értekezleteit október, december, február, április első szerdáján 13-14:30 óráig tartjuk.

Témái a következők:
• Nevelési problémák megvitatása, egymás segítése.
• Aktuális operatív feladatok megbeszélése.
• Reflexiók a megtartott rendezvényekről, programokról.
• Az aktuális információk átadása, mindkét irányban.
• Rendszeres beszámoló a továbbképzésekről.
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•
•
•
•
•

Minősítésekkel, önértékelésekkel kapcsolatos aktuális feladatok megbeszélése.
Önértékelési csoport működésének folyamatos beszámolója, a pedagógusok bevonása a rendszer
működtetésébe.
Az intézményi tanfelügyelet intézkedési terveinek aktuális feladatainak előkészítése, megvalósulás
értékelése.
Az intézményi tanfelügyelet intézkedési terveinek aktuális feladatainak előkészítése, megvalósulás
értékelése.
A mesterprogram megvalósulásának előkészítése, reflexiók.

NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ-, ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK ÉRTEKEZLETEI
Célja: Információk átadása, szervezetfejlesztés, belső képzés elősegítése.
Intézményvezető helyettesünk (Urainé Pócsik Adrienne) kéthetente, keddenként tartja az értekezleteket.
Témái a következők:
• Aktuális, soron következő feladatok megbeszélése.
• Események, rendezvények előkészítése, az ezzel kapcsolatos feladatok, munkák elosztása.
• Felmerülő problémák megbeszélése, megoldás keresése.
• Teljesítményértékelések előkészítése, kérdőív közös értelmezése.
• Intézményi dokumentumainak megismerése, megismertetése.
• Önképzéshez szükséges szakirodalom ajánlása.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉNEK MEGBESZÉLÉSEI
Résztvevők: munkaközösségek vezetői, intézményvezető helyettes, intézményvezető
Célja: Döntések előkészítése, folyamatok értékelése.
Minden hónap utolsó szerdai napján 13-15-ig ülünk össze (intézményvezető, intézményvezető helyettes,
munkaközösség vezetők).
Intézményvezető helyettesemmel minden szerdán tarunk megbeszélést.

V. Az intézmény külső kapcsolatai
AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

A Szülői munkaközösség értekezletei – fórumai
Ssz.

Téma

Helyszín és időpont
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Felelős
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Ssz.
Téma
1. Nevelési évet nyitó értekezlet (új
tagok bemutatkozása),
konzultáció a járványügyi
készültségről, intézményi
protokollunkról
2.
3. A nevelés év végi
rendezvényekre, programokra
közös készülés. Információk
megosztása, a szülők részéről
felmerülő kérdések, problémák
megvitatása
4.

Helyszín és időpont
2020.10.06.
óvodánk udvara

Felelős
intézményvezető, helyettes

2021. április 20.
óvodánk nevelőtestületi szobája
– tervezett időpont - változhat

intézményvezető, helyettes

Intézményi szintű szülői értekezletek - fórumok
A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17 óra.
Ssz.

Téma

Helyszínek és időpontok

Felelős

1.

Nevelési év eleji szülői
értekezlet (óvodánk
Házirendjének, a nevelési év
fő céljainak, feladatainak
ismertetése). Intézményi
protokoll bemutatása.
A nevelési év első felének
értékelése

2020. 09. 16. - Felhőcske cs.
2020. 09. 17. – Napocska cs.
2020. 09. 14. Holdacska cs.
2020. 09. 15. Csillag cs.

intézményvezető, csoportok
óvodapedagógusai

2021. 02. 03.
a járványügyi helyzet
függvényében előadás a
tornaszobában
2021. 05. 17-20.
A csoportokban

intézményvezető,
nevelőtestület

2.

3.

Év
végi
programok
megvitatása,
ismertetése,
aktuális nevelési feladatok
megbeszélése.
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Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban
A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 17 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik.

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
- Csoportprofil bemutatása
- Házirend ismertetése, felelevenítése
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell
eljuttatnunk a gyermekeket)
- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
- Étkezési térítési díjfizetés módja
- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön feldolgozásra
az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés folyamatos
szükségszerűségét.
Javasolt tartalmak:
- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata
- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
- A differenciálás elvének érvényesítése
- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
- A gyermekek motiválása, aktivizálása
- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra,
családlátogatás
- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában
- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése
Az óvodapedagógusok fogadó órái
Szeptember 7-től keddtől csütörtökig online fogadóórákat tartanak óvodapedagógusaink, illetve segítő
szakembereink.
Amennyiben a járványügyi helyzet változik, megtervezzük a személyes találkozásokat.
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább fél évente egy
alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és
szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a
az óvoda honlapján és a facebook oldalon találhatók.
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat várjuk szüleikkel: 2021. április 10. szombat 9-12 óráig.
Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak:
Minden óvodai csoportunkban: a járványügyi helyzet függvényében március hónapra tervezzük
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA

Csoport
Holdacska csoport
Csillag csoport
Felhőcske csoport
Napocska csoport

Delegált szülők
Kis-Benke Judit, Lukács Dóra
Mészáros-Tóth Andrea, Simon-Pahocsa Klára
Kajos Adrienn Anett, Kis-Benke Judit, Sallai
Tímea
Ozoróczy Melinda, Székelyné Pázmányi
Zsuzsanna

Kapcsolattartás társintézményekkel, egyéb szervekkel
-

A fenntartóval való kapcsolattartás

-

Az intézményvezető részt vesz a havi rendszerességgel tartott vezetői értekezleteken.
A Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály ellenőrzési terve szerint az ellenőrzéseken részt veszünk.
A kért dokumentumokat határidőben leadjuk, a szükséges adatszolgáltatást elvégezzük.
Partneri együttműködésüket kérjük a minősítési, tanfelügyleti eljárások során.
Meghívjuk rendezvényinkre a fenntartó munkatársait.

-

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

Pedagógusaink részt vesznek a város óvodái számára szervezett alábbi fórumokon:
-

Intézményvezetők értekezletei
Mozgás/testnevelés városi szakmai munkaközösség
Fejlesztő pedagógusok szakmai fóruma
Hintalovon Alapítvány tréning napjain
Pedagógiai nap

Olyan rendezvényeket is tervezünk, mely nyitott a többi intézmény felé (kiállítások, rajzpályázatok).
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Egyéb kapcsolatok:
Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat folyamatosan elmélyíteni kijelölt
kapcsolattartóink útján, a bölcsődével is tervezzük szakmai kapcsolat kialakítását.
- Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény-és elégedettségvizsgálatot végzünk. Reményeink
szerint ez kijelöli feladatainkat a jövőre vonatkozóan.
- A Családsegítő Központ és az ”Esély” Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, esetmegbeszéléseiken, értekezleteiken részt vesz gyermekvédelmi felelősünk.
- A szakszolgálatunkkal aktív kapcsolat kialakítására törekszünk, ők nyújtanak szakmai segítséget fejlesztő
pedagógusainknak. Pszichológusaink is folyamatos szakmai kapcsolatban vannak a szakszolgálat
koordinátorával. Szükség szerint szakvéleményt kérünk.
- Védőnőnk rendszeresen, illetve szükség szerint jön intézményünkbe, tisztasági szűréseket végez.
- A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Központ, Színház, Múzeumok), és civil szervezeteivel
(pl. BUM) ápoljuk kapcsolatainkat
- Tervezzük a kapcsolatfelvételt egy Kárpát-aljai óvodával.
Az elmúlt nevelési év tapasztalatai alapján célszerű lenne, ha pedagógusaink egy olyan bemutatkozó anyagot
állítanának össze intézményünkről, melyből az érdeklődők sokoldalú betekintést, információt kaphatnak
óvodánkról. Ezt honlapunkon Faceebook oldalunkon lehetne közzé tenni.
-

VI. A pedagógiai munka feltétele
A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek
Fenntartónk folyamatosan biztosítja a magas színvonalú nevelőmunka tárgyi, infrastrukturális feltételeit. A
költségvetésünkben szereplő erőforrásokat előre tervezetten használjuk fel. A költségvetés tervezése előtt
minden belső fórumon felmérjük az igényeket, ezt megvitatjuk, és ez alapján történik a tervezés. Ésszerű,
takarékos gazdálkodásra törekszünk.
Minden évben tervezésre kerülnek karbantartási, felújítási munkák. Ebben a nevelési évben a következőket
tervezzük:
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-

alagsori helyiségek (kazánház, szellőzőgépház, raktár) lábazati részének újra vakolása,

-

focipálya gumiburkolattal való ellátása,

-

alagsori szint folyosójának burkolatcseréje,

-

az aula ablakának cseréje,

-

a tornaszoba fűtési problémájának megoldása,

-

Napocska csoporttal szemben beázás megszüntetése,

-

alagsori kiszolgáló helyiségek (kazánház, raktár stb.) vakolat javítás, festés,

Az eszközbeszerzéseknél célunk az elhasználódott eszközök cseréje, és újak beszerzése is.
Az idei nevelési évben a következő igényekkel jelentkeztek pedagógusaink, dolgozóink:
-

udvari játékeszközök beszerzése (új, jó minőségű homokozójátékok, babaház felszerelése),

-

bábok vásárlása,

A pedagógiai munka feltételei - Humán erőforrás
A személyi feltételeket egyre nehezebb biztosítanunk, a pedagógus hiány elérte óvodánkat is, nehéz jó
szakembert találni (pedig fenntartónk plusz anyagi erőforrásokat is biztosít a személyi juttatásokban). A kiírt állás
pályázatainkra egyre kevesebb pályázat érkezik. Igyekszünk, amennyiben előre tervezhető, megfelelő időben kiírni
a pályázatokat, hogy a működésünk zökkenőmentes legyen.
A nyár folyamán sikerült tartósan távol lévő pedagógusaink helyettesítésére jó szakembereket alkalmaznunk.
A kollégákat ösztönözzük a szakmai fejlődésüket elősegítő képzéseken való részvételre. Amennyire
költségvetésünk engedi támogatjuk anyagiakkal is a részvételt. Igyekszem gondoskodni a vezetői utánpótlásról is.
Szeretném ösztönözni pedagógusainkat a pedagógus szakvizsgára, illetve a minősítésekre.
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CSOPORBEOSZTÁS A 2020/21-ES NEVELÉSI ÉVBEN
Holdacska csoport (vegyes csoport):
Óvodapedagógusok: Kiss Anikó
Molnár Lászlóné
Dajkák: Reichelné Papp Edina
Csillag csoport (középső csoport):
Óvodapedagógusok: Géressy Erika
Gurubi Eszter
Dajka: Seres Attiláné, Monoki Anna Mária
Felhőcske csoport (vegyes csoport):
Óvodapedagógusok: Krajcsovics Júlia
Tarnai Réka
Pedagógiai asszisztens: Szabóné Kövér Tímea
Dajka: Oláh Nikolett
Napocska csoport (vegyes csoport):
Óvodapedagógusok: Lengyel Zsuzsanna
Nagy-Pázmándi Orsolya
Dajka: Vass Jánosné

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
Beosztás

Név
Hevesi Judit, Kiss Judit

Pszichológus (a város összes óvodájában látják
el feladatukat)
Urainé Pócsik Adrienn,
Fejlesztő pedagógus
Gyógypedagógus (a város összes óvodájában Papp Eszter
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látja el feladatát)
Gyógy-testnevelő (a város összes óvodájában Lakos Csilla
látja el feladatát)
Bunda Krisztián Levente
Óvodatitkár
Bagári Anikó
Konyhai kisegítő
Geiger Istvánné, Bakosné Jurák Mária Julianna
Takarítók
Kertész, karbantartó

Jusztin Ferenc

A nevelő munkát közvetlenül segítő, és egyéb technikai dolgozók belső képzése
Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat
eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának
támogatása.
Működési rend:
A szervezett foglalkozásokra két hetente keddenként altatási időbenminden esetben várjuk azokat a
munkatársakat, akik szabaddá tehetik magukat a munkavégzés alól.
A belső továbbképzés céljai a 2020-21-es nevelési évben:
-

Szülőkkel való hatékony kommunikáció segítése, pszichológus kolléga bevonásával.
Konfliktus kezelő technikák tanulása.

Részvétel külső képzésen - akkreditált

Név
Urainé Pócsik Adrienne

Helye

A továbbképzés tárgya
Tehetséggondozás

online
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Név
Tarnai Réka

Helye

A továbbképzés tárgya
Vitamintorna I.

online

Időpont
2020. nyár,
ősz

Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált

Név

A továbbképzés tárgya

Helye

Monoki Anna Mária

Dajka Konferencia

MÓD-SZER-TÁR

Szabóné Kövér Tímea

Pedagógiai asszisztensek
konferenciája

MÓD-SZER-TÁR

Bunda Krisztián Levente

Óvodatitkárok V. Országos
Konferenciája,
munkavédelmi képviselő
képzés

MÓD-SZER-TÁR
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Név
Jelentkező
óvodapedagógusok

A továbbképzés tárgya
Informatikai képzés
„Hogyan tovább a 20202021- es nevelési. évben? Információs technológiák
az óvodapedagógus
kezében – 15 órás Online
mini tanfolyam”

Helye
MÓD-SZER-TÁR

Időpont
folyamatos

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje
Munka-, és tűzvédelmi oktatás:
2020. 09. 21. Munkatársi értekezlet.
Segítő tartalom: Tűzvédelmi, és munkavédelmi oktatási segédlet.
Foglalkozás egészségügyi vizsgálaton a Jump Consulting Kft.-nál évente vesznek részt dolgozóink (felelős: Bunda
Krisztián Levente óvodatitkár).
Fenntartónknak köszönhetően kéthetente minden dolgozónkon Covid-19 gyorstesztet végeznek.

VII. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos
alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
•
•
•
•
•
•
•

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos,
spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer
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•
•
•
•

alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a
téma „mélyére ás”
Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára
Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható.
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos
magatartásformálás alapozására, alakítására
Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe
vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő
kooperatív mozgásos játékok alkalmazására

Érvényességi rendelkezés:
• A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt
érvényes.
• A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség
többségének javaslata alapján kerülhet sor.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
I.

Készítette a Holdfény Utcai Óvodanevelőtestülete

……………………………………………..
intézményvezető
Kelt: Budaörs 2020. 09. 25.
Ph
Az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát
korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott:
Az óvodában működő alkalmazottak közössége:
Kelt: Budaörs 2020. 09. 21.
…………………………………………….
Bunda Krisztián Levente
az alkalmazottak közössége nevében

Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség
Kelt: Budaörs 2020.09.

…………………………………………………………
Szülői Munkaközösség képviselője

47

Holdfény Utcai Óvoda
2040 Budaörs, Holdfény utca 31.
www.holdfenyovi.hu
OM azonosító: 201162
Tel.: +36 20 391-6984; +36 23 423-238
E-mail: holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu

Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2020/2021. nevelési évre szóló munkatervét 2020.09.
28. napján tartott határozatképes ülésén a 3/2020. (2020. 09.28.) számú határozatával, 100 %-os igenlő szavazattal
ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
Kelt: Budaörs 2020. 09.28.

……………………………
Kiss Anikó
a nevelőtestület nevében

Az óvoda munkatervét 2/2020. (IX.28) számú határozatával döntési hatáskörében JÓVÁHAGYTA Maksainé Gecse
Erika a Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetője.
Kelt: Budaörs 2020.09.28.

Ph.
…………………………………….
intézményvezető
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8.sz. Melléklet

ESEMÉNYNAPTÁR A 2020-21-es NEVELÉSI ÉVRE
Dátum

Esemény

Felelős

Szülői értekezlet a Felhőcske csoportban

Felhőcske csoport
óvodapedagógusai

Szülői értekezlet a Napocska csoportban

Napocska csoport
óvodapedagógusai

14. hétfő, 17
óra
Szülői értekezlet a Holdacska csoportban

Holdacska csoport
óvodapedagógusai

szeptember
9.szerda, 17
óra
10. csütörtök, 17 óra

15. kedd, 17 óra

Szülői értekezlet a Csillag csoportban

Csillag csoport
óvodapedagógusai

Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet
21. hétfő 17 óra

intézményvezető
Munka és tűzvédelmi oktatás

28. hétfő 13 óra

Nevelőtestületi értekezlet – munkaterv elfogadása

intézményvezető

30. szerda

A népmese napja - csoportokban

minden óvodapedagógus

05. hétfő

Állatok világnapjához kapcsolódó kiállítás „Kedvenc
állatom” címmel

csoportok
óvodapedagógusai,
intézményvezető

06. kedd

SZMK értekezlet – nevelési évet nyitó -

intézményvezető, helyettes

folyamatos

Iskolába ment óvodásaink tanítóival online interjúk. érintett óvodapedagógusok

október
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november
Nevelés nélküli munkanap.
Munkatársi, nevelőtestületi tréning – Hogyan
kommunikáljunk a szülőkkel?

óvodapszichológus,
intézményvezető

07. hétfő

Mikulás ünnepség csoportokban

óvodapedagógusok

Adventi
gyertyagyújtások
ideje

Adventi projekt keretében készülődés a
gyertyagyújtásokra - csoportonként

óvodapedagógusok

18. péntek

Karácsonyi ünnepség - csoportonként

óvodapedagógusok

25. szerda

december

január
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Február
01.

Félévet értékelő munkatársi, nevelőtestületi
értekezlet.

intézményvezető, helyettes

04.

Farsangi délelőtt – csoportonként, illetve a
járványügyi helyzet függvényében közös program is

óvodapedagógusok

Városi Pedagógiai Nap – időpontja még nincs

intézményvezető

22. hétfő

A víz világnapja – interaktív játszó nap

felelős kiválasztása
folyamatban

24. szerda

Nevelés
nélküli
Érzelmi intelligencia fejlesztő tréning

Március

munkanap. óvodapszichológus,
intézményvezető

Április

1. szombat

22. csütörtök

Nyílt délelőtt leendő óvodásaink és családjaik
részére

intézményvezető, helyettes

A Föld Napja – amennyiben lehetséges meghívott
program tartása

Géressy Erika
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26-27. hétfő, kedd

Óvodai beíratás

intézményvezető, helettes

Május
3-7. hétfőtől
péntekig

Anyák napi ünnepségek - csoportokban

óvodapedagógusok

Nevelés nélküli munkanap. Munkatársi szakmai
kirándulás.
21.péntek
28. péntek

intézményvezető
Gyermeknap az óvodában

Tarnai Réka

Nagyok búcsúztatása

érintett óvodapedagógusok

Nevelési évet záró alkalmazotti, nevelőtestületi
értekezlet

intézményvezető, helyettes

Június

4. péntek

14. hétfő
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9. sz. melléklet
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A Holdfény Utcai Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét
idején

1. Felkészülés a nevelési évre
Óvodánk fertőtlenítő nagytakarítása a nyári zárásának idejében, július 27-től augusztus 9-ig megtörtént. A
rendszeres fertőtlenítő takarítás folyamatosan, dokumentálva történik. Az óvoda minden hozzánk járó
családot értesít a nevelési év kezdésének részleteiről.
2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
Óvodánkat kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató gyermek látogathatja, a nevelésben, az
óvoda működtetésében csak egészséges dolgozó vehet részt. A szülő, ill. dolgozó köteles az óvodát
értesíteni, ha gyermekénél ill. dolgozónknál koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van!
A gyermekek érkezésének, hazavitelének, szülők benntartózkodásának rendje:
Kérjük a szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermekeket reggel 9 óráig hozzák be
intézményünkbe!
Kérjük, hogy a csoportosulásokat kerüljék és minél hamarabb hagyják el az intézmény területét!
Amennyiben a gyermek, felnőtt testhőmérséklete a 37,3 fok fölött van, nem jöhet be az óvodába.
A nevelési év első félévében semmiféle külön foglalkozást (judo, hittan, vitamin-torna) nem szervezünk
intézményünkben.
A gyermekek fejlődését elősegítő óvodán belüli foglalkozások (fejlesztő foglalkozások, logopédia,
gyógytestnevelés) a szokásos módon zajlanak.
Az óvodát először igénybe vevő új gyermekekre, és a gyermeket óvodába hozó/óvodából elvivő felnőttekre
vonatkozó szabályok:
•

A beszoktatás napjaiban egy felnőtt jöhet be a gyermekkel, lázmérés, kézfertőtlenítés, és cipő
fertőtlenítés után maszk használattal!
• A beszoktatás ideje 2 nap, a harmadik naptól a gyermek óvodapedagógusa vagy dajkája kíséri a
gyermeket csoportjához.
• Hazavitelkor az érkező szülő, nagyszülő az érkezéskor leírt protokoll szerint lemehet gyermekéért
a csoportig.
A többi gyermekre (nagy-, és középső csoportos korú) és a gyermeket óvodába hozó/óvodából elvivő
felnőttekre vonatkozó szabályok:
•
•

Szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe!
A főbejáratnál a szélfogóban óvodánk pedagógusa vagy dajkája fogadja a gyermeket ill. adja át a
gyermeket hazavitelkor!
A liftet csak indokolt esetben (nagyszülő, kismama stb.) használják.
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Kérjük, otthoni játékot, plüssöket ne hozzanak be az óvodába (kivéve kicsik „alvótársa”).
Óvodánkban több olyan szakember dolgozik, (pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógy-testnevelő, logopédus)
akik a fogadóóráikat intézményünkben tartják. Az őket látogató személyek biztonságos intézményi látogatását a
fogadó dolgozók felelőssége biztosítani!
A nevelési év első felében nem tartunk óvodai szintű rendezvényeket, ünnepségeket, programokat.
A csoportok tevékenységei elkülönítetten a csoportszobákban zajlanak, a másfél méteres védő távolság a
korosztály sajátosságai miatt nem tartható be.
A mozgásfoglalkozásokat – amíg az időjárás engedi – a szabadba tervezzük. A tornatermi mozgásfoglalkozások
csoportbontásban zajlanak.
A nevelőtestületi megbeszéléseket, egyéb értekezleteket az aulába szervezzük, ahol a megfelelő védőtávolságot
tudjuk tartani.
Az év eleji csoport szülői értekezleteket az időjárás függvényében az óvoda udvarára tervezzük.
A szülők tájékoztatását on-line ill. e-mail formájában szeretnénk megvalósítani! Óvodapedagógusaink, segítő
szakembereink heti rendszerességgel on-line fogadóórát fognak tartani szeptember 7-től, a következő beosztás
szerint:
- keddenként 13-14:30 óráig a Holdacska csoport óvodapedagógusai,
- szerdánként 13-14:30 óráig a Csillag csoport óvodapedagógusai,
- csütörtökönként 12:30-14 óráig a Felhőcske csoport óvodapedagógusai,
- péntekenként 13-14:30 óráig a Napocska csoport óvodapedagógusai.
A következő elérhetőségeken tudják keresni pedagógusainkat:
telefon: +36 23/423-014, +36 20 391 6984,
e-mail: holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu.

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, ennek használatára kötelezünk minden
belépőt! A lázmérés, és a cipő talpának fertőtlenítése is a belépési protokoll része.
A gyermekmosdókban a szappanos kézmosási lehetőséget, a dolgozói mosdóban vírusölő fertőtlenítő kézmosó
szappant biztosítunk.
Óvodánk dolgozói számára a szükséges védőfelszerelést (maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő) biztosítjuk, ennek
utánpótlásáról az intézményvezető gondoskodik. Minden dolgozó két textil maszkot is kapott, melynek tisztán
tartásáról köteles gondoskodni! A maszk használata egyelőre nem kötelező az óvodán belül, a dolgozó döntése,
hogy viseli-e.
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Különös figyelmet fordítunk arra, hogy óvodásaink az alapvető higiénés szabályokat betartsák! Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot! A gyermekeket megtanítjuk és figyelmeztetjük a köhögési, tüsszentési etikett
szabályaira!
A kézzel gyakran érintett felületek – padok, asztalok, székek, ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villanykapcsolók,
informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, wc lehúzók, valamint a padló és mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel kerülnek rendszeresen fertőtlenítésre.
A fertőtlenítő takarítást azokban az időszakokban szervezzük, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a
helyiségekben, a játékok, udvari játékeszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
Az óvoda helyiségeinek rendszeres, folyamatos szellőztetését biztosítjuk.
Az óvodában használatos textíliákat, (ágyneműk, terítők, törülközők) rendszeresen, fertőtlenítő mosással
tisztítjuk.
A szellőzőberendezéseket, klíma berendezéseket az előírásoknak megfelelően használjuk, tisztításáról
folyamatosan gondoskodunk.
4. Étkezésre vonatkozó szabályok
A gyermekek étkeztetése az eddigiek szerint zajlik (a gyermekek a csoportszobákban étkeznek), az evőeszközök,
tányérok, poharak fertőtlenítő mosogatását a konyhai dolgozó végzi. Az étkeztetést végző dolgozók vírusölő
hatású kézfertőtlenítőt használnak.
Hiányzás esetén az étkezés lemondása elektronikus úton (e-mail) történik az alábbi e-mail címekre:
holdfeny.titkar@holdfenyovi.t-online.hu
holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu
Végső esetben, amennyiben nincs online hozzáférés, akkor a következő telefonszámokon:
20/391 6984; 23/423 014.
Mindkét esetben előző munkanap 9:00 óráig tudjuk a jelzéseket figyelembe venni.
Ugyanilyen módon kérjük jelezni a hiányzást követő visszatérést.
5. Az óvodai egészségügyi ellátás
A védőnői vizsgálatok a szokásos rendben zajlanak.

6. A gyermekek hiányzásainak kezelése
Azon gyermekek a hiányzását, akik akut betegséggel voltak távol az intézménytől és orvosi igazolással rendelkezik,
igazoltnak tekintjük!
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Hatósági karanténba került gyermek esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást.
A 20/2012-es EMMI rendelet 51 § (2) bekezdés alapján a gyermek hiányzását igazolni kell, amely történhet orvosi
igazolással, vagy az intézmény házirendjében rögzítettek szerint a szülő előzetes kérelme alapján.
7. Teendők beteg személy esetén
Amennyiben betegség (covid-19 tünetei, illetve láz, hányás, hasmenés, fejfájás) tüneteit mutatja gyermek,
dolgozó haladéktalanul elkülönítjük. Értesítjük a szülőt, aki a lehető legrövidebb időn belül jöjjön gyermekéért!
Értesítjük, a megfelelő felkészültségű és végzettségű egészségügyi személyzetet (háziorvos, gyermekorvos). A
gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!
Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó dolgozónak kesztyűt és maszkot kell viselni, melyet az intézmény
biztosít a számára!
8. Kommunikáció
Kérjük a családokat és dolgozóinkat, hogy hivatalos forrásokból tájékozódjanak a COVID 19 járványügyi
helyzettel kapcsolatban, a következő oldalakon:
www.kormany.hu,
www.oktatas.hu.

Budaörs, 2020. szeptember 03.

Maksainé Gecse Erika
intézményvezető
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