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Bevezető 

A Rákospalotai Összevont Óvoda összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítja továbbra is a 6 

tagintézmény 29 csoport jogszerű, költséghatékony és magas színvonalú működését. 

Intézményünkben a pedagógiai programunkon alapuló, a nevelési alapelvekben, értékrendben 

megegyező, ugyanakkor sokszínű, színvonalas pedagógiai gyakorlatot valósítunk meg. Pedagógiai 

hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált, 

személyre szóló bánásmód. A gyermekek jogainak, érdekének maradéktalan érvényesítése a 

mindennapi nevelőmunkában, a személyes felelősség erősítése a nevelői közösségben. A 

változásokra nyitott szervezet megteremtése, reagálás az intézményt érő kihívásokra, a jövőkép 

kialakítása és kommunikálása, valamint a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő 

területek azonosítása. 

Az elmúlt, feladatokkal és eseményekkel dús nevelési évet számos tanulsággal és „útravalóval” 

zártuk. A szakmai beszámolók révén sok információ áll rendelkezésünkre a 2019-2020 nevelési év 

tervezéséhez, melyekből kiindulva megfogalmazhatók céljaink és a megvalósításhoz kapcsolódó 

feladataink. 

Éves munkatervünk fókuszában a gyermekek állnak. 

Személyiségük fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének megalapozása és fenntarthatósága 

azt kívánja tőlünk, hogy az eddigieknél még inkább tudatosak, tervszerűek és hatékonyak legyünk. 

Hogy megfeleljünk ennek a saját elvárásnak, egyrészt körültekintően kell mérlegelnünk az 

intézményi és egyéni feladatok felvállalását és elosztását, másrészt a kapott és vállalt feladatokat 

mindenkinek a tőle telhető legjobb minőségben kell megvalósítania. A 2019-2020-as nevelési évben 

továbbra is hangsúlyt kívánunk helyezni szakmai szervezetünk további fejlesztésére, továbbá 

vezetői teamünk hatékonyabb közös munkájára. 

 Célunk: az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink 

elérésében aktív és eredményes legyen. 

A Munkaterv az intézmény dolgozói számára íródott, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, 

törvényeket. A fenntartói elvárások, valamint a pedagógiai programban, és vezetői pályázatban 

megfogalmazott cél és feladatrendszer átgondolásával készült. 

 

 

 

 



 

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 – 

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

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

egyéb kapcsolódó törvények módosításáról  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

 Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 22/2013.(III.22) EMMI rendelet módosításai, melléklete 

 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet Pedagógiai Szakszolgálatok működési rendje 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.1. 

melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Helyzetkép  
1.1. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda és tagóvodái  
 

Tag-

intézmény 

A vezetői team 

tartózkodási helye 

intézményenként 

telephelye Csoportok 

száma  

Tagóvoda 

vezető 

1. Balla Béláné 

Intézményvezető 

Szövőgyár utcai 

székhelyóvoda 

7 Pásztor Beáta 

2.   Régi fóti úti 

tagóvoda 

3 Magyar Tamásné 

3.  Vácrátót téri 

tagóvoda 

4 Simor Andrea 

4. Végváriné 

Kékhegyi Erika 

Általános 

helyettes 

Klapka utcai 

tagóvoda 

4 Bokáné Balogh 

Zsuzsanna 

5.  Bocskai úti 

tagóvoda 

3  Czabayné Csóka 

Annamária 

6. Dobosné Nagy 

Erzsébet 

Helyettes 

Mozdonyvezető 

utcai tagóvoda 

8 Zseneiné Veres Tímea 

Összesen    29  

 

 

 

1.2.A csoportok megoszlása, férőhely és dolgozói névsor szerint 

Szövőgyár utcai székhelyóvoda 

Csoport neve Férőhely Létszám  Óvodapedagógusok 

neve 

Pedagógus 

munkát segítők 

neve 

Gyöngyvirág 25 24 Bekó Zuzsanna 

Igyártó Ivett 

Szabó Zoltánné 

Napocska 25 23 Buzáné magyar Anikó 

Buzásné Bozsóki Erika 

Knoska Józsefné 

Pillangó 25 25 Tóthné Török Szilvia 

Pereszlényi Erika 

Galuszka Anikó 

Hétszínvirág 25 25 Szabó Szilvia 

Csillag Teréz 

Lakatos Jánosné 

Katica 25 25 Balla Erika 

Siba Marianna 

Megyeri Eszter 

Márta 

Bóbita 25 22 Dudás Gizella 

Kárpáti Gabreilla 

Staniszewskiné 

Kocsis Ilona 

Csillag 25 27 Pásztor Beáta 

Üres álláshely 

Takács István 

Károlyné 

Összesen:  171   

Konyhai dolgozók: Varjú Péterné, Klement Melinda 
 



Régi Fóti Tagóvoda 

Szitakötő 25 23 Magyar Tamásné 

Fazekas-Varga Ágnes 

Bóné Edit 

Katica 25 23 Halvax Béláné 

Fialka Bernadett 

Fekenété Varga 

Erzsébet 

Pillangó 22 23 Némethné Bartha Éva 

Csatlós Rozália 

Bekó Istvánné 

Összesen:  69   

Konyhai dolgozó: Mózesné Garbacz Zsuzsanna 

Vácrátóti Tagóvoda 

Cica 25 25 Balázs Aranka 

Szilági Árpádné ped. 

assz 

Weiszné Tóth 

Katalin 

 

Süni 25 23 Vargáné Posta Györgyi 

Szalai Zsuzsanna 

Ráczné Kristóf 

Betti 

Katica 25 24 Tősér Ágnes 

Kanyorszki Erika 

pedagógiai asszisztens 

Nyikos Szilvia 

Pillangó 25 25 Simor Andrea 

üres álláshely 

Mészárosné 

Czinege Klára 

Összesen:  97   

Konyhai dolgozó: Horváthné Kovács Mariann 
 

Klapka Utcai Tagóvoda 

Piros csoport 25 26 Garami Dóra 

MadaczkiJudit 

Duma Nikolett 

Sárga csoport 25 26 Gyulainé Kirják Klaudia 

Csókáné Kalmár Ágnes 

Pácser Szandra 

Zöld csoport 25 26 Varga Gézáné 

Hosták Katalin 

Makra Anikó 

Kék csoport 25 24 Bokáné Balogh Zsuzsa 

Várallyainé Dobossy 

Anita 

Vargáné Domján 

Zsuzsa 

Összesen: 100 102   

Konyhai dolgozó: Medzayné Ivanova Albina 

 

Bocskai utcai tagóvoda 

Kiscsoport 13 11 

 

Dér Márta Kristóf Zsoltné 

Kis-középső 

csoport 

24  

16 

Czabayné Csóka 

Annamária 

Katafay Blanka 

Hermanné 

Tarnavölgyi 

Krisztina 

Nagycsoport 25 15 

 

Molnárné Gárdonyi Lilla  

Nagyné Szoboszlai Erika 

Pálinkás Jánosné 

Összesen:  42   

Konyhai dolgozó: Sárosi Katalin 



 

Mozdonyvezető utcai tagóvoda 

Halacska 

 I-es nagy 

25 17 Soós Lászlóné 

Fiderné Popovics Anita 

Vörös Viktória 

pedagógiai asszisztens 

Mohácsi Tünde 

Nyuszi 

II-es nagy 

25 20 Paulovits Adrienn 

Czél Gyöngyi 

Farkas Jelena 

Süni 

III-as vegyes 

25 19  Reichest-Balázs Renáta 

Zseneiné Veres Tímea 

Mettercsik 

Sándorné 

Bagoly 

IV-es vegyes 

25 21 Papp Sára 

Pálfi-Szabó Judit 

Mihály Erzsébet 

Maci 

V-ös vegyes 

25 23 Polgár Andrásné 

Balla Gyuláné 

Molnár Zsanett 

Pillangó  

VI-os vegyes 

23 17 Hegyi Ildikó 

Kovács-Tóth Anita 

Sütő Mónika 

Mókus 

VII-es vegyes 

23 17 Rábai Józsefné 

Jegesné Strasszer Mária 

(pedagógiai asszisztens) 

Fischer Zoltánné 

Szitakötő 

VIII-as vegyes 

13 13 Aux Zsuzsanna  

Bordásné Szőcs Ida 

Budai Istvánné 

Összesen:   139   

 
2. Működési feltételek 

2.1 Humán erőforrás, a Rákospalotai Összevont Óvoda 2018. szeptember 1.-jei állapota 

 

Pedagógus végzettségű alkalmazottak száma Nevelő-oktató munkát segítő 

alkalmazottak 
 álláshely betöltött betöltetle

n 

 álláshely betöltött  betöl-

tetlen 

intézményvezető, 

helyettesek, 

 tagóvoda-vezetők 

1 

3 

5 

1 

3 

5 

 ped.  

asszisztens 

9 9  

óvodapedagógusok        52       52  dajka 29 29  

pszichológusok 2 2  óvodatitkár 3 3  

diétás  2 2  Konyhai 

dolgozó 

8 8  

Mozgásterapeuta 0,5 0,5      

Gyógypedagógus 2,5 2,5      

Összesen 68    49 49  

Teljes dolgozói 

létszám 

117 fő 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Tárgyi feltételek 

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és erőforrásaival. A 

helységek száma funkcionális, megfelelősége optimális.  

Az épület kihasználtsága optimális a természetes - és vagy telepített környezet biztonságos. A munka-

egészségügyi és biztonságos egészségügyi előírások betartása megfelelően történik. Az intézmény 

eszközfelszereltsége megfelelő, a Pedagógiai Program teljesítéséhez szükséges ellátottság 

rendelkezésre áll. 

Intézményünk, tagóvodáink tárgyi felszereltsége megfelelő a kiegyensúlyozott munkavégzéshez és a 

gyerekek megfelelő szintű ellátásához. A hiányzó eszközöket, tárgyakat, szakmai anyagokat 

folyamatosan pótoljuk a „Minimum taneszköz lista” szerint. A csoportszobák berendezései, bútorzati 

néhol elhasználódtak, de az óvónők ötletességnek, leleményességének köszönhetően – esztétikus, 

dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységet. A szakmai anyagokat is igény szerint pótoljuk a 

költségvetési előirányzatából, pályázatból, és támogatásokból.  

 

2.3. Az elvégzett karbantartási, felújítási feladatok 2019- 08. 31-ig (költségvetési nehézségek) 

  FELÚJÚTÁSOK  

1. Szövőgyár óvoda Vezető-helyettesi iroda kialakítása  

Párakapu telepítése, beüzemelése, 

Öltözők átalakítása, linóleum-csere, 

festés. 

 

2. Régi Fóti tagóvoda Párakapu telepítése, beüzemelése  

3. Vácrátót tagóvoda Csoportszobákba a linóleum cseréje  

4. Klapka óvoda Párakapu telepítése, beüzemelése  

5. Bocskai óvoda Párakapu telepítése, beüzemelése  

6. Mozdonyvezető 

óvoda 

Párakapu telepítése, beüzemelése  

 

3. Pedagógiai folyamatok, tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés korrekció 

3.1. Szervezeti célok meghatározása 

Rövidtávú célok: 

- Egységes szabályzó dokumentumok aktualizálása. 

- Szervezeti kultúra további fejlesztése egyensúly megteremtésével, és az értékek 

megőrzésével. 

- Közös érdekeken alapuló jövőkép megtartása évről –évre, fókuszban az óvodás 

gyermekek kulcskompetenciáival, a helyi nevelési gyakorlat és tevékenységrendszer 

alapján. 

- Fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságának növelése érdekében egységes dokumentáció 

elkészítése. 

- Belső kontrollrendszer hatékony működtetése. 

- Tagóvodák közötti szakmai kapcsolat megismerése és erősítése. 

- Vezetői team hatékony együttműködése és működtetése. 



- Tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés, valamint az önértékelési folyamatok 

támogatása. 

- Gyermekvédelem hatékony működtetése 

Középtávú célok: 

- A kialakított jövőkép alapján az inkluzív nevelési szemlélet megerősítés Összevont Óvodai 

szinten. 

- A megfogalmazott nevelési célok magas szintű megvalósítása. 

- A pedagógiai munka, folyamatos figyelemmel kísérése, és ha kell korrekció. 

- Vezetői funkciók összehangolt működtetése. 

- Új pedagógiai eljárások, innovációs törekvések támogatása 

- Az elkészült szabályzók és dokumentumok alapján minőségi munkavégzés kialakítása. 

Hosszú távú célok: 

- Tagóvoda vezetői közösség formálása, új kollégák beilleszkedésének segítése 

- A P.P. szerinti pedagógiai munkafolyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzés minőségi 

megfelelés. 

- Az egyén és a szervezet összhangjának megteremtése. 

- Önértékelési folyamat állandó figyelemmel kísérése. 

- Biztosított legyen a szakmai fejlődés. 

- IKT eszközök folyamatos beépítése a pedagógiai, adminisztrációs munkába 

3.2. A 2019-2020-as nevelési év feladatai 

Cél: a nevelési alapelvekben, értékrendekben megegyező, sokszínű, színvonalas pedagógia gyakorlat 

megvalósítása az Összevont Óvoda tagintézményiben. Az óvoda szabályzó dokumentumainak (P.P., 

SZ.M.SZ. és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A szervezet 

szakmai színvonalának minőségi kialakítása, erősítése. 

 A Pedagógiai Program,   

 az SZMSZ módosítása,   

  Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a munkaköri leírások módosítása,  

 a HIT elkészítése, elfogadása, 

 A GDPR-nak való megfelelés, módosítások. 

Pedagógiai folyamatok tervezése: A munkatervben az összhang biztosítása a stratégiai 

dokumentumok, a tagóvodák és munkaközösségek éves terveivel.  

Pedagógiai folyamatok megvalósítása: A Rákospalotai Összevont Óvoda éves terveinek gyakorlati 

megvalósítása a tagóvodákban a pedagógusok és munkaközösségek bevonásával. 

Pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése: Gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentum 

félévenkénti elemzése, további feladatok meghatározása 

4. Az Összevont Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos feladatok 

4.1.A tanulás támogatásának tervezése, működése és hatékonysága a tagóvodákban 

Feladat Résztvevők Határidő Dokumentálás 

helye felelős 



Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban foglalt nevelési 

céloknak való megfelelés. 

Az Összevont Óvoda Pedagógiai 

Programjának megvalósulása, annak 

folyamatos nyomon követése, a 

jogszabályi változásoknak megfelelő 

aktualizálása. 

Általános pedagógiai szempontoknak 

való megfelelés, szakmai módszertani 

tudás, a pedagógiai kompetenciák terén. 

Résztvevő: 
Nevelőtestület 

 

Felelős: Óvoda 

vezető 

Helyettesek,  

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos csoportnapló, 

gyermeki 

fejlődést 

nyomon követő 

dokumentumok 

vezetői 

ellenőrzési terv 

ped. ellenőrzési 

jkv-ek 

A hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, jogszerű 

működés biztosítása. 

 

Az Összevont Óvoda 

alapdokumentumainak ismerete 

 

Balla Béláné 

Végváriné 

Kékhegyi Erika 

Dobosné Nagy 

Erzsébet 

2019. 09.01. 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályzó 

dokumentumok

, ellenőrzési 

jegyzőkönyvek  

Nevelőtestület 

A tagóvodák módszertani 

sajátosságainak megvalósítása a 

Pedagógiai Programmal összhangban. 

tagóvoda-vezetők 

 

Nevelőtestület 

 

Folyamatos 

Beszámolók 

ell. jkv. 

 

Az integrált nevelési környezet 

kialakítása, tárgyi és pedagógiai 

feltételeinek biztosítása, inkluzív és 

szemlélet erősítése. 

Gyógypedagógusok munkájának 

segítése, kijelölése a tagóvodákban. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása a szakértői véleményekben, és a 

jogszabályban előírtak szerinti 

fejlesztés. 

Óvodapszichológusokkal való szakmai 

együttműködés kialakítása a nevelési 

célok elérése érdekében:  

- szakmai napok szervezése, 

- esetmegbeszélések szervezése, 

- team megbeszélés 

 

Balla Béláné 

Végváriné 

Kékhegyi Erika 

Dobosné Nagy 

Erzsébet 

2019. 09.01. 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Nyilvántartások 

csoportnaplók 

Nevelőtestület 

Gyógypedagógu-

sok, 

fejlesztőpedagógus, 

logopédus 

 

 

óvodapszicholó-

gusok, 

Posztó- Király Á. 

koordinátor 

4.2. Kiemelt pedagógiai feladatok tervezése 

Fenntartó által meghatározott 

feladatok: 

- esélyegyenlőség biztosítás 

- szülői elégedettség folyamatos 

javítása 

- környezettudatos szemlélet 

erősítése 

- az iskolára való felkészítés 

hatékonyságának növelése. 

- Kerületi rendezvényeken való 

részvétel: gyerekek, dolgozók 

Tagóvoda-vezetők  

 

 

Folyamatos 

Az intézmény 

működését 

szabályozó 

dokumentumok 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvek 
 

Nevelőtestület 



Az óvodák előző évek kiemelt 

munkatervi feladataiból adódó 

fejlesztő módszerek, és eszközök 

hatékonyságának a növelése: 

- szociális képességek: társas 

kapcsolatok, a közösséghez való 

alkalmazkodás 

- akarati tényezők, érzelmi 

nevelés: 

- döntési képesség, motiváció, 

kudarc elviselése, 

konfliktusmegoldás. 

- értelmi képességek: figyelem, 

- verbális képességek: 

beszédészlelés, beszédértés, 

kifejezőkészség. 

- testi képességek: ügyesség, 

emberábrázolás 

 

 

Tagóvoda-vezetők 

 

Nevelőtestület 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

dokumentációk 

(éves tanulási 

terv, heti terv) 

Módszertani 

útmutatók 

 

Nevelőtestület 

Gyermeki fejlődés nyomon követése 

(minden gyermekre kiterjedően). 

Mérések lebonyolítása, szülői 

tájékoztatók elkészítése évente három 

alkalommal 

 

Tagóvoda-vezetők 

Nevelőtestület 

2020.01. 30. 

 

 

2020. 05.31 

Fejlődési 

naplók 

Óvodapedagógusi szakmai munka 

hatékonyságának a növelése.  

Új mérési módszer bevezetése. 

Patyi Zoltánné: Óvodás gyermekek 

fejlődésének nyomon követése  

Éves értékelés elkészítése 

Tagóvodák összehasonlító elemzése 

Nevelőtestület 

 

Tagóvoda-vezetők 

 

Helyettesek 

2020. 06.30 Éves értékelés 

Fejlesztő 

pedagógusi 

dokumentáció. 

Óvodás 

gyermekek 

fejlődésének 

nyomon 

követése című 

füzet pontos 

vezetése. 

Mérési 

eredmények 

 

A gyermeki fejlődés nyomon 

követésére intézményünk új 

munkaközösséget hozott létre, minden 

tagóvodából lesz egy tagja. 

Feladatuk: 

- Mérések előkészítése, 

lebonyolítása.  

- Éves összegző értékelés 

készítése.  

- tagok tájékoztatása 

 

Vezetőség 

 

Mérés-értékelés 

mk. 

Kárpáti Gabriellla 

Mk. vezető, és 

tagok 

 

 

 

 

2019. 10.20 

 

 

Eljárásrend 

készítése 

feljegyzés 

A 2019-20-as nevelési évre célzottan 

meghatározott feladata a beszámolók 

alapján: 

Tagóvoda-vezetők 

óvodapszichológus 

  



- A szülői szervezettel való 

hatékonyabb együttműködés 

megvalósítása, rendszeres 

konzultáció a nevelési, szakmai 

célok érdekében. 

- Az óvodapszichológusok 

beszámolója alapján szülői 

fórumok szervezése, a családi 

működés zavara, idegrendszeri 

értetlenség, nevelési 

problémák témában. 

- A kerületben elérhető szociális 

támogatás lehetőségeinek 

tájékoztatása a szociális segítő 

segítségével. 

gyermekvédelmi 

felelős  

gyógypedagógus 

szociális segítő 

Az éves eredmények összegzéséből 

adódó további feladtok meghatározása. 

Összevont óvoda szinten. 

Balla Béláné 

óvodavezető 

2020. 08.31  Szakmai 

beszámoló 

Következő év 

munkatervéhez 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során továbbra is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 Az eddigi gyakorlatok megőrzése, továbbfejlesztése 

 Az anyanyelvi nevelés a mindennapi óvodai környezetben legyen jelen 

 A mese, mondókázás legyen jelen a nap folyamán, kiegészítve a bábozás dramatizálás 

eszközeivel. 

 A népmesék és néphagyományokat felelevenítő mondókák tartalmazzák a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemeit. 

 A rajzolás, festés, mintázás során jelenjenek meg a nemzeti szimbólumok 

 A szülőföld megismerése, szeretete jelenjen meg a külső világ megismerése folyamán. 

Érezzék a közösséghez való tartozás örömét. 

 A keresztény kulturális értékek a hazaszeretet, a szülőföldhöz, családhoz való tartozás a 

kötődés, megbecsülésre nevelés jelenjen meg az óvodai nevelés során. 

 Hátránycsökkentő befogadó szerep (inkluzív) pedagógia alkalmazása 

 A játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató, differenciált nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség  

fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki 

igények beépülhetnek. 

             Kiemelt figyelem: Az „iskolára való felkészítés” 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, a megelőzés kerüljön előtérbe. 

Továbbá a magas cukor, só tartalmú ételek, italok csökkentése.  

 A tisztálkodás, az étkezés a fogmosás, és egészség megőrzési szokások helyes 

ösztönzése és alakítása. 

 A fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök átadásának módja 
 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és  

o képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.  

o Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok  

o alkalmazására 

 

További feladatok: 



 A nevelőmunkát a tudatosság és tervszerűség jellemezze. A tudatosan tervezett és 

szervezett nevelő hatások rendszere tegye lehetővé az egyéni sajátosságokat is 

figyelembe vevő személyiségfejlesztést, a gyermek egyéni készségeinek és 

képességeinek kibontakoztatását. 

 A differenciálás a nevelőmunkában és a tanulásszervezésben egyaránt alapvető 

fontosságú legyen. 

 A fejlesztő hatások mindig a gyermek életkorához, egyéni igényeihez, 

szükségleteihez igazodjanak. A figyelem, kivárás, tolerancia, segítségnyújtás, 

elfogadás, türelem jelenjen meg a mindennapokban. 

 Az iskolára való felkészítés hatékonyságának növelése. 

 Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a különböző szociális és kulturális környezetből 

érkező gyermekeinknek. 

 Az óvoda nevelőtestülete munkája során érvényesítse az innovatív pedagógiai 

törekvéseket. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekekre.  

5. A pedagógus előmeneteli rendszerrel összefüggő feladatok 

5.1. Pedagógusminősítés + tanfelügyelet kiemelt fontossága 
A hatályos jogszabályi rendelkezések 

megfelelő jogszerű eljárások biztosítása. 

Nevelőtestület Folyamatos Eljárásrendek, 

forgatókönyvek 

Ellenőrzési 

jegyzőkönyv 

Vezetői team 

Szakmai segítő mentorok megbízása a 

gyakornoki időszak támogatására 

Tagóvoda vezetők 

Nevelőtestület 

Folyamatos Gyakornoki 

szabályzat 

Gyakornoki 

napló 
Vezetői team 

A tagóvodákban történt minősítések 

eredményeinek ismertetése a 

nevelőtestülettel. 

Tagóvoda-vezetők Folyamatos jkv. alapján 

Kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal és 

POK intézményével 

Balla Béláné 

óvodavezető 

2019.09.01-

től  

Folyamatos 

Intézményi 

felületen történt 

változások 

A minősítési eljárások ügymenetének 

támogatása, intézményi szintű 

rögzítések az OH felületén, intézményi 

delegáltak kijelölése. 

2020. évi minősítésre jelentkezettek 

minősítésének lefolytatása. 

Pedagógusok 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos Minősítésre 

jelentkezettek, 

az intézményi 

felületen 

történő 

figyelemmel 

kísérése 

Vezetői team 

BECS 

Az e-portfólió feltöltése a megadott 

határidőre. 

Az e-portfóliók előzetes értékelésének 

elvégzése a minősítő vizsga, minősítési 

eljárás előtt. 

A nevelőtestület 

érintett tagjai 

Folyamatos E-portfólió 

dokumentumai 

értékelési 

dokumentumok 
Tagóvoda-vezetők, 

kijelölt delegáltak 

BECS 

 

5.2. A pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok 

 

A hatályos jogszabályok és a 

Tanfelügyeleti kézikönyv (óvodák 

számára) rendelkezéseinek ismerete, 

részvétel a külső pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben 

Érintett 

pedagógusok 

 

Folyamatos Kézikönyv,  

az eljárás 

dokumentumai 

Vezetői team 

tagóvoda-vezetők 

Nevelőtestület 



BECS 

Az érintettek értesítése az Összevont 

Óvodai intézmény felületén kijelölt 

időpont alapján. 

Intézményi ellenőrzést kap: 

- Szövőgyár utcai székhelyóvoda 

– Balla Béláné 

- Régi fóti tagóvoda- Magyar 

Tamásné 

- Bocskai tagóvoda – Czabayné 

Csóka Annamária 

Pedagógusi ellenőrzés: 

- Bokáné Balog Zsuzsa- Klapka  

- Varga Géza Vilmosné - Klapka 

Csókáné Kalmár Ágnes - Klapka 

- Bordásné Szőcs Ida - Mozdony 

- Reichter Balázs Renáta -

Mozdony 

 

Érintett 

pedagógusok 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

Kijelölt 

időpontok 

 

Vezetői team 

tagóvoda-vezetők 

 

BECS 

Munkaközösség és 

tagok segítik a 

felkészülést 

Pedagógusi, vezetői, intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzések 

lebonyolítása. 

Vezetői team 

Megbízott 

delegáltak 

tagóvoda-vezetők 

BECS 

A kiírt 

időpontok-

nak 

megfelelő- 

en 

Eljárásrend és 

az 

ellenőrzésekhez 

kapcsolódó 

dokumentumok 

Önfejlesztési tervek feltöltése az 

intézményi felületen 

BECS-vezető, 

Érintettek 

A megadott 

határidőre 

Önfejlesztési 

terv 

Az intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés utáni feladatok: 
Az értékelés kézhezvételétől számított 45 

napon belül a vezető 5 évre szóló intézkedési 

tervet készít, melyet a nevelőtestület az 

intézményellenőrzés összegző értékelő 

dokumentumának rögzítésétől számított 60 

napon belül elfogad. Erről jegyzőkönyv 

készül. Ez feltöltésre kerül az Oktatási 

Hivatal által működtetett felületen. Az 

összegző értékelést, és az intézkedési tervet 

a honlapon közzé kell tenni. 
 

   

 

5.3 Az önértékeléssel összefüggő feladatok: 
 

Az intézményi önértékelés jogkövető 

megszervezése (5 éves ciklus) 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők  

Folyamatos Módszertani 

útmutató 

Nevelőtestület 

BECS 

Intézményi belső önértékelési csoport 

működtetése R. Ö. Ó. és tagóvodai 

szinten. 

Feladatok: 

- pedagógus önértékelések 

megszervezése. 2020/2021 

BECS- team 

Nevelőtestület 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos BECS 

Önértékelési 

terve 



nevelési év végéig minden 

pedagógusnak részt kell vennie 

az eljárásban. 

Vezetői önértékelések megszervezése. 

Intézményi önértékelések 

megszervezése. 

Az Összevont Óvoda saját elvárásainak 

való megfelelés, belső ellenőrzési 

szempont egységesítése. 

Nevelőtestület 

BECS 

Vezetői-team 

Folyamatos BECS 

munkaterv ért. 

5éves terv 

 

 

 

 

 

6. Az Összevont Óvoda adatvédelmi rendszerének működtetése   

     Adatvédelemmel összefüggő feladatok 

 

 Résztvevők, 

felelős  

Határidő Dokumentum 

DPO (Adatvédelmi tisztviselő) 

kinevezése 

 

Srankó Katalin 

DPO-tisztviselő 

2019. 

július01-

2019. 12.31-

ig 

Megbízási 

szerződés 

Az adatvédelmi auditban rögzített 

értékelésben feltárt hibák javítása, 

megfelelőség elérése, intézkedési terv 

készítése. 

Srankó Katalin 

DPO-tisztviselő 

2019. 09.01.  

Döntés előkészítésekkel közreműködik 

az adatvédelmi folyamatok 

működtetésében 

DPO- tisztviselő 

alkalmazotti 

 Munkaterv 

Segítséget nyújt a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatok 

aktualizálásában. 

DPO- tisztviselő 

alkalmazotti 

 GDPR 

Szabályzatok 

Munkatársaknak belső oktatást tart DPO- tisztviselő, 

Alkalmazotti 

közösség 

2019. 

szeptember 

10. 

Jegyzőkönyv, 

Megismerési 

nyilatkozat 

Adatvédelmi nyilvántartást vezet 

(oktatásról, incidensről, és 

ellenőrzésekről 

DPO-tisztviselő 

óvodavezetés 

Folyamatos, 

alkalomszerű 

Nyilvántartás 

Folyamatos tájékoztatás adása a 

jogszabályok változásáról, aktuális 

feladatokról. 

DPO-tisztviselő 

óvodavezetés 

Folyamatos, 

alkalomszerű 

Jegyzőköny 

 

Az alábbi feladatokat a megbízott Srankó Katalin, Balla Béláné és Végváriné Kékhegyi Erika tartja 

kézben. 

 

 



7. Működési terv 

7.1. A 2019/2020. nevelési év tartama 

2019. szeptember 01– 2020. augusztus 31. 

7.2 A 2019-2020-as nevelési év rendje és az óvodák nyitva tartása 

A szorgalmi idő: 

Első nap: 2019. szeptember 2. (hétfő) 

Utolsó nap: 2020. augusztus 31. (hétfő) 

Az őszi –téli - tavaszi foglalkozási rend: 2019. szeptember 2-től 2020. június 7 - ig tart. 

Nyári foglalkozási rend: 2020. június 08-tól 2019. augusztus 31-ig tart. 

Az óvodák nyitva tartása: 

Hétfőtől péntekig → heti 60 → napi 12 óra.  

A gyermekeket az intézmény: 6.00 -18.00-ig fogadja, mely idő alatt ellátásukat óvodapedagógusok 

biztosítják. 

Közös játék ideje: 6.00 – 700 és 16.30 – 18.00-ig tart, ebben az időszakban összevont csoportokban 

játszanak a gyermekek. 

A nyitva tartás teljes időtartama alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését. 

Az óvodák nyári zárásának várható időpontja: 

A fenntartó utasítása szerint várhatóan: 5 hét. 

Szövőgyár utcai óvoda: 2020. június 15-július 17-ig (nyitás júl. 20-án) 

Régi Fóti utcai óvoda: 2020. június 15 – július 17-ig (nyitás júl. 20-án) 

Vácrátót téri óvoda: 2020. július 20-augusztus 22-ig (nyitás: aug. 24-én) 

Klapka óvoda: 2020. június 15-július 17-ig (nyitás júl. 20-án) 

Bocskai óvoda: 2020. július 20-augusztus 22-ig (nyitás: aug. 24-én) 

Mozdonyvezető utcai óvoda:2020. július 20-augusztus 22-ig (nyitás: aug. 24-én) 

 

A szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról és a zárva tartás ideje alatt gyermekük napközbeni 

ellátásának lehetőségéről 2020. február 15-ig. 

Munkaszüneti napok a 2019/2020-es nevelési évben: 
 

év munkaszüneti nap, 

pihenő nap 

munkanap átcsoportosításából 

adódó 

munkanap /szombat/ 

2019. október 23. szerda   

2019. november 01. péntek  

2019. december 24. kedd  december 07. szombat munkanap 

(dec. 24-e ledolgozása) 

2019. december 27.  december 14 szombat munkanap 

(dec. 27-e ledolgozása) 

2020.  január 01. szerda   

2020. március 15. vasárnap  

2020. április 10. péntek  nagypéntek 

2020. április 13. Húsvét (hétfő)  

2020 május 01 péntek  

2020. június 01. hétfő Pünkösd  

2020.  augusztus 20. csütörtök  

2020.  augusztus 21 péntek pihenőnap augusztus 15-e szombat munkanap 

aug. 21-e ledolgozása 



Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben: 

2019. október 31. 

2020. február 07. 

2020. március 16. 

2020. április. 21. 

2020. május 08. 

 

Nyílt napok időpontja a Szövőgyár utcai óvodában:  

2020. Március 31, Április 4. (szombat) Április 07,   

 

Nyílt napok időpontja a Régi Fóti utcai óvodában: 

 2020.Március 28 (szombat) Április 01, Április 08. 

 

Nyílt napok időpontja a Vácrátót téri óvodában: 

2020. Április 02, Április 09, és Április 18 (szombat) 

 

Nyílt napok időpontja a Klapka óvodában: 

2020. április 02. → Kiszézés 10 órától. 

2020. április 16.    → Komatálazás 10 órától 

2020. április 04. szombat 

         

Nyílt napok időpontja a Bocskai óvodában: 

2020. április 09 – 10. → Ovikóstoló 

2020. április 04. szombat 

 

Nyílt napok időpontja a Mozdonyvezető óvodában: 

2020.április 06 - 07. Ovikukucskáló   

április 18 – szombat 

 

Szülői értekezletek terve: 

Nevelési évet nyitó szülői értekezlet: 

Téma: Az óvoda dolgozóinak bemutatása, az óvoda hagyományainak, valamint házirendjének 

ismertetése. 

Csoportos szülői értekezletek: nevelési évben legalább 2 alkalommal a pedagógusok által tervezett 

aktuális témával.  

Fogadóórák terve: 

Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodavezető és a pedagógusok. A fogadóórát 

kezdeményezheti a szülő, a pedagógus és a szakmai segítők, illetve az óvodavezető. 

 

 A 2019-2020-as nevelési év rendje: 

Az Óvodai/iskolai/ nevelési év 

kezdete 

2019. szeptember 2. /hétfő/ 

Új gyermekek beiratkozása A Fenntartó által meghatározott időben, minden év május 

első hetében 

Új gyermekek fogadása 

Beszoktatás időszaka 

Szeptember 02-től 

Szeptember – október hónap 

Előjegyzett gyermekek fogadás  A betöltött 3. életév napjától 



Felvehető, ha a csoport létszáma nem telített, és a 

gyermek, jelen év dec. 31-ig betölti 3. életévét. 

Iskolai őszi szünet  Az óvodákban nincs őszi és tavaszi szünet. A 

gyermeklétszám csökkenése miatt az előzetes 

felmérés alapján összevont csoportok működtetése. 

Az összevonás jelzése indoklással a vezetőség felé. 

2019. október 26-ától- november 04-ig tart 

utolsó iskolai nap: okt. 26/péntek/ 

első tanítási nap: nov.04 /hétfő/ 

Az iskolai őszi szünet alatt a gyakorlat azt mutatta, hogy 

jóval kevesebb gyermek igényli az óvodai ellátást. 

Felmérés alapján összevont csoportokkal működünk 

óvodáinkban. 

Iskolai téli szünet 2019. december 20-től 2020. január 05-ig 

utolsó iskolai nap: december 20/péntek/ 

első tanítási nap: január 06 /hétfő/ 

Szintén összevont csoportok lesznek, illetve két ünnep 

között zárva lesznek az óvodák. 

Iskolai tavaszi szünet 2019. Április 09- 14-ig 

Utolsó tanítási nap: 08. /szerda/ 

Első tanítási nap: április 15 /szerda/ 

A tavaszi szünet alatt szintén összevont csoportok 

lesznek szülői felmérési igény alapján. 

Nyári zárás A Tagóvodák nyári zárása alatt a székhely óvoda 

titkársága folyamatosan működik, ügyeleti napok 

kiírásra kerülnek.  

A fenntartó utasítása szerint várhatóan: 5 hét. 

Szövőgyár utcai óvoda: 2020. június 15-július 17-ig 

(nyitás júl. 20-án) 

Régi Fóti utcai óvoda: 2020. június 15 – július 17-ig 

(nyitás júl. 20-án) 

Vácrátót téri óvoda: 2020. július 20-augusztus 22-ig 

(nyitás: aug. 24-én) 

Klapka óvoda: 2020. június 15-július 17-ig (nyitás júl. 

20-án) 

Bocskai óvoda: 2020. július 20-augusztus 22-ig (nyitás: 

aug. 24-én) 

Mozdonyvezető utcai óvoda:2020. július 20-augusztus 

22-ig (nyitás: aug. 24-én) 

 

 

 



 

7.3.  A pedagógiai folyamatok szervezése – értekezletek nevelés nélküli napok rendje 

Feladat Résztvevők Határidő Dokumentálás 

helye 

Felelős 

Nevelőtestületi 

értekezlet/nyitó/ 

Szakmai beszámoló, Munkaterv 

elfogadása, valamint az 

óvodakezdéssel kapcsolatos 

feladatok megbeszélése 

Nevelőtestület 2019.szeptember 

10. 17. óra 

Az intézmény 

működését 

szabályzó 

dokumentumok 

jelenléti ívek 

elfogadási 

nyilatkozat 

Vezetői team 

Vezetői megbeszélés 

Az óvodákat érintő kérdések, 

feladatok, problémák 

megbeszélése 

Vezetői team kéthetente, 

szerdánként 

vagy (igény 

szerint) 

feljegyzés 

Nevelői, óvodapedagógusi 

értekezlet, megbeszélés 

tagóvodánként 

Helyettesek 

Tagóvoda-vezetők 

havonta 

első hétfőn 

jelenléti ív, 

emlékeztető 

Óvodatitkárok részére 

egyeztető munkaértekezlet 

szervezése 

Vezetői team Két havonta 

kedden 

jelenléti ív 

jkv. 

Pedagógusmunkát segítő 
alkalmazottak 

munkaértekezletének 

szervezése 

Aktuális feladatok megoldása, 

információk átadása, kérdések 

Tagóvoda-vezetők Havonta 

csütörtökönként 

jelenléti ív 

jkv. 

Belső Ellenőrzési Csoport 
munkaértekezlete 

 Belső önértékelési feladatok 

megbeszélése 

BECS- vezető 

Tagóvodák BECS- 

csoport vezetői 

Kéthavonta 

igény szerint 

jelenléti ív 

jkv. 

Munkaközösségi értekezletek MK. vezetők, tagok  havonta  jelenléti ív 

jkv. 

Szülői Szervezet 
értekezleteinek megszervezése: 

Az óvodát érintő aktuális 

kérdések megbeszélése. 

Információ átadása, a szülők 

véleményének, igényének 

meghallgatása 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

2019. október  

2020. április 

jelenléti ív.  

jkv. 

Óvodapszichológusok 

konzultációs napja  

Vezetői team kéthavonta  feljegyzés 

Nevelés nélküli munkanapok 

rendjének kialakítása:  

- tartalmában igazodnia 

kell a nevelési év 

kiemelt feladataihoz, 

Vezetői team 

Tagóvoda vezetők  

 

 

 

 

Kiírt időpontok Jegyzőkönyv 

jelenléti ív 

 



valamint a sajátos 

feladatokhoz. 

- szervezésekor a 

gyermekek ellátását 

biztosítani szükséges a 

kijelölt tagóvodákban. /a 

szülők időbeni 

tájékoztatása 2 héttel 

előtte, valamint ügyelet 

igénylésének felmérése/ 

1. nevelés nélküli nap:  

2019. október 31. 

2 nevelés nélküli nap: 

3. nevelés nélküli nap: 2020. 

február 07. (továbbképzés) 
3. 2020. Március 16. 

4. nevelés nélküli nap: 2020. 

április 21. 
5. nevelés nélküli nap: 2020.  

május 08. (tantestületi 

kirándulás) 

Alkalmazotti 

közösség 

Nevelőtestületi záró értekezlet: 

Az év értékelése, jövő évi 

feladatok megbeszélése. 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

június 15-ig jelenlét ív 

jkv. 

7.4. Információáramlás óvodai rendszere 

Honlap működtetése az 

irányadó szabályzatnak 

megfelelően. 

(Közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

szabályzat, különös közzétételi 

lista) óvodáink programjainak 

közzététele 

Balla Béláné 

Végváriné 

Kékhegyi Erika 

 

folyamatos  honlap 

Online levelezés és 

kapcsolattartás a tagóvodákkal, 

helyettesekkel belső vezetői 

utasításnak megfelelően. 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

óvodatitkárok 

folyamatos  szabályzat 

utasítás 

feljegyzések, 

jkv. 

Szakirodalomhoz, szakmai 

folyóiratokhoz való hozzáférés 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos folyóiratok 

 

8. Kapcsolatrendszer 

8.1 Az óvoda és család közötti kapcsolattartás 
- Az óvoda és a család 

közötti kapcsolattartás 

erősítése 

- bizalomra és 

együttműködésre épülő 

kapcsolat alakítása 

- Kapcsolattartás 

formáinak bővítése és 

Tagóvoda-vezetők 

alkalmazotti 

közösség 

Folyamatos Éves 

programtervek 

jegyzőkönyvek 



meglévő hagyományok 

fenntartása, 

- Meglévő hagyományok 

fenntartása, 

kommunikáció 

hatékonyságának 

növelése az 

óvodapszichológusok 

bevonásával 

- Szülői elégedettség 

növelése 

8.2. Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, szakmai 

továbbfejlődés formái 

Az Összevont Óvoda szakmai 

munkaközösségeinek hatékony 

működtetése. 

- a tagóvodák 

munkaközösségeinek 

hatékony működésének 

szervezése, és 

támogatása 

Tagóvoda-vezetők 

Munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos Éves 

programterv 

jegyzőkönyv,  

jelenléti ívek Munkaközösségi 

tagok, 

nevelőtestület 

Belső ellenőrzési csoportok 

munkájának támogatása 

Tagóvoda-vezetők Folyamatos Éves 

munkaterv 

Gyermekvédelmi 

Munkaközösség munkájának 

támogatása. jelzőrendszer 

zavartalan munkájának 

erősítése. 

Gyermekvédelmi 

munkaközösség 

vezetők, tagok 

 

Folyamatos Éves 

munkaterv 

jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 

Kiemelt Gyermekvédelmi feladatok: 

 A gyermekek és a szülők jogainak mindenkori tiszteletben tartása 

 A gyermekek felmérése év elején (HH, HHH, Veszélyeztetett) 

 Prevenció, a gyermekek nem megfelelő helyzetének csökkentése 

 Segítségnyújtás 

 A jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint. 

 Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálattal, FIÓKÁVAL, részvétel szakmai 

megbeszéléseken. 

 Folyamatos kapcsolat a szociális segítővel. 

 A gyermekek napközbeni ellátása, életkorának megfelelő gondozási, nevelési 

feladatok megvalósítása. 

A tagóvodák közötti szakmai 

együttműködés, szakmai 

tapasztalatcserék, támogatása. 

Pedagógiai szakmai napon a 

tagóvodák bemutatkozása, 

szakmai megbeszélések. 

(Nevelési napok alkalmával) 

Szakmai továbbképzések 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Nevelési napok 

határideje 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

2020. Április 21-

23 

Jegyzőkönyv 

Jelenléti ív 

Az Összevont Óvoda 

továbbképzési terve szerint 

Vezetői team 

Tagóvoda vezetők 

Folyamatos Továbbképzési 

terv szerint 

Óvodapedagógusok 



kötelezett pedagógusok 

képzésének teljesítése. 

Az önerőből végzett 

továbbképzések támogatása. 

Központi belső továbbképzés 

szervezése 

Vezetői Team Alkalomszerű Jelenléti ív 

fotók 

jkv. 

A tagóvodák rendszeres 

látogatása és ellenőrzése, az 

ellenőrzési terv szerint. 

Vezetői team Folyamatos Ellenőrzési jkv. 

Tagóvoda-vezetők 

Szülői jelzések, panaszok 

kivizsgálása, panaszkezelés, 

konfliktuskezelés, az 

információk megosztása. 

Vezetői team Alkalomszedrű Feljegyzések 

Tagóvoda-vezetők 

Óvodapedagógusok 

8.3 Külső szakmai kapcsolatok együttműködés 

 

Intézményfelügyelettel való 

rendszeres kapcsolattartás. 

Köznevelési referenssel való 

folyamatos kapcsolattartás. 

Fenntartói szándékok 

képviselete. 

Vezetői team Folyamatos jkv. Feljegyzés 

email 

Az Összevont Óvoda 

érdekeinek, értékeinek 

képviselete  az óvoda 

partnerkapcsolataiban. 

Vezetői team Folyamatos  Elégedettségi 

mutatók 

Pedagógiai szakszolgálattal való 

hatékony együttműködés. 

Vezetői team Folyamatos Szakértői 

vélemények Tagóvoda-vezetők 

Tanulási képességeket vizsgáló 

Bizottságokkal való 

együttműködő kapcsolattartás. 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos Szakaértői 

vélemény 

Pedagógiai 

vélemények  

Esetjelzések 

Gyermekjóléti központtal, 

FIÓKÁ-val való kapcsolattartás 

valamint a jelzőrendszer 

működtetése. 

Gyermekvédelmi 

Felelősök 

 

Folyamatos Jkv-ek 

Feljegyzések 

Pedagógiai 

vélemények 

A Bölcsődével való 

kapcsolattartás erősítése, az 

óvodai átmenet megsegítése 

Óvodapedagógusok, 

Szülők 

Folyamatos Anamnézis lap 

Feljegyzések 

A kerületi Egészségügyi 

szolgálattal /orvossal és 

védőnővel/ való kapcsolattartás. 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos Feljegyzések 

Az Összevont Óvoda 

vezetőjének fogadóórája: 

- szülők részére 

- dolgozók részére 

Helyettesek fogadó órája: 

Végváriné Kékhegyi Erika: 

- szülők részére 

- dolgozók részére 

Balla Béláné Bejelentkezés 

alapján 

Szerdán 8-16 

óráig 

 

Kedd 8-16 óráig 

 

 

jkv.  

feljegyzés 



Dobosné Nagy Erzsébet  

- szülők részére 

- dolgozók részére 

 

Kedd 8-16 óráig 

Az Összevont Óvoda 

érdekképviseletinek 

működtetése /Szakszervezet, 

Szülői Szervezet, K.T. 

Pedagógus Kamara/ 

Balla Béláné Folyamatos jkv. 

Érdekképviseletek 

képviselői 

Szervezeten belüli 

együttműködés segítése szülői 

fórumok, előadások csapatépítő 

tréningek szervezése, 

óvodapszichológus 

munkatársak bevonása a 

feladatba. 

Vezetői team Folyamatos jelenlét ív 

résztvevők 

nevelőtestület 

 

9. Alap- és önköltséges szolgáltatások 

Az óvodában maradt nagycsoportos 

gyermekek, fejlesztő, felzárkóztató 

foglalkozása 

Vezetői team Folyamatos Fejlődési 

napló 

Fejlesztési 

terv 

óvodapedagógusok 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

felzárkóztató foglalkozása 

Óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

Fejlesztő 

pedagógusok 

Folyamatos Egyéni 

fejlődési 

napló 

Sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos kiemelt feladatok 

 Szakértői vélemények beszerzése 

 Felülvizsgálati eredmények rögzítése 

 Differenciált feladatok meghatározása és tervezése 

 Kapcsolattartás a szakemberekkel 

 Esélyegyenlőség biztosítása 

 A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése. 

  Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, 

melyek megjelennek az 

- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/  

- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros,  /lelki 

eredetű, mozgásban kifejezésre jutó/ kreativitás / 

- viselkedési jegyekben/intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység / 

 A kiemelten tehetséges gyermekek segítése a továbbfejlődésben intellektusuk és 

kreativitásuk támogatása, ösztönzése, speciális szükségleteik kielégítése. 

A szülő segítése gyermeke megértésében, nevelésében. 

Hittan szervezése az óvodákban / 

református, katolikus/ Év eleji 

felmérés 

 Tagóvoda-vezetők 

óvodapedagógusok 

Folyamatos  

Szülői igény alapján szervezett 

önköltséges szolgáltatások a 

tagóvodákban. Év eleji felmérés igény 

szerint. 

Tagóvoda-vezető 

óvodapedagógusok 

2019.10.01- 

2020. 05.30-ig 

Jelentkezési 

lap 



Pedagógiai szakszolgálat által 

logopédia, és megelőző dyslexia 

foglalkozások. 

Logopédusok 2019 09.02-

2020.05.30-ig 

Gyermekek 

munkafüzete 

Sportszolgáltatások, vízhez szoktatás, 

tartásjavító tornák, foci, judo és egyéb 

tornafoglalkozások 

Tagóvoda-vezetők 

óvodapedagógusok 

Folyamatos jelentkezési 

lap 

Rendszeres egészségügyi ellenőrzések 

az óvodákban (fejtetvesség, fogászati 

szűrés) 

Tagóvoda-vezetők 

védőnő 

Alkalomszerű 

Évente 2-3 

alkalommal 

Feljegyzés 

 

Délutáni különfoglalkozások, szolgáltatásaink 

Feladat 

megnevezése 

Szövőgyár 

székhely 

óvoda 

Régi Fóti  

tagóvoda 

Vácrátót 

téri 

tagóvoda 

Klapka 

utcai 

tagóvoda 

Bocskai 

utcai 

tagóvoda 

Mozdonyvezető 

utcai tagóvoda 

Katolikus hittan x x x x x x 

Református 

hittan 

x x x x x x 

Akrobatikus 

rock-and roll 

x x x x  x 

Játékos angol   x x  x 

Sakk x x x x  x 

Játékos 

gyermek torna 

x  x x   

Judo x  x    

Karate    x  x 

Foci x x x x  x 

Mozgásfejlesztő 

torna 

x      

Kézműves 

foglalkozás 

   x x  

 

Óvoda neve Munkaközösség 

irányultsága 

Vezetője 

Szövőgyár utcai óvoda Jeles napok, hagyományok  

„Gyermekek fejlődésének, 

mérését, értékelését segítő” 

Munkaközösség 

 

Tóthné Török Szilvia 

 

Kárpáti Gabriella 

Mozdonyvezető tagóvoda Gyermekvédelmi MK. 

Néphagyományőrző Mk. 

Belső Ellenőrzési Csoport→ 

Kapcsolatok, jelzőrendszer 

működése 

 

Polgár András Ferencné 

Reichert Balázs Renáta 

Klapka tagóvoda Néphagyományra épülő tánc 

az óvodában 

Gyulainé Kirják Klaudia 

Klapka tagóvoda Kismesterségekkel való 

ismerkedés műhelymunka 

Bokáné Balogh Zsuzsa 

 



10. Hagyományok alakítása, ápolása, ünnepek 

Tanévnyitó értekezlet Vezetői team  Jelenléti ív, 

megismerési 

nyilatkozatok 

Az évszakokhoz kapcsolódó 

rendezvények, ünnepségek 

szervezése a tagóvodák egyéni 

sajátosságának megfelelően alakítva. 

(igazgató-helyettesek munkaterve, 

rendezvényterve alapján) 

Helyettesek 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos 

a 

munkaterve

k 

időpontjaih

oz alakítva 

Munkaterv 

(tagóvodai) 

Nevelőtestület 

Óvodai ünnepek, természeti ünnepek, szülős rendezvények 

Az ünnepek közösségformáló-, és kötődést erősítő szerepe mellett ki kell használni az esztétikai 

ízlésformáló lehetőségeket is. Olyan esztétikai élményhez kell juttatni gyermekeinket, melyek 

igényességet képviselnek és nyitottá teszi a gyermekeket és szülőket egyaránt a művészi 

alkotások értékei felé. 

Cél és feladat: 

 Az ünnep jelentsen élményt a gyermek számára, amikor mást cselekszik, mint hétköznap. 

 Tartalmában a műsorok, rendezvények, ünnepélyek jól szervezettek, élvezhetőek legyenek 

a gyermek számára. 

 Teremtse meg a csoportformáló, összetartó erőt kialakító közös örömet, meghittséget, ne 

üresedjen el. 

 Lehetőségeinkhez mérten hívjuk meg a családokat ízlésformálás, családi hagyományok 

szélesítése céljából. 

Kirándulások, séták múzeumi, 

állatkerti és bábszínházi látogatások 

szervezése tagóvodánként 

Tagóvoda-vezetők alkalom-

szerű 

Szülői 

nyilatkozatok 

jelenléti ívek 
Óvodapedagógusok 

Karácsonyi ünnepség tagóvodánként  Tagóvoda-vezetők 2019. 

12.18-22-ig 

Képek 

alkalmazotti közösség 

Nyílt napok szervezése a 

tagóvodákban: 

Célja: Óvodásaink szülei betekintést 

nyerhessenek az óvodai munkánkba, 

továbbá leendő óvodásaink és szüleik 

megismerjék az óvoda környezetét, 

az óvoda dolgozóit, és az új 

gyermekek szülei ízelítőt kapjanak 

óvodai nevelő munkánkról 

Dátumok: 

Szövő: 

Régi Fóti: 

Vácrátóti: 

 

Klapka: 

 

 

 

 

Bocskai: 

 

 

2020. Április 

A Tavaszi pedagógiai 

napokhoz Április 21-

23-ig alkalmazkodva. / 

 
Március 31, Április 04, 

Április 07 (szombat) 

 

Márc. 28 (szombat) 

Ápr.01, 08. 

 

Április 02, 09, 

Április18 (szombat) 

 

április 02 →Kiszézés  

ápr.16→Komatálazás  

ápr. 04. (szombat) 

 

április 09 –

10.→Ovikóstoló 

ápr. 04. (szombat) 

április 06-07 

Ovikukucskáló 

 jelenléti ív 



Mozdonyvezető: április 18 (szombat) 

 

Az Év Pedagógusa Díj kerületi 

kitüntetésére kollégák felterjesztése a 

kerületi Pedagógus napon való 

részvétel. 

Vezetői team 2020. április  Felterjesztési 

dokumentum 
Az óvodák 

munkatársai, dolgozói 

Az év nevelést segítő munkatársa 

kitüntetésre való felterjesztés 

Vezetői team 

 

2020.április

-május 

Felterjesztési 

dokumentum 

Az óvodák 

munkatársai, dolgozói 

Felterjesztések állami kitüntetésre Vezetői team 2020. 

február 

Felterjesztési 

dokumentum 
Az óvodák 

munkatársai, dolgozói 

Pedagógusnapi ünnepség, kirándulás 

tagóvodánként 

Vezetői team  

Tagóvoda-vezetők 

Az óvodák dolgozói 

2020. május Képek 

Nyugdíjba vonuló kollégák, 

Szolgálati emlékérem kitüntetésben 

részesülő kollégák köszöntése a 

tagóvodai ünnepségen. való 

részvétel. 

Balla Béláné 

Tagóvoda-vezetők 

május 31. felterjesztési 

dokumentum 

ünnepeltek 

Tagóvodai évfordulókon, jeles 

napokon való részvétel. 

Balla Béláné  

Helyettesek 

Folyamatos 

tagóvodai 

munkaterv 

szerint 

jelenléti ívek 

 

11. Az óvoda működését biztosító feladatok - szervezetfejlesztés 

Humánerőforrás tervezése: 

 Az álláshelyek 

betöltéséről való 

gondoskodás 

 Képességek szerinti 

feladatmegosztás 

 A vezetői ismeretek 

bővítése hatékony idő-és 

feladatmegosztás 

tervezése 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos munkaszerződések 

Szervezeti és tanulási kultúra 

fejlesztésének eszközei:  

- Jó gyakorlatok 

megosztása 

- Reagálás a szülői 

visszajelzésekre 

- Alkotó pedagógiai légkör 

megteremtése 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos Szakmai napok 

jegyzőkönyvei 

Óvodapedagógusok 

Felelősség és hatáskor 

megosztás egyértelműsítése: 

- az egyenlő teherviselés 

elvének érvényesülése 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos SZMSZ 



Ellenőrzés, értékelés 

folyamatosságának 

visszacsatolása 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos 

Ellenőrzési 

terv szerint 

Feljegyzés 

Jutalmazás, elmarasztalás 

elveinek szempontjainak 

érvényesítése. Anyagi és erkölcsi 

elismerés. Szakmai siker 

biztosítása 

Óvodavezető Folyamatos Lista 

Ösztönzés a korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazására: 

inkluzív-integrált nevelési 

módszerek alkalmazása, alkotó 

élményének biztosítása 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos Továbbképzések, új 

módszerek 

netes böngészések 

Szervezetépítés alappillérének 

alkalmazása:  

 Kölcsönös tisztelet 

 Támogató környezet 

 bizalom 

Vezetői Team 

Tagóvoda-vezetők 

Folyamatos  

Alkalmazotti 

közösség 

Az R. Ö. Ó. pedagógiai értékeire 

épülő arculatának kialakítása, 

erősítése. ( Logó, honlap, 

névjegykártya) 

Vezetői team Folyamatos Honlap működtetése 

logó 

Panasz és konfliktuskezelés 

eszközei a tagóvodákban.  

Vezetők 

Tagóvoda-vezetők 

esetenként feljegyzések, 

intézkedések 

Etikai kódex betartása Vezetői team 

tagóvoda-vezetők 

Nevelőtestület 

Folyamatos Etikai kódex 

 

Humán erőforrás fejlesztése összefüggő feladatok: a megüresedett álláshelyek meghirdetése. A 

jelentkezők önéletrajzának továbbítása az Intézményvezető-helyettesek, és Tagóvodák vezetői 

számára. A feladatok koordinálásánál az alapelv, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi 

előírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A szervezeti 

struktúra a racionális és gazdaságos működtetése a helyi adottságok, körülmények és igények 

fegyelembevételével épül fel. Tagóvodáink, mint szervezeti egységek az optimális működését 

célozzuk meg, a közösen kialakított és helyi értékeknek megfelelően végzik tevékenységüket. 

A feladatok megosztásánál építünk a szakmai orientációra, ez egyéni képességekre. 

Célunk: hogy intézményünk tagjai ismerjék meg szervezetünk céljait és azonosuljanak velük, ami 

növeli működésünk pedagógiai hatékonyságát.  

Törekszünk a munkateljesítmény folyamatos elismerésére, a dicséretre, amely segíti a jó eredmények 

elérését, és fenntartását. Megteremjük az optimális munkakörülményeket és folyamatosan fejlesztjük 

az óvodai eszközök, szakmai anyagok, játékok bővítésére is. 

12. Tanügyigazgatás 

Bekövetkezett jogszabályváltozásokból 

adódó módosítások elvégzése. 

Szabályzatok felülvizsgálata évente. 

Kötelező dokumentumok frissítése. 

Balla Béláné 

Helyettesek 

2020. 

augusztus 31. 

Szabályzatok, 

dokumentumok 



Fenntartói jóváhagyást igénylő 

döntések előkészítése, 

Pedagógiai dokumentációk 

előkészítése, átnézése 

Vezetői team 

óvodatitkárok 

folyamatos  

KIR rendszerbe lévő adatok 

felvitelének és folyamatos ellenőrzése. 

Október 01-jei statisztikához az adatok 

összegyűjtése 

Vezetői team 

Óvodatitkárok 

2019. 

szeptember 05 

 

szept. 20. 

statisztika 

Havi (heti) létszámjelentés elkészítése, 

az óvodai férőhelyek nyilvántartása. 

Vezetői team 

Óvodatitkárok 

Folyamatos  

Éves továbbképzési terv elkészítése.  

Beiskolázási terv elkészítése. 

Vezetői team 

Tagóvoda-vezetők 

2020. március 

10. 

Továbbképzési 

terv, 

beiskolázási 

terv 

RGYK határozatok, SNI 

szakvélemények HH, HHH gyermekek 

nyilvántartása. 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Nyilvántartás 

Óvodai felmentések nyilvántartása. Balla Béláné  

Óvodatitkárok 

Folyamatos Kérelmek 

Az óvodakötelesek óvodába járásának 

figyelemmel kísérése, igazolatlan 

hiányzás esetén a szükséges 

intézkedések megtétele 

Vezetői team 

tagóvoda vezetők 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos Mulasztási 

napló 

nyilvántartás 

Kerületen kívüli gyermekek lakhely 

szerinti jegyző értesítése. 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

július, 

folyamatos 

 

Óvodai jogviszony létesítésének és 

jogviszony megszüntetésének 

nyilvántartása. 

Balla Béláné 

óvodatitkárok 

Folyamatos előjegyzési 

napló 

Utazási kedvezmény kiadása.  Vezetők 

Óvodatitkárok 

2020. március 

25. 

 

Óvodai beiratkozás előkészítés, és 

szervezése. Hirdetmény kifüggesztése. 

Elutasító határozatok elküldése. 

 2020 május 

első hetétől -

2020. június 6. 

 

A tanköteles korú gyermekek 

létszámának és személyének 

nyilvántartása 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Nyilvántartás 

Tanköteles gyermekekről óvodai 

szakvéleményének átadása, az általános 

iskolai beíratással kapcsolatos óvodai 

feladatok megszervezése 

Vezetők 

Tagóvoda-vezetők 

Óvodapedagógusok 

2020. március 

20. 

óvodai 

szakvélemények 

Tanügyi dokumentumok vezetése, 

tanügy-igazgatási, ügyviteli feladatok 

ellátása 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Iktatási napló 

A gyermekek adatainak nyilvántartása, 

az adatok továbbításának 

intézményvezetőn keresztüli 

ügyintézése, az adatvédelem 

biztosítása. 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Nyilvántartások 

 

GDPR 

szabályzat 

alapján 

 

  



13. Munkaügyi feladatok 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás 

naprakész vezetése az R. Ö. Ó. 

titkárságán 

Óvodavezető 

Óvodatitkár 

Folyamatos nyilvántartás 

Az óvoda SZMSZ-ében rögzített 

munka- és személyügyi döntés 

előkészítése. 

- új dolgozó alkalmazása 

esetén a helyettesek és 

tagóvoda-vezetőkkel való 

egyeztetés, vélemény ajánlás 

kikérése. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

Alkalomszerű Javaslat 

munkaviszony 

létesítése 

Álláshelyek meghirdetése  
Vezetői team 

óvodatitkárok 

alkalomszerű Hirdetés 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, a 

HIT –ben vállalt feladatok 

megjelenítése a munkaköri 

leírásokban. Új dolgozók munkaköri 

leírásának kiadása. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

Óvodatitkárok 

2019. 

szeptember 

Munkaköri leírás 

Személyi dokumentumok frissítése 

és átadása a székhelyintézménynek.  

Dolgozói adatbázis létrehozása R. Ö. 

Ó. szinten. 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

2019. 

augusztus 31. 

Személyi dossziék 

Excel táblázat 

Gyermeki adatbázis létrehozása a KI 

R-statisztikához 

Vezetők 

Óvodatitkárok 

2019.augusztus 

31. 

Excel-táblázat 

Átsorolásokkal kapcsolatos 

munkaügyi feladatok. 

Óvodavezető 

Óvodatitkár 

Alkalomszerű Átsorolások 

Határozott idejű munkaszerződések 

felülvizsgálata 

Óvodavezető 

Óvodatitkár 

Alakalomszerű Munkaszerződések 

Hiányzások, szabadság, túlóra 

nyilvántartása 

Tagóvoda-

vezetők 

Folyamatos nyilvántartások 

Havi távollét jelentés pontos leadása 
Óvodatitkárok minden hét 

végén 

Távollét jelentés 

Szabadságos tömbök pontos 

vezetése, vezetők munkaidő 

nyilvántartásának ellenjegyzése 

Óvodavezető 

Helyettesek 

Tagóvoda-

vezetők 

Folyamatos Szabadságtömbök 

A levelezés, iktatás rendszeres 

vezetése SZMSZ-szerint. 

Óvodavezetők,  

Óvodatitkárok 

Folyamatos Iktató könyv 

Belső vezetői utasítások 

nyilvántartása, vezetése 

Óvodatitkárok,  

Helyettesek 

Tagóvoda-

vezetők 

Folyamatos nyilvántartás, 

utasítás 

dokumentuma 

 

14. Költségvetési és gazdálkodási feladatok 

Az adott évre szóló központi 

költségvetési törvény 

tanulmányozása. A költségvetés 

Vezetői team 2019. október 

 

2020. március 

Költségvetés 



előkészítésével kapcsolatos 

egyeztetések.  

A költségvetés tagóvodák részére 

történő felhasználásának elosztásának 

megbeszélése. 

Önállóan működő gazdálkodás a 

GMK-val MÁK-al való 

együttműködés megvalósítása. 

óvodavezető 

GMK dolgozói 

MÁK- 

ügyintéző 

Folyamatos gazdálkodás 

dokumentumai 

új iratkezelési 

dokumentumok 

használata 

A gazdálkodás közös elvei, szabályai 

szerinti működés megvalósítása: 

- kötelező eszköznormáknak 

való folyamatos megfelelés 

(pótlás, új beszerzés). 

Óvodavezető 

Helyettesek 

Folyamatos önellenőrzés 

dokumentumai 

Tagóvoda-

vezetők 

Közérdekű adatok nyilvánossá tétele 

a Közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó szabályzat szerint. 

- havi dokumentáció a 

közzétételi lista 

felülvizsgálatáról 

Balla Béláné Folyamatos 

havonta 

Közérdekű 

adatok 

megismerésére 

vonatkozó 

szabályzat 

felülvizsgálati 

dokumentum 

A gazdálkodási feladatok az SZMSZ-

ben a kapcsolódó szabályzatokban a 

munkaköri leírásokban rögzítettek 

szerint. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

folyamatos Ellenőrzés 

dokumentuma 

A 2018. évi költségvetés arányos 

részének feladatorientált 

felhasználása.(Tagóvodák listáinak 

figyelembe vételével.) 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

November Költségvetés 

A gazdálkodással kapcsolatos 

pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos 

adatok, a működéssel kapcsolatos 

nyilvántartások naprakész vezetése. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

Folyamatos Nyilvántartás 

A működés műszaki szükségleteinek, 

a karbantartási feladatok tervezés 

előkészítése, indoklása /munka, 

baleset tűzvédelmi szemle jkv 

.ANTSZ ellenőrzés stb.  

HACCP program előírásoknak való 

megfelelés. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

Előírásoknak 

való 

megfelelés 

tervezés 

dokumentációja 

Gyermekétkeztetés megszervezése, a 

normatív kedvezmények 

nyilvántartása. Az ebédbefizetések 

megszervezése a tagóvodák 

lehetőségeinek figyelembe vételével. 

Vezetői team 

Tagóvoda-

vezetők 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Nyilvántartás 

Szülők 

Eseti és tartós bérleti szerződések 

felülvizsgálata, elkészítése. 

Vezetői team 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Bérleti 

szerződés 

Udvari játékok TÜV. 

felülvizsgálatának nyilvántartása. 

GMK Folyamatos Ellenőrzés 

dokumentumai 



Élelmezéssel kapcsolatos igények, 

panaszok felmérése, felülvizsgálata. 

GMK   

Kockázatértékelési szabályzat 

kialakítása és betartása. 

 Szeptember 

30. 

Folyamatos 

Szabályzat 

OTP- Szép kártya névsorának 

előkészítése hónaponta. 

Vezetői team 

Óvodatitkárok 

Folyamatos Nyilvántartás 

 

15. Szakhatósági ellenőrzések 

NÉBIH: felkészülés a Nemzeti 

Élelmiszerlánc és – Biztonsági 

Hivatalellenőrzésére 

Chek lista ellenőrzése és 

dokumentálása. 

Vezetői Team 

Helyettesek 

 

Tagóvoda-

vezetők 

Konyhai 

dolgozók 

Ütemezés 

szerint 

Ellenőrzési jkv. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Intézet 

közegészségügyi célellenőrzése 

Vezetői team  

 

 

Tagóvoda-

vezetők 

folyamatos 

felkészülés a 

helyszíni 

ellenőrzésre 

Jegyzőkönyv 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Helyszíni szemle, ellenőrzés 

Vezetői team  

 

Tagóvoda-

vezetők 

folyamatos 

felkészülés a 

helyszíni 

ellenőrzésre 

Jegyzőkönyv 

TÜV udvari játékok felülvizsgálata 

- karbantartások, javítások 

cserék jelzése 

Vezetői team  

 

Tagóvoda-

vezetők 

folyamatos 

felkészülés a 

helyszíni 

ellenőrzésre 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

16. Ellenőrzés, Értékelés 

A pedagógiai munka ellenőrzése: A 

helyi nevelési gyakorlatban a P. P. 

cél-és feladatrendszerének 

megvalósítása. A kiemelt feladatok 

megfelelő fejlesztésének módszerei. 

A szabad játék és a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás aránya. A 

pedagógus kompetenciák 

érvényesülése a mindennapi 

gyakorlati munkában. 

Feladatok átruházása: Helyettesek a 

felügyelt óvodában ellenőrzik a 

pedagógus munkát. 

Vezetői Team 

 

 

 

 

 

 

Helyettesek 

 

 

Tagóvoda-

vezetők 

Ütemezés 

szerint 

Ellenőrzési jkv. 



Pedagógiai dokumentumok 

ellenőrzése: Tagóvoda-vezetők 

A pedagógiai dokumentációk 

ellenőrzésének szempontjai: 

- A pedagógiai tervezés, 

értékelés egymásra 

építettsége. 

- A gyermekek fejlődésének 

nyomon követése, 

differenciált harmonikus 

személyiségfejlesztésükről 

való gondoskodás (egyéni 

fejlesztési tervek) 

- A P.P. szabályozott, egységes 

elveket követő dokumentáció 

érvényesülése. 

- A pedagógus kompetenciák 

érvényesülése. 

- A pedagógus elvárás rendnek 

való megfelelés.  

- A vezetői, intézményi elvárás 

rendszernek való megfelelés. 

Vezetői team  

 

 

 

 

Tagóvoda-

vezetők 

 

 

 

 

 

Ütemezés 

szerint 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

dokumentációk 

Az ellenőrzés alapja: 

A Pedagógiai Program, az éves Munkaterv, a vezetői pályázat, az óvodai nevelés országos 

alapprogramja illetve a kiemelt pedagógiai feladatok nyomon követése. 

Ellenőrzés témája: Pedagógiai folyamatok komplex tervének megvalósulása 

Célja: a kiemelt pedagógiai feladatok, a működés, működtetés ellenőrzése, segítése. A 

nevelőmunka minőségének és hatékonyságának emelése.   

Feladata: A módszertani szabadságot tiszteletben tartva, fejlessze a nevelőtestület szakmai 

tevékenységét, biztosítva a zavartalan működést. 

Az ellenőrzés menete: (Előre egyezetett időben, az ellenőrző személy és az ellenőrzött 

személy, vagy személyek jelen vannak a csoportban. A munkatervben megjelölt témában 

történik az ellenőrzés. Amennyiben az ellenőrzés során javítandó területeket állapít meg az 

ellenőrző személy, abban az esetben az ellenőrzés megismétlendő.) 

Területei: 

 Pedagógiai, tanügy-igazgatási, 

 Munkaügyi, 

 Gazdálkodási 

 

Pedagógusok munkájának ellenőrzési szempontrendszer (csatolása) 

pedagógus munkát segítők munkájának ellenőrzési szempontjai: (csatolva) 

Pedagógus munkát segítők 

munkájának ellenőrzése. 

Tagóvoda-

vezetők 

Havonta 

Folyamatos 

Szempontok 

szerint 

Tisztasági ellenőrzés 

Eljárásrend: 

Belső 

ellenőrzési 

csoport  

Havonta 

Szúrópróba 

szerűen 

(takarítási 

napló) 

bejegyzés  



Belső ellenőrző csoport: (akik a 

tisztasági ellenőrzést végzik a 

konyhában, csoportszobákban és az 

óvodában) 

Módszerek: megfigyelés, 

beszélgetés értékelés, visszacsatolás 

Eszközök: szempontsor, kérdőívek, 

takarítási napló 

 

Az óvodai működtetés 

szabályszerűsége (törvényi 

megfelelés, intézményi tanügyi 

dokumentumok, szabályzatok, 

nyilvántartások, statisztikák, 

egészségügyi könyvek, jelenléti ív, 

munkaruha nyilvántartás) 

Irat és ügykezelés szabályszerűsége. 

Gazdálkodással összefüggő belső 

ellenőrzések (önkormányzati 

támogatást alátámasztó 

dokumentumok ellenőrzése) 

Vezetői team 

Tagóda-vezetők 

Óvodatitkárok 

Ütemezés 

szerint 

Tanügyi 

nyilvántartások, 

gazdálkodással 

összefüggő 

dokumentumok 

Tagóvoda-vezetők fejlesztő 

értékelése az aktuális munkaterv 

óvodai fejlesztő értékelése. 

pedagógiai dokumentáció. Az Ö. Ó. 

elvárás rendje, ellenőrzési terve 

alapján. 

Tagóvoda-

vezetők 

2020. január  Munkaterv 

Ellenőrzési 

dokumentumok 

Az óvoda honlapjának ellenőrzése 

Végváriné 

Kékhegyi Erika  

Folyamatos 

és 

alaklomszerű 

ellenőrzési 

dokumentum 

 

17. Ellenőrzési terv 

Intézmény Az ellenőrzés szempontjai és ütemezése 

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Szövőgyár 

székhelyóvoda 

A B C F D C A F E D   

Régi fóti 

tagóvoda 

 B A C D A C  E    

Vácrátóti 

Tagóvoda 

 B  A D  C A E    

Klapka 

Tagóvoda 

 B A C D A C  E D   

Bocskai 

Tagóvoda 

A B C  D  A  E    

Mozdonyvezető 

tagóvoda 

A B C  D  A C E D   

 

„A”: Pedagógiai munka ellenőrzése (Óvodavezető, Helyettesek, Tagóvoda-vezetők) 

„B” Pedagógiai dokumentáció ellenőrzése (Tagóvoda-vezetők) 



„C”:A működtetés szabályszerűségének ellenőrzése (tanügyigazgatás, gazdálkodás,     munkaügy) 

/Óvodavezető- Helyettesek/ 

„D”: Helyettesi írásos fejlesztő értékelés év végi beszámoló – Óvodavezető felé 

„E”: Tagóvoda-vezetői írásos fejlesztő értékelés, év végi beszámolás – Helyettes felé 

„F”: Honlap ellenőrzése (óvodavezető) 

 

Elemzési szempontsor:  

 Az óvodapedagógus a gyermekek képességfejlesztéséhez megfelelő módszertani 

felkészültséggel rendelkezik. 

 Az alkalmazott módszerek megfelelnek a gyermekcsoport értelmi, szociális fejlettségi  

 szintjének. 

 Az óvodapedagógus kellőképpen differenciálja az alkalmazott módszereket a tehetséges, 

hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek igénye szerint. 

 Az óvodapedagógus képes felmérni a gyermekek fejlettségi szintjét a további sikeres 

fejlesztés érdekében. (tehetséges, értelmileg, szociálisan elmaradott gyermekek kiszűrése) 

 A differenciálás és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése megjelenik tervező 

munkájában. 

 Elfogadja, a gyermekcsoporttal elfogadtatja a különböző társadalmi rétegekből érkező 

társakat a közösségfejlesztés érdekében. 

 A gyermekek között felmerülő konfliktusokat tapintatosan, megfelelő módszertani 

kultúrával oldja meg. 

 Tervezése az előző évi nevelési, fejlesztési terv megvalósulásának értékelésére épül, 

figyelembe véve az adott csoport adottságait. 

 A tervezett célok, feladatok hatékony megvalósulása reális, biztosított. 

 Tudatosan megtervezi az ismeretszerzéshez szükséges tapasztalatszerzések, élmény 

 szerzések lehetőségeit. 

 A motiváció elvét megfelelően alkalmazza a figyelem felkeltése, fenntartása érdekében 

 Megfelelő helyet, időt, eszközt biztosít a gyermekek cselekvő ismeretszerző 

tevékenységéhez. 

 Az óvodapedagógus értékelő visszajelzése a gyermekek számára segítő, fejlesztő szándékú. 

 A szülők reális tájékoztatása gyermekük egyéni fejlettségéről biztosított igényük, és az éves 

programtervben foglaltak szerint. 

 Az óvodapedagógus nyelvhasználata igényes, kommunikációja megfelelő a gyermekek, 

szülők, kollégák felé. 

 Képes együttműködni a kollektívával, és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. 

(logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat) 

 Reális önismerettel rendelkezik, képes az önreflexióra. 

 Az óvodapedagógus személyiségét jellemzi az elkötelezettség és a szakmai 

felelősségvállalás. 

 Igénye van az önképzésre, szakmai megújulásra. 

Dajkák munkájának ellenőrzése  

Szempontok: 

 Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helységekben.  

 Munkaidő pontos betartása.  

 Kapcsolattartás a gyerekekkel.  

 Kapcsolat az óvónőkkel.  

 Gyermekszerető magatartás  

 Pozitív példaadás  

 Tapintat és elfogadás a kapcsolataiban  



18. A továbbképzések rendje: Továbbképzési beiskolázási terv 

 

Az önképzést, az új ismeretek beépítését a napi gyakorlatba nagyon fontosnak tartjuk és az intézmény 

jövőjének szempontjából. Belső továbbképzéseink, bemutató foglalkozások lehetővé teszik, hogy 

tanulhassunk egymástól, és szinten tartsuk pedagógiai ismeretinket. Folyamatosan figyeljük az 

ingyenes továbbképzéseket, és a kollégáknak ezt továbbítjuk. A nevelőtestület által jóváhagyott 

Beiskolázási terv alapján alakulnak a továbbképzések: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

  



 
MUNKAREND-Szövőgyár          

2019/2020 nevelési évre        
 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Balla Béláné 6 páros és 

páratlan 

7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-13.30 

Bekó Zsuzsanna 32 páros  10.30-

17.00 

11.30-17.30 11.30-18.00 11.00-17.30 11.00-17.30 

páratlan 7.00-13.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.00 7.00-13.30 

Igyártó Ivett 

 

32 páros  6.00-12.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 7.00-13.30 

páratlan 11.30-

18.00 

11.30-17.30 10.30-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Buzásné Bozsóki 

Erika 

32 páros  11.30-

18.00 

 

 

 

 

11.30-17.30 

 

 

 

 

11.00-17.30 

 

 

 

 

11.00-17.30 

 

 

 

 

10.30-17.00 

páratlan 7.00-13.00 7.00-13.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.30 

Buzáné Magyar 

Anikó 

32 páros  7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 7.00-13.30 6.00-12.30 

páratlan 11.00-

17.30 

11.30-17.30 11.00-17.30 10.30-17.00 11.30-18.00 

Tóthné Török Szilvia 

 

32 páros  11.30-

17.30 

11.00-17.30 10.30-17.00 11.30-18.00 11.00-17.30 

páratlan 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 

Pereszlényi Erika 32 páros  7.00-13.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.30 7.00-13.00 

páratlan 11.30-

17.30 

10.30-17.00 11.30-18.00 11.30-17.30 11.00-17.30 

Szabó Szilvia 32 páros  11.0-17.00 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 

páratlan 6.30-13.00 7.00-13.30 7.00-13.30 6.30-13.00 7.00-13.00 

Csillag Terézia 32 páros  7.00-13.30 7.30-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 

páratlan 11.00-

17.30 

11.00-17.30 11.30-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 

Siba Mariann 32 páros  11.30-

17.30 

11.30-18.00 11.00-17.30 10.30-17.00 11.00-17.30 

páratlan 6.00-12.30 6.30-13.00 7.00-13.00 7.00-13.30 6.30-13.00 

Balla Erika 32 páros  7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.00 

páratlan 10.30-

17.00 

10.30-17.00 11.00-17.30 11.30-18.00 11.00-17.00 

Kárpáti Gabriella 32 páros  11.00-

17.30 

10.30-17.00 11.30-17.30 11.00-17.30 11.30-18.00 

páratlan 7.00-13.00 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 6.00-12.30 

Dudás Gizella 32 páros  7.00-13.00 6.00-12.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 

páratlan 11.00-

17.30 

11.30-18.00 10.30-17.00 11.30-17.30 10.30-17.00 

 32 páros  11.00-

17.30 

11.00-17.30 11.00-17.30 7.00-13.30 11.00-17.00 

páratlan 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.30-13.30 7.00-13.30 

Pásztor Beáta 20 páros  8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00  8.00-13.00 

páratlan 11.30-

16.30 
11.30-16.30 11.30-16.30  11.30-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNKAREND-Szövőgyár    

Pedagógus munkát segítők és technikai dolgozók       

2019/2020 nevelési évre        
 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Szabó Zoltánné 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 11.00-17.30 11.00-17.30 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Knoska Józsefné 

 

40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Galluszka Anikó 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Lakatos Jánosné 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Megyeri Eszter Márta 

 

40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Klement Melinda 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Takács Istvánné 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Lőrincz Annamária 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Polgár Andrea 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Molnárné Busi 

Krisztina 

40 páros  7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-13.30 

páratlan 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-13.30 

Ludányiné Regős 

Ildikó 

40 páros  7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-13.30 

páratlan 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-13.30 

Varjú Péterné 40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 

Knodel Péterné  40 páros  7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Munkarend 2019-2020-as nevelési év 

Régi fóti tagóvoda 

Óvodapedagógusok 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Magyar Tamásné 

tagóvoda-vez. 

24 páros  11.30-16.30 11.30-16.00 11.30-16.30 11.30-16.00 11.30-16.30 

páratla

n 

7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 8.00-12.00 

Fazekas-Varga Ágnes 

óvodapedagógus  

32 páros  7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.30-13.30 

páratla

n 

10.30-17.00 10.30-17.00 10.30-17.00 10.30-17.00 10.00-16.00 

Halvax Béláné 

óvodapedagógus 

32 páros  6.00-12.30 7.00-13.00 6.00-12.30 7.00-13.30 6.00-12.30 

páratla

n 

10.00-16.30  11.30-18.00 10.00-16.00   11.30-18.00 10.00-16.30   

Fialka Bernadett 

Óvodapedagógus 

(gyakornok) 

26+4 páros  10.30-16.30 11.30-17.30 10.30-16.30 11.30-17.30 10.30-16.30 

páratla

n 

6.00-12.00 7.30-13.30 6.00-12.00 7.30-113.30 6.00-12.00 

Némethné Bartha 

Éva 

óvodapedagógus 

 

32 páros  11.30-18.00 10.30-16.30 11.30-18.00 10.30-17.00 11.30-18.00 

páratla

n 

7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.00 

Csatlos Rozália 

óvodapedagógus 

32 páros  7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.30 6.00-12.30 7.00-13.00 

páratla

n 

11.30-18.00 10.30-16.30 11.30-18.00 10.30-17.00 11.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Munkaidő beosztás 2019-2020-as nevelési év 

Régi fóti tagóvoda 

Technikai dolgozók 

 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Bóné Edit 

dajka 

40 1.hét 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 11.00-17.30 11.00-17.30 

2.hét 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

3.hét 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

Feketéné Varga 

Erzsébet 

dajka 

40 1.hét 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

2.hét 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

3.hét 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

Bekó Istvánné 

dajka 

40 1.hét 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

2.hét 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

3.hét 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Incze Gyöngyvér 

Ped. asszisztens 

40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratla

n 

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Mózesné Garbacz 

Zsuzsanna 

Konyhai dolgozó 

40 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratla 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

 

A dadus nénik munkarendje hetente forog körbe, 2019. szept. 2-i kezdéstől a táblázatban foglaltak szerint 

alakul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNKAREND Vácrátót        

2019/2020 nevelési évre        
 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Andreánszkyné 

Balázs Aranka 

32 páros  7:30-13:00 7:30-13:00 8:00-16:00 8:00-16:00 7:30-12:30 

páratlan 7:30-13:00 7:30-13:00 8:00-16:00 8:00-16:00 7:30-12:30 

Vargáné  

Posta Györgyi 

 

32 páros  7:30-13:30 7:30-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-14:00 

páratlan 11:30-18:00 11:30-18:00 11:30-18:00 11:30-18:00 12:00-18:00 

Szalai Zsuzsanna 32 páros  11:30-18:00 

 

 

 

 

11:30-18:00 

 

 

 

 

11:30-18:00 

 

 

 

 

 

11:30-18:00 

 

 

 

 

 

12:00-18:00 

páratlan 7:30-13:30 7:30-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-14:00 

Tősér Ágnes 32 páros  6.00-12.30 6.00-12.30 6.00-12.30 6.00-12.30 6.00-12.00 

páratlan 6:00-12:30 6:00-12:30 6:00-12:30 6:00-12:30 6:00-12:00 

Simor Andrea 

 

18 páros   7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 

páratlan  7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 

        

      

Kanyorszky Erika 40 páros  8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

páratlan 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

Szilágyi Árpád 

Andrásné 

40 páros  8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

páratlan 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

        

      

Weiszné  

Tóth Katalin 

40 páros  6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 

köztes 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

páratlan 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 

Ráczné  

Kristóf Betti 

40 páros  10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 

köztes 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

páratlan 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 

Nyikos Szilvia 40 páros  6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 

köztes 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

páratlan 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 

Mészárosné 

Czinege Klára 

40 páros  10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 

köztes 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

páratlan 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 

Kovácsné  

Horváth Mariann 

40 páros  7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 

páratlan 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 

 
7:30-15:30 

 
 



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  

KLAPKA TAGÓVODA 

1154. Budapest, Klapka  György u. 27. 

Tel./ fax:  307-6374 

e-mail: klapkaovi@rakospalotaiovi.hu 

Web: www.rakospalotaiovi.hu 

intézményvezető: Balla Béláné 

általános helyettes: Végváriné Kékhegyi Erika 

 

MUNKAREND- Klapka Óvoda           

2019/2020 nevelési évre 
Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Végváriné Kékhegyi 

Erika 

 

10 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Bokáné Balogh  

Zsuzsa 

 

24 páros 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.30-11.30 

páratlan 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.30-16.30 

Várallyainé Dobossy 

Anita 

 

32 páros  11.00-17.30 

 

 

 

 

11.00-17.30 

 

 

 

 

11.00-17.30 

 

 

 

 

11.00-17.30 

 

 

 

 

11.30-17.30 

páratlan 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 

Hosták Kata  

 

32 páros  11.30-18.00 11.30-18.00 11.30-18.00 11.30-18.00 11.30-17.30 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 

Varga Géza  

Vilmosné 

 

32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Csókáné Kalmár  

Ágnes 

 

Klaudia 

 

32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30 -12.30 

Gyulainé Kirják 

Klaudia 

32 páros  7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Madaczki Lászlóné 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 

 Garami Dóra 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Pácser Szandra 

/dajka/ 

40 páros  10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

páratlan 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

Duma Nikolett 

/dajka/ 

 

40 páros  6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

páratlan 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

Vargáné Domján 

Zsuzsa /dajka/ 

40 páros  6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

páratlan 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

Makra Anikó  

/dajka/ 

40 páros  10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 

páratlan 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

Medzayné Ivanova 

Albina /konyhás/ 

 

40 páros  

6.30-14.30 6.30-14.30 6.30-14.30 6.30-14.30 6.30-14.30 
páratlan 

Bacsáné Tóth Éva 

ped. asszisztens 

40 páros  

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 
páratlan 

Emry Melinda 

/óvodatitkár/ 

40 páros  
8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 

      

       A reggeli és a délutáni ügyelet – azaz a közös játék - forgó rendszerben történik.           

http://www.rakospalotaiovi.hu/


 

RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  

BOCSKAI TAGÓVODA 
1153. Budapest, Bocskai utca u. 65. 

Tel./ fax:  307-7094 

e-mail: bocskaiovi@rakospalotaiovi.hu 

Web: www.rakospalotaiovi.hu 

OM azonosító:201545 

Tagóvoda vezető: Czabayné Csóka Annamária 

 

MUNKAREND- Bocskai Óvoda 

                       2019/2020 nevelési évre 
 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Czabayné Csóka 

Annamária 

24 páros  12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.30-16.30 

páratlan 7.00-12.00 7.00-12.00 

 

7.00-12.00 

 

7.30-12.00 

 

7.30-12.00 

 

Nagyné Szoboszlai 

Erika 

32 páros  6.30-13.00 

 

6.30-13.00  6.30-13.00  6.30-13.00  7.00-13.00  

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Katafay Blanka 

Laura 

32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

Gárdonyi Lilla 

/gyakornok/ 

26+6 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Dér Márta 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

üres álláshely 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.30-17.30 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Hermanné 

Tarnavölgyi 

Krisztina /dajka/ 

40 páros  10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

páratlan 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

Pálinkás Józsefné 

/dajka/ 

40 páros  10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

10.00-18.00 

 

páratlan 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

Kristóf Zsoltné 

/dajka/ 

40 páros  6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

páratlan 10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  

Járosi Katalin 

/konyhás/ 

40 páros  6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 

páratlan 10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  10.00-18.00  

Ungi Kálmánné 

/ped. asszisztens/ 
40 

páros  

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 
páratlan 

         

           A reggeli és a délutáni ügyelet – azaz a közös játék - forgó rendszerben tör 

                              
 

 

 

 

 

 

http://www.rakospalotaiovi.hu/


 

MUNKAREND- Mozdonyvezető Óvoda           

2019/2020 nevelési évre        
 

Név Köt. 

Óra 

Hét HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Dobosné Nagy  

Erzsébet  

Intézmény vezető h. 

10 páros  8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

páratlan 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Zseneiné Veres 

Tímea 

Tagóvodavezető 

24 páros  8.00-12.00 8.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

páratlan 12.00-16.00 8.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00 

Reichert Balázs 

Renáta 

32 páros  10.00-16.30 7.00-13.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 

páratlan 7.30-14.00 7.00-13.30 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 

Soós Lászlóné 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Fiderné Popovics 

Anita 

32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Paulovits Adrienn 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Czél Gyöngyi 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Pálfi Szabó Judit 

Csilla 

32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Pap  Sára 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Rábai Józsefné 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 7.00-13.00 

Vavrik Beáta 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 szakértői nap 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 szakértői nap 

Hegyi Ildikó 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Kovács-Tóth 

Anita 

32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Polgár András 

Ferencné 

32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Balla Gyuláné 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

Bordásné Szőcs Ida 32 páros  6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

páratlan 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

Aux Zsuzsanna 32 páros  11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.30 11.00-17.00 

páratlan 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 7.00-13.00 

          A reggeli és a délutáni ügyelet – azaz a  közös játék - forgó rendszerben történik. 

                              

 

 

 

 

 

 



 
Mozdonyvezető utcai tagóvoda Heti váltás   

      Hónap   

Cso

- 

por

t 

Név Köte- 

lező 

óra- 

szám 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét Óra- 

szám 

1. Mohácsi Tünde (dajka) 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

2. Farkas Jelena (dajka) 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

160 

3. Metercsik Sándorné 

(dajka) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

4. Mihály Erzsébet (dajka) 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

160 

5. Molnár Zsanett (dajka) 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

160 

6. Sütő Mónika Imola 

(dajka) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

7. Fischer  

Zoltánné(dajka) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

160 

8. Budai Istvánné (dajka) 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

6.00-14,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

10.00-18,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

9. Salaminné Kramarics 

Szilvia (óvoda titkár) 

40 H,K,SZ,CS.:  

7.30-16,00               

P: 7.30-

14.00 

H,K,SZ,CS.:  

7.30-16,00               

P: 7.30-

14.00 

H,K,SZ,CS.:  

7.30-16,00               

P: 7.30-

14.00 

  160 

10. Erdei Tünde mozgás 

terapeuta) 

20/11 K,SZ.: 8-12 

CS.: 8-11 

K,SZ.: 8-12 

CS.: 8-11 

K,SZ.: 8-12 

CS.: 8-11 

K,SZ.: 8-12 

CS.: 8-11 

80 

11. Kovácsné Sándor Csilla  40/24 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

    

12. Dr. Duró Zsuzsanna 

(fejlesztő pedagógus) 

40/24 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-13,00 

160 

13. Móricz Rebeka 

(dietetikus) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

14. Béres Krisztina 

(dietetikus) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

15. Jegesné Strasszer Mária 

(pedagógiai asszisztens) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

16. Somogyi Viktória 

(pedagógiai asszisztens) 

40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

160 

17. Ignácz Zsuzsanna 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16,00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

7.00-15.00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16.00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

7.00-15.00 

160 

18. Szemánszki Andrea 40 H,K,SZ,CS,

P.:  

7.00-15.00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16.00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

7.00-15.00 

H,K,SZ,CS,

P.:  

8.00-16.00 

160 



Szövőgyár utcai székhelyóvoda 2019-2020 nevelési év programterve 

SZEPTEMBER 

 

2.                       Új nevelési év indítása, új gyermekek  

5.                       Vezetői értekezlet (óvodavezetés) Szövőgyár 

10.   Tanévnyitó értekezlet - Csokonai Művelődési - Ház 

12.  SNI értekezlet –spirálház - 

13.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

16.  UTE torna felmérés 

          Ebédbefizetés 

17. 

18.  Lénárd Ildikó szülőknek szóló előadása a XV. kerületi P. Sz.-től  

19.   Lénárd Ildikó pedagógusoknak szóló előadása a XV. kerületi P. Sz.-től 

20.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-(2. csoport) 

23.  Ebédbefizetés 

24  Szüreti mulatság-/”Répa, retek, mogyoró”- együttes/ 

27.  Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

30.  Magyar Népmese Napja-Benedek Elek mese olvasása 

 

OKTÓBER 

1.  Megkezdődnek a fakultációk   

      Szülői értekezlet 1. csoport,6. Csoport 

3.  Szülői értekezlet 3. csoport 

4.  Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

7.  Szülői értekezlet 7. csoport 

8.  Kirándulás Piliscsévre 1.,2.,4.,6.,7. csoport 

    Kirándulás Rex kutyaotthon 3.,5. csoport 

9.  Szülői értekezlet 4. csoport 

11.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport  

14.   Ebédbefizetés. Fotózás 

15.  Fotózás  

18.  Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

21.   Ebédbefizetés 

23.  Tűzriadó gyakorlat, az óvoda kiürítése  

25.  Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

26.  Iskolai őszi szünet 

27.   Iskolai őszi szünet 

28.   Iskolai őszi szünet 



29.   Iskolai őszi szünet 

30.  Iskolai őszi szünet 

31.   Nevelés nélküli nap  

NOVEMBER 

1.   Munkaszüneti nap 

2.  Iskolai őszi szünet 

3.  Iskolai őszi szünet 

5.  Szülői értekezlet 3. csoport 

7.  Szülői értekezlet 5. csoport 

8.  Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

11.  Márton-napi lámpás kiállítás 

12.  Fabatka Bábszínház: Ludas Matyi előadása 

15.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

18.  Ebédbefizetés 

22.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

25.   Ebédbefizetés 

29.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-2. Csoport 

 

DECEMBER 

6.  Mikulás Ünnepély 

7.  Szombati munkanap 

9.   Ebédbefizetés 

14.  Szombati munkanap 

16.  Ebédbefizetés 

17.  Karácsonyi Ünnepély 

      MIAMANÓ SZÍNHÁZ: Betlehemes műsora 

20.  Nevelés nélküli nap 

23.   Intézményünk Zárva tart 

24.  Intézményünk Zárva tart 

25.   Intézményünk Zárva tart 

26.   Intézményünk Zárva tart 

27.   Intézményünk Zárva tart 

28.   Intézményünk Zárva tart 

29.   Intézményünk Zárva tart 

30.   Intézményünk Zárva tart 

31.   Intézményünk Zárva tart 

JANUÁR 



1.   Intézményünk Zárva tart 

2.   Intézményünk Zárva tart 

17.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

24.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

31.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

FEBRUÁR 

4.  FABULA Színház: „Brumi és a téli álom” 

6.  Szülői értekezlet 2. csoport 

7.   Nevelés nélküli nap 

14.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

17.  Kiszebáb kiállítás 

18.  Álarcosbál 

19.  TÁNCHÁZ 

      Szülői értekezlet 7. csoport 

20.  Kiszebáb égetés 

21.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

25.     Szülői értekezlet 6. csoport 

26.     Szülői értekezlet 4. csoport 

28.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

 

MÁRCIUS 

6.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

13.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

       Kossuth szobornál megemlékezés 1.,2.,4.,5.,6.,7 csoport 

19.  Víz Világnapja kiállítás 

20.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

27.   Úszás Kolozsvár utcai uszodában-7. Csoport 

 

ÁPRILIS 

4.  HÚSVÉT-Szabad Ötletek Színháza: Húsvéti tojást vegyenek című előadása 

9.  Iskolai szünet 

10.  Iskolai szünet 

11.  Iskolai szünet 

12.   Iskolai szünet   

14.  Húsvéti ünnep   

18.  Föld napja a csoportokba 



22.  Föld Napja kiállítás 

 

MÁJUS 

4.  Anyák napja egyéni köszöntések 

5.   Anyák napja egyéni köszöntések 

7.  Gyereknap 

8.  Nevelés nélküli nap, Szervezetfejlesztés 

9.  Óvodai beiratkozás 

10.  Óvodai beiratkozás 

11.  Óvodai beiratkozás 

12.  Óvodai beiratkozás 

13.  Óvodai beiratkozás 

14.  Kirándulás Visegrádra 1-7 csoportok 

27.  Kihívás Napja 

29.  Évzáró, ünnepségek, Ballagás a nagycsoportosok számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Óvodanaptár: Régi Fóti óvoda 

 Ünnepek, hagyományok és egyéb események összegzése 

 a 2019-2020 nevelési évben 

Időpont Program megnevezése Célcsoport Felelős 

 

09. 16. 

 

09.17. 

 

09.18. 

Szülői értekezlet: 

1.csop. 

 

2. csop. 

 

3. csop.  

 

Szülők,  Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

09. 24. Süteménysütés-

mézeskalács 

Mihály-napra 

Szitakötő csop 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

09. 25. Süteménysütés- 

perec 

Mihály-napra 

csop. 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni  

09. 26. Süteménysütés-  

pogácsa 

Mihály-napra 

Katica csop. 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

09. 27. délelőtt Szent-Mihály napi vásár Gyerekek, szülők Plakátot készít, 

dekoráció: 

Halvax Béláné 

 

09.30. délelőtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00. órától 10.10-ig 

 

 

 

10.15. órától 10.25.-ig 

 

 

10.30 órától 10.45-ig 

Magyar népmese napja: 

A magyar népmese 

napjának megünneplése 

korcsoportonkénti 

mesehallgatás 

felkínálásával a 

tornaszobában 

 

(-Dadus néni vigyáz a 

mesélő óvó néni 

gyerekeire a teremben 

v, az udvaron) 

 

 

Gyerekek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiscsoportosoknak 

mesél- 

Fazekas Ági 

 

Középső 

csoportosoknak mesél-  

Némethné B. Évi 

Nagycsoportosoknak 

mesél-  

Halvax Béláné 

 



10. 02.  Állatok világnapja 

 

 

 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

10.15. délelőtt Szüreti mulatság Gyerekek, szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

11.05. délután Munkadélután: 

Lámpás készítés Szent-

Márton napjára 

 

Gyerekek, szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

11.05.  Süteménysütés- Márton 

napra 

Szitakötő csop 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

11.06. Süteménysütés- Márton 

napra  

Katica csop 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

11.07. Süteménysütés-Márton 

napra Pillangó  

 csop 

 

Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

11.11. délután Szent-Márton napi 

lámpás felvonulás 

 

(Időjárástól függően 

lesz megtartva) 

Gyerekek, szülők Plakátot készít, 

dekoráció, délutáni 

tábortűz 

megszervezése: 

Incze Gyöngyvér 

 

11.25.  Adventi koszorúkötés  Szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

Szervezésért felelős: 

Magyar Tamásné 

 

 

12. 06. délelőtt Szent-Miklós napja Gyerekek 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

SZMK tagok 

 

12.13. délelőtt Lucázó délelőtt Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

12.17. délelőtt 

 

Munkadélelőtt: 

Karácsonyi készülődés 

 

 

Gyerekek, szülők 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

12.19. délelőtt Látogatása v. 

Evangélikus, v. 

Református, v. 

Katolikus templomba 

 

Gyerekek, szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák, 

konyhás néni 

Szervezésért felelős: 

Magyar Tamásné 

 

2020.01.06. délelőtt Megemlékezés 

vízkereszt napjáról (jan. 

6-a) 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 



 

01. 14. délelőtt Lóca együttes zenés 

mese előadása: 

„Katyika és Matyika” 

 

Gyerekek Szervezésért felelős: 

Magyar Tamásné 

 

 

01.21. 

 

01.22. 

 

01.23. 

Szülői értekezlet 

 

Szitakötő csop. 

 

Katica csop. 

 

Pillangó csop. 

 

Szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

01.30. délelőtt Megemlékezés 

gyertyaszentelő 

ünnepéről, népi 

időjóslások 

 

 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

 

02.11. 10 óra Jelmezbál a "Bóbita 

Band"- del 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

Szervezésért felelős: 

Magyar Tamásné 

 

02.25. délelőtt Állatalakoskodó farsang Gyerekek, szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dadus 

nénik 

 

Szervezésért felelős: 

Magyar Tamásné 

 

03.13. délelőtt Megemlékezés márc. 

15-e ünnepéről 

Látogatás a Kossuth 

emlékműhöz 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

03. 22. Víz világnapja 

 

Gyerekek 

 

 

 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

04. 07. délelőtt Munka délelőtt: 

Húsvéti készülődés 

Gyerekek, szülők Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

04. 20. - 04. 23. 

 

 

 

 

 

 

Föld világnapja 

alkalmából 

- Növények  gondozása 

az óvoda udvarán 

 

 

Gyerekek, szülők 

 

 

 

 

 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

 

 

 

04.24. délelőtt Megemlékezés Szent-

György napjáról 

 

 

Gyerekek Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

 

 



 

05. első hete, délután Anyák napja Gyerekek, szülők 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

05. 07. - 05.11. 

 

Madarak és fák 

napjának hete: 

- Élményszerzési 

lehetőségek biztosítása 

 

- Kirándulás 

szervezése  

 

 

 

Gyerekek 

 

 

 

Gyerekek 

 

 

 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens, dajkák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.22. 

 

05.28. 

 

05.29. 

 

 

 

 

Évzárók, iskolába 

menők búcsúztatása 

 

 

Szitakötő csop. 

 

Katica csop. 

 

Pillangó csop. 

 

 

 

 

Gyerekek, szülők 

 

 

 

 

Csoportos óvónők, ped. 

asszisztens,  dajkák, 

SZMK tagok 

 

 

A programok előre nem látható okok miatt változhatnak. 

Reszort feladatok beosztása: 

Feladat megnevezése: 

 

Felelős: 

Kirándulások, autóbusz szervezése 

 

Némethné B. Éva 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Fazekas-Varga Ágnes 

Könyvtár felelős 

 

Halvax Béláné 

Bábszínház, színházszervezés 

 

Magyar Tamásné 

Dekorációfelelős (csoportszobák, öltözők) 

 

Csoportos óvónők 

Tornaterem ablakainak évszakonkénti,  

ünnepenkénti dekorációs felelőse 

 

Fialka Bernadett 

 

 

 

 

 



Óvoda-naptár a Vácrátót téri Tagóvodában 

 Ünnepek, hagyományok és egyéb események összegzése 

 a 2019-2020. nevelési évben 

 

Időpont Program megnevezése Célcsoport Felelős 
09. 04. Munkatársi értekezlet tagóvoda dolgozói Simor Andrea 

 

09. 16-19. Szülői értekezletek szülők 

 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

09. 26. Népmese napja  

- bábelőadás 

 

gyerekek 

 

Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek  

október első 2 hete Almavásárlás/szüretelés 

 

gyerekek 

 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

10. 02. Állatok világnapja 

- állatbemutató az 

óvodában 

 

Gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek  

10. 15. Alma-nap – kreatív nap a 

szülőkkel és 

hagyományőrző népzenei 

műsor 

gyerekek, szülők csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, konyhai 

dolgozó 

11. 11.  Márton-nap Manóvilág 

alapítvánnyal 

- libás játékok 

- libás alkotások 

- hagyományőrző 

népi műsor 

gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

11. 29. Adventi készülődés – nyílt 

nap, kreatív alkotások a 

szülőkkel 

gyerekek, szülők, 

nagyszülők 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztens, 

dajkák, konyhai 

dolgozó 

12. 05.  Szent-Miklós napja 

Mikulásvárás, ünnepi 

műsor 

gyerekek 

 

Vargáné Posta 

Györgyi,  

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, SZMK 

12. 10-12. Adventi vásár szülők, óvodába 

látogató felnőttek 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, SZMK, 

szülők 

12. 13. Luca-napi népszokások 

 

gyerekek csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 



12. 19. Karácsonyi ünnepség és 

zenés műsor 

gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, konyhai 

dolgozó 

2020. 01.  

(műsortól függően) 

Színházlátogatás 

 

gyerekek Simor Andrea 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek 

01. 22. Közlekedj okosan! – 

interaktív műsor 

gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

02. 03. Medve-nap 

- néphagyományok 

megismerése 

- plüss mackók 

„találkozója” 

- medvés dalok, versek, 

képek bemutatása, 

gyűjtése 

- időjárás megfigyelése 

gyerekek csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

02. 19. Farsangi mulatság 

Zenés műsor 

gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

02. utolsó negyede Szülői értekezletek 

A nagycsoportosok 

szüleinek az 

iskolaigazgató és a 

jövendőbeli elsős tanítók 

meghívásával 

szülők 

iskolaigazgató, 

tanítók 

Simor Andrea 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

03. 13. Megemlékezés márc. 15-e 

ünnepéről 

gyerekek csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

03. 20. Víz világnapja – „vizes” 

játékok 

gyerekek 

 

 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

03. 25. Zenés mese gyerekek Vargáné Posta 

Györgyi, 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek 

03. és 04. hónap 

folyamán 

(Önkormányzat 

kijelölése alapján) 

Nyílt nap az óvodában a 

jövő óvodásainak 

 

gyerekek, szülők csoportos óvónők, 

ped asszisztensek, 

dajkák 

04. 08.  

 

Húsvéti készülődés – 

kreatív délelőtt a szülőkkel 

együtt 

Zenés műsor 

gyerekek, szülők, 

nagyszülők 

Vargáné Posta 

Györgyi 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 



dajkák, konyhai 

dolgozó 

 

04. 16. 

 

Tűzoltó-nap az óvodában 

 

 

Gyerekek Csoportos óvónők, 

ped. asszisztens, 

dajkák 

 

04. 22.  

 

 

 

 

Föld világ napja 

- kirándulás az Állatkertbe 

 

gyerekek 

 

 

Szervező: 

Simor Andrea 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztens, 

dajkák 

 

05. első hete Anyák napja 

 

gyerekek, szülők 

 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

 

05. 11. Madarak és fák napja 

- udvarrendezés, 

folyamatos virágültetés 

Zenés műsor 

gyerekek 

 

 

 

 

Vargáné Posta 

Györgyi 

csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

05. 28. Gyereknap a Manóvilág 

Alapítvánnyal 

gyerekek csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák 

05. hó péntek 

délutánokként 

Évzárók, iskolába menők 

búcsúztatása, évzáró 

műsorok 

 

gyerekek, szülők csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, SZMK 

tagok 

05. 27. egész nap Óvodai kirándulás 

(Helyszín még nem 

ismert) 

gyerekek csoportos óvónők, 

ped. asszisztensek, 

dajkák, konyhai 

dolgozó 

 

 

A programok vagy időpontjuk előre nem látható okok miatt változhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  

KLAPKA TAGÓVODA 
1154. Budapest, Klapka  György u. 27. 

Tel./ fax:  307-6374 

e-mail: klapkaovi@freemail.hu 

Web: www.rakospalotaiovi.hu 

intézményvezető: Balla Béláné 

általános helyettes: Végváriné Kékhegyi Erika 

 

2019 - 2020. nevelési év programterve -  Klapka óvoda 

Szeptember 

02.   Új nevelési év indítása, új gyermekek fogadása.  

10.   Tanévnyitó nevelői értekezlet 17 órakor a Csokonai Művelődési   

   Házban a kollegáknak.  

11. Étkezési díj befizetése.  

17.    Tagóvoda vezetői értekezlet a Mozdonyvezető óvodában. 

17.    Az UTE tornaszakosztálya a középső és nagycsoportos gyermekek   

   körében felmérést végez 9 órakor. 

18. A XV. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 13 órakor tájékoztató 

elbeszélésre jönnek a Klapka óvodába az óvodapedagógusokhoz. 

23. Tűzriadó az óvodában. 

23. 11 órakor a Portéka Színpad előadása.  

23. Szülői értekezlet 16.30 órakor minden csoportban. /16 órakor SZMK gyűlés/ 

26. Mihálynapi vásár Tálas Ági vezetésével néptánc. 

30-tól    Megkezdődnek a fakultációk. 

30.    A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai szülői értekezletet tartanak a  

   kiscsoportos gyermekek szüleinek 16.30 órakor. 

Október 

04.   Állatok világnapja.   

04.   Az aradi vértanuk napja /október 6/ alkalmából megemlékezés,   

   koszorúzás a nagycsoportosok részvételével Dessewffy Arisztid   

   emléktáblájánál. 

09. Étkezési díj befizetés.  

10. Állatsimogató az óvodában 8-12 óráig csoportonként. /siklók, királypitonok, 

boák, szakállas agámák, kaméleonok /párducok és sisakosak/, 

vadászgörények, afrikai fehérhasú törpesünök/ 

13. Önkormányzati választás az óvodában. 

15. Munkaegészségügyi vizsgálat a dolgozóknak. 

23.   Szerda - Munkaszüneti nap. 

mailto:klapkaovi@freemail.hu
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31.   Nevelés nélküli munkanap. 

November 

01. Péntek – Munka szüneti nap.  

04-05-06 Fakultációk befizetése.  

06. Étkezési térítési díj befizetés.  

07. Gyermek kutya kommunikáció Interaktív foglalkozás a nagycsoportosoknak. 

Felelős állattartás, kutya – gyermek kommunikáció 10 órától. 

08. Gyermek kutya kommunikáció Interaktív foglalkozás a nagycsoportosoknak. 

Felelős állattartás, kutya – gyermek kommunikáció 10 órától.  

13. Egyéni fényképezés - szülői igény szerint. 

14. Márton napi népszokások. 

25. Színházi előadás  -  a Portéka Színpad előadása. 

 Az adventi koszorún az 1. gyertya meggyújtása. Közös éneklés, verselés. 

27. Karácsonyi vásár az óvodában. / adventi koszorúk, díszek, dekorációk/ 

December 

02.   A nagy adventi koszorún a 2. gyertya meggyújtása.  

02.-03.-04. Fakultációk befizetése.  

05.    MIKULÁS    óvónők bábjátéka    ajándékkeresés    11 óra.  

07.   Szombat – munkanap / december 24 - ét dolgozzuk le/. 

09.   A nagy adventi koszorún a 3. gyertya meggyújtása. 

11.   Étkezési térítési díj befizetése.  

12.   Luca-napi szokások   -  Lucázás minden csoportban 10 órakor. 

14.   Szombat – munkanap /december 27.-ét dolgozzuk le/. 

19.   10 órától karácsonyi ünnepség az óvodában, az adventi koszorún a 4.  

   gyertya meggyújtása.  Óvónők bábjátéka, közös éneklés, ünneplés.  

   16 órától kis műsor a csoportokban a szülőknek.  

    17.00 órától karácsonyi „fehér asztal a Klapka óvodában az óvoda  

   dolgozóinak.  

23.- 24.  Hétfő – kedd pihenő nap. 

 December 21-tól január 01-ig az óvoda zárva tart. Első nevelési nap január 02. csütörtök 

Január 

02.    Az év első nevelési napja. 

06.   Vízkereszt, fenyőágak lebontása, farsangi időszak kezdete. 

08.   Étkezési térítési díj befizetése. 

07.-08.-09.-10. Fakultációk befizetése.  



10.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

13.   A Portéka színház előadása.  

17.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

24.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

27.    Szülői értekezlet a csoportokban 16.30 órától. 

Január 06-tól március 27-ig a nagycsoportosok ingyenes úszásoktatásban vesznek részt. Minden 

pénteken 10.40-től 11.25-ig. 

Február  

05.-06.-07.  Fakultációk befizetése.  

07.   Nevelés nélküli munkanap továbbképzés a pedagógusoknak. 

12.   Étkezési térítési díj befizetése.  

14.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

20.     Farsangi mulatság az óvodában, alakoskodás, jelmezbál. 

21.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában.  

28. Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

Március 

06-13-20-27.  Úszás a nagycsoportos gyermekeknek. 

03.-04.-05.-06. Fakultációk díjának befizetése.  

11.   Étkezési térítési díj befizetése.  

13.   Március 15.-ei koszorúzás a nagycsoportosokkal. 

16.   A Portéka Színpad előadása. 

22.   Víz világnapja.   

23.    A nagycsoportos gyermekekkel könyvtár látogatásra megyünk. 

31.   Fényképezés az óvodában. 

Április 

02.         Hagyományőrző jeles nap   -   kiszézés nyílt nap az új    

   gyermekek szüleinek 10 órától. 

04.    Nyílt nap új gyermekeknek és szüleiknek - szombat 

6.-7.-08.  Fakultációk díjának befizetése. 

08.   Étkezési térítési díj befizetése.  

09.-10.   Iskolai  beiratkozás várható időpontja. 

09.    Húsvét az óvodában – locsolkodás, tojáskeresés, táncház,   

10. – 13.   Az óvoda zárva tart /nagypéntek, húsvét hétfő/ 



16.   Hagyományőrző jeles nap - komatálazás 10 órától 11.30-ig nyílt nap az  

   új gyermekek szüleinek  

17.   A  Föld napja alkalmából  / ápr. 20 /virágültetés   az óvodában.  

21-22.-23.  Kerületi pedagógiai napok 

21.   Nevelés nélküli munkanap – önkormányzati továbbképzés /kedd/ 

29.   Angol bemutató foglalkozás 9 órától. 

30.   Májusfa állítás 11. 30 órától. 

30.   Édesanyák köszöntése, ajándék átadás 16 órától. 

Május  

01.    Munkaszüneti nap.   

04.    Flórián nap alkalmából látogatás a tűzoltóságra a nagycsoportos   

   gyermekekkel.  

04-05-06.  Fakultációk díjának befizetése. 

08.    Nevelés nélküli munkanap. 

11-15.    Óvodai jelentkezés – beiratkozás várható időpontja. 

11.   Színházi előadás a Portéka színpad közreműködésével. 

13.   Étkezési térítési díj befizetése. 

22.         A nagycsoportos gyermekek ballagása 11.00-tól.  

   Évzáró a csoportokban 16.30-tól. 

27.     Gyermeknap az óvodában – légvár, ügyességi játékok, kreatív   

   tevékenységek, pónicikli, arcfestés.   

Június 

01.   Hétfő – munkaszüneti nap Pünkösd.   

10.   Étkezési díj befizetése. 

16.   Óvodai kirándulás. 

Az óvoda nyári zárása: 2020. június 17 – július 19 - ig tart. 

     

 

 

 

 

 

 

 



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  

BOCSKAI TAGÓVODA 
1153. Budapest, Bocskai utca u. 65. 

Tel./ fax:  307-7094 

e-mail: bocskai.ovoda@freemail.hu 

Web: www.rakospalotaiovi.hu 

OM azonosító:201545 

Tagóvoda vezető: Czabayné Csóka Annamária 

 

2019. – 2020. nevelési év programterve -  Bocskai óvoda 

Szeptember 

02.   Új nevelési év indítása, új gyermekek fogadása. 

10.   Tanévnyitó nevelői értekezlet 17 órakor a Csokonai Művelődési   

  Házban a kollegáknak. 

11. Étkezési díj befizetése. 

16. Szülői értekezlet a kiscsoportban 16.30 órától. 

17.   Szülői értekezlet a középső csoportban 16.30 órától. 

18. Szülői értekezlet a nagycsoportban 16.30 órától. 

23. Tűzriadó az óvodában. 

24.        Pedagógusminősítés – Molnárné Gárdonyi Lilla minősítése. 

27.  Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

Szeptember 16 – tól december 06-ig a nagycsoportosok ingyenes úszásoktatásban vesznek részt. 

Minden pénteken 9.50-től 10.35-ig. 

Október 

04.   Állatok világnapja.   

04.   Az aradi vértanuk napja /október 6/ alkalmából megemlékezés,   

   koszorúzás a nagycsoportosok részvételével Dessewffy Arisztid   

   emléktáblájánál. 

04.    Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

09.  Étkezési díj befizetés.  

11.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

14.   A kiscsoportosok sétára indulnak az óvoda környékének felfedezésére. 

15.  A kis-középső csoportosok elsétálnak a piacra.  

15. Munkaegészségügyi vizsgálat a dolgozóknak. 

 

16.   A nagycsoportosok elsétálnak a piacra. 

18. Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 
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23.   Szerda - Munkaszüneti nap. 

25.    Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

31.   Nevelés nélküli munkanap. 

November 

01. Péntek – Munka szüneti nap.  

06. Étkezési térítési díj befizetés.  

08.  Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

14. Egyéni fényképezés - szülői igény szerint. 

14. Márton napi népszokások. 

15.  Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

22.  Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

25. Színházi előadás  -  a Portéka Színpad előadása. 

 Az adventi koszorún az 1. gyertya meggyújtása. Közös éneklés, verselés. 

27. Karácsonyi vásár az óvodában. / adventi koszorúk, díszek, dekorációk/ 

29.  Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

December 

02.   A nagy adventi koszorún a 2. gyertya meggyújtása.  

05.    MIKULÁS    óvónők bábjátéka    ajándékkeresés    11 óra.  

06.    Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

07.   Szombat – munkanap / december 24 -ét dolgozzuk le/. 

09.   A nagy adventi koszorún a 3. gyertya meggyújtása. 

11.   Étkezési térítési díj befizetése.  

12.   Luca-napi szokások   -  Lucázás minden csoportban 10 órakor. 

14.   Szombat – munkanap /december 27.-ét dolgozzuk le/. 

19.   10 órától karácsonyi ünnepség az óvodában, az adventi koszorún a 4.  

   gyertya meggyújtása.  Óvónők bábjátéka, közös éneklés, ünneplés.  

   16 órától kis műsor a csoportokban a szülőknek.  

    17.00 órától karácsonyi „fehér asztal a Klapka óvodában az óvoda  

   dolgozóinak.  

20.   Nevelés nélküli munkanap /péntek/ 

23.- 24.  Hétfő – kedd - pihenő nap. 

 December 20-tól január 01-ig az óvoda zárva tart. Első nevelési nap január 02. csütörtök 

Január 

02.    Az év első nevelési napja. 



06.   Vízkereszt, fenyőágak lebontása, farsangi időszak kezdete. 

08.   Étkezési térítési díj befizetése. 

27.   Szülői értekezlet a kiscsoportban 16.30 órától. 

28.   Szülői értekezlet a középső csoportban 16.30 órától. 

29.    Szülői értekezlet a nagycsoportban 16.30 órától. 

Február  

07.   Nevelés nélküli munkanap továbbképzés a pedagógusoknak. 

12.   Étkezési térítési díj befizetése.  

20.     Farsangi mulatság az óvodában, alakoskodás, jelmezbál. 

Március 

11.   Étkezési térítési díj befizetése.  

13.   Március 15.-ei koszorúzás a nagycsoportosokkal. 

22.   Víz világnapja.   

24.    A nagycsoportos gyermekekkel könyvtár látogatásra megyünk. 

30.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

A tavasz megérkezésével séta a környéken. Lakóhelyünk megfigyelése az időjárás valamint a 

természet változásának tükrében.  

Március 30 – tól  június 19-ig a nagycsoportosok ismét ingyenes úszásoktatásban vesznek részt. 

Minden hétfőn 10.40-től 11.25-ig. 

Április 

01.    Fényképezés az óvodában. 

04.    Nyílt nap az új gyermekeknek és szüleiknek – szombat 

06.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

08.   Étkezési térítési díj befizetése.  

08-09   Ovikóstoló az új gyermekeknek és szüleiknek. 

09.-10.   Iskolai  beiratkozás várható időpontja. 

09.    Húsvét az óvodában – locsolkodás, tojáskeresés, táncház,   

10 – 13   Az óvoda zárva tart /nagypéntek, húsvét hétfő/ 

17.   A  Föld napja alkalmából  / ápr. 20 /virágültetés   az óvodában. 

20.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában.  

21.   Nevelés nélküli munkanap – önkormányzati továbbképzés /kedd/  

21-22-23.  Kerületi pedagógiai napok 

27.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

28.   Angol bemutató foglalkozás 9 órától. 



30.   Májusfa állítás 11. 30 órától. 

30.   Édesanyák köszöntése, ajándék átadás 16 órától. 

Május  

01.    Munkaszüneti nap.   

04.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

05.    Flórián nap alkalmából látogatás a tűzoltóságra a nagycsoportos   

   gyermekekkel.  

08.    Nevelés nélküli munkanap. 

11.     Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

11-15.    Óvodai jelentkezés – beiratkozás várható időpontja. 

11.   Színházi előadás a Portéka színpad közreműködésével. 

13.   Étkezési térítési díj befizetése. 

18.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

22.         A nagycsoportos gyermekek ballagása 11.00-tól.  

   Évzáró a csoportokban 16.30-tól. 

25.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

26.     Gyermeknap az óvodában – légvár, ügyességi játékok, kreatív   

   tevékenységek, pónicikli, arcfestés.  

29.   Kirándulás a Pilisi park erdőbe.    

Június 

01.   Hétfő – munkaszüneti nap Pünkösd.   

08.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

10.   Étkezési díj befizetése. 

16.   Óvodai kirándulás. 

19.   Úszás oktatás a nagycsoportos gyermekeknek a kerületi tanuszodában. 

Az óvoda nyári zárása: 2020. július 20 – augusztus 23 - ig tart. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. – 2020. nevelési év programterve – Mozdonyvezető óvoda 

 

Szeptember 

02. A 2019./2020. nevelési év indítása, új gyermekek fogadása   

03. Ebédbefizetés 7-10 óráig 

16. UTE Tornaszakosztály felmérése 

16-27. Szülői értekezletek a csoportokban, Szülői Szervezet tagjainak választása 

23 - 28.  Szüreti hét  

24.                   Ebédbefizetés 7-10 óráig 

25.  Mustkészítés és kóstolás,  termésbáb  és termésasztal készítése, őszi táncház, ugráló 

vár 

Október: 

01. Kezdődnek a  Fakultációs programok  

04. Állatok világnapja- játékos  Ki-mit-tud az állatokról  

07.-11.  Papírgyűjtés 

08.             Ebédbefizetés 7-10 óráig 

09.       Táncház heti rendszerességgel 11. órától  

17.  Bábszínház  

23.   Szerda - Munkaszüneti nap 

22. Ebédbefizetés 7-10 óráig 

31. Nevelés nélküli munkanap 

November: 

01. Péntek - Munkaszüneti nap 

04-08. Délelőtt : Márton napi kézműves foglalkozások. Délután: Márton napi barkácsolás a 

szülőkkel. 

06.  Táncház heti rendszerességgel 11. órától  

07-08. Fényképezés – szülők igénye szerint 

11.  Márton napi felvonulás 

12.             Ebédbefizetés 7-10 óráig 

25.  Advent  -  1. gyertya gyújtása az udvari adventi koszorún a szülőkkel együtt, 16.30 

órától.   Közös éneklés – verselés. 

26.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

28.  Bábszínház  



December: 

02. Advent  -  2. gyertya gyújtása az udvari adventi koszorún a szülőkkel együtt, 16.30 

órától.   Közös éneklés – verselés. 

05. „Újra itt a Mikulás” zenés műsor   

06.  Táncház heti rendszerességgel 11. órától. 

07. Szombat- Munkanap 

09. Advent -  3. gyertya gyújtása az udvari adventi koszorún a szülőkkel együtt, 16.30 

órától.  Közös éneklés – verselés 

09-13. Karácsonyi ünnepség a csoportokban 

10. Ebédbefizetés 7-10 óráig  

14.  Szombat- Munkanap 

16. Advent -  4. gyertya gyújtása az udvari adventi koszorún a szülőkkel együtt, 16.30 

órától.  Közös éneklés – verselés 

17.  Ebédbefizetés 7-10 óráig  

18. Karácsonyi ünnepség az óvodában. Nagycsoport műsora 

23. Nevelés nélküli munkanap 

24. Kedd- Pihenőnap 

27. Péntek- Munkaszüneti nap 

31. Kedd- Pihenőnap 

 

2019. december 23. napjától 2020. január 01. napjáig az óvoda zárva tart. 

Január: 

02.  Az év első nevelési napja 

06. Úszás nagycsoportosoknak 12 alkalommal 

07. Ebédbefizetés 7-10 óráig 

08.  Táncház heti rendszerességgel 11. órától. 

21.                   Ebédbefizetés 7-10 óráig 

Február: 

05. Táncház heti rendszerességgel 11. órától. 

05.  Télbúcsúztatás az óvodában – Farsangolás, Bábszínház 

07.  Nevelés nélküli munkanap 

25.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

 



Március: 

05-06. Fényképezés- Anyák napi fényképezés 

06.                   Táncház heti rendszerességgel 11 órától 

10.                   Ebédbefizetés 7-10 óráig 

13. Nemzeti ünnep. Látogatás a Kossuth szoborhoz.  

22. Víz világnapja- csoportosan 

24.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

26. Egészségnap az óvodában 

Április: 

01. Táncház heti rendszerességgel 11. órától.  

06- 07.  Ovikukucskáló- Nyílt napok 

06- 09. Húsvét az óvodában – locsolkodás – tojáskeresés 

07. Ebédbefizetés 7-10 óráig 

10-13. Nagypéntek, Húsvét hétfő- óvodai szünet 

18. Nyílt nap- Ovikukucskáló (szombat) 

20.  Föld napja az óvodában – virágültetés.  

21. Nevelés nélküli munkanap 

24. Tűzoltónap 

29.  Ebédbefizetés 7-10 óráig  

 Május: 

01.   Munkaszüneti nap 

 Édesanyák köszöntése - ajándékátadás 

06. Táncház heti rendszerességgel 11. órától. 

08. Nevelés nélküli munkanap 

 Beiratkozás az óvodába 

10. Madarak és fák apja.Interaktív,  játékos vetélkedő a Madárbarát kertünkben.  

12.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

13-22.  Évzárók a csoportokban, nagycsoportos gyermekek ballagása 

26.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

27-28.  Kirándulás- Nőtincs 

 Gyerekek, szülők, óvodai dolgozók közös kirándulása 

 



29.   Gyermeknapi mulatságok az óvodában- légvár, bábelőadás, arcfestés, buborékfújás, 

bohócműsor. 

Június: 

01.  Hétfő- munkaszüneti nap – Pünkösd 

09.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

23.  Ebédbefizetés 7-10 óráig 

 

 

Az óvoda nyári zárása várhatóan 2020. július 20 – augusztus 22 -ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 

Rákospalotai Összevont Óvoda 

 

 

 

 

Gyermekek fejlődésének mérését, értékelését segítő munkaközösség 

éves terve 

 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kárpáti Gabriella 

munkaközösség vezető 

 

Budapest, 2019. 08. 30. 



Az óvodás korú gyermekek fejlődésének nyomonkövetését szabályozó 

törvények, rendeletek. 

 

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

IV. Az óvodai élet megszervezése Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek 

megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező 

dokumentumok szolgálják. 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

23. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 

írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni 

kell. 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a 

szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a 

kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 

72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. (3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében 

foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést 

alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes 

kormányhivatalt. (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. 

Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

javaslatokat. 

93/A. § (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről 

folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi 

szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét, 

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 

mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, 

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.  

 

 



Bevezetés 

 

A munkaközösség ebben a nevelési évben indul.  

Az előző évre egyik tagóvodánkra kijelölt intézményi és tagóvoda-vezetői 

tanfelügyeletet megelőző dokumentációs munka tapasztalataként, készült az 

Összevont Óvoda számára egy a nagycsoportos gyermekek fejlődésének 

nyomonkövetését segítő program.  

Az intézményünk által használt Patyi Zoltánné: Óvodás gyermekek fejlődésének 

nyomonkövetése című füzetet alapul véve az Excel táblázatos adatfeldogozó program 

százalékot számít, diagrammon ábrázolja a gyermekek egyéni fejlettségét, 

területenként a csoport fejlettségi mutatóit stb.  

A Rákospalotai Összevont Óvoda Intézményei az idei nevelési évtől fogják 

egységesen, mindannyian a Patyi Zoltánné féle fejlődési naplót vezetni a gyerekekről, 

a napló nagycsoportosokra vonatkozó adatainak számosítását végző program pedig 

minden dolgozó számára új.  

 

 

 

A 2019/2020-as nevelési év céljai 

 

 A dokumentumok egységes ismerete és használata. 

 A tagóvodák közötti szakmai kapcsolat, együttműködés erősítése. 

 A gyermekek fejlődését mérő, értékelő folyamatok meghatározása. 

 A gyermekek fejlődését mérő, értékelő csoportok bizonyos szintű önálló működése 

tagóvodai szinten, melynek tagjai a nagycsoportosok óvodapedagógusai. 

 

  



A 2019/2020-as nevelési év feladatai 

 

 

FELADAT 

 

RÉSZTVEVŐK 

 

 

HATÁRIDŐ 

A gyermekek 

fejlődésének mérését, 

értékelését segítő 

munkaközösség 

értekezlete 

 

Balla Béláné, 

intézményvezető 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2019. október 

A gyermekek fejlődését 

nyomonkövető napló és 

program vezetése, 

bemeneti felmérés 

elvégzése 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2019. november 

Szükség szerinti 

konzultáció a 

tagintézményekkel 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2019. december – 2020 

január 

A gyermekek fejlődését 

nyomonkövető napló és 

program vezetése, 

féléves felmérés 

elvégzése 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2020. február 

Szükség szerinti 

konzultáció a 

tagintézményekkel 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

 

2020 március-április 



Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

A gyermekek fejlődését 

nyomonkövető napló és 

program vezetése, 

kimeneti felmérés 

elvégzése 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2020. május 

A gyermekek 

fejlődésének mérését, 

értékelését segítő 

munkaközösség 

értekezlete 

Balla Béláné, 

intézményvezető 

Kárpáti Gabriella, 

GyFMÉS 

munkaközösség vez. 

Tagintézmények 

GyFMÉS 

munkaközösség 

óvodapedagógusai 

2020. június 

 

Megjegyzés: 

A munka menetétől és esetleges külső tényezőktől függően a munkatervben 

meghatározott időpontok módosulhatnak, melyek korrigálását a tanév végi 

értékelésben jelezzük. 

 

 Balla Béláné 

intézményvezető 

 

Kárpáti Gabriella 

GyFMÉS munkaközösség vezető 

 

      
 

 

 



 

 

 

 

1151.Budapest Szövőgyár utca 24. 

 

 

 

Hagyományőrző 

munkaközösség 

terve 
 

2019-2020 
 

 

 



Munkaközösség tagjai: 

 Balla Erika 

 Bekó Zsuzsanna 

 Buzásné Bozsóki Erika 

 Buzáné Magyar Anikó 

 Csillag Terézia 

 Dudás Gizella 

 Igyártó Ivett 

 Kárpáti Gabriella 

 Pereszlényi Erika 

 Siba Marianna 

 Szabó Szilvia 

 Tóthné Török Szilvia (munkaközösség-vezető) 

  

Hagyományőrző munkaközösség céljai és feladatai 

Céljai:  

 A néphagyományok ápolásán keresztül a gyermekek személyiségének harmonikus 

fejlesztése. 

 Elfogadott társadalmi és erkölcsi értékek közvetítése, népi értékeink megőrzése, tiszteletére 

nevelés. 

 A népi nyelvezet megértése, sajátosságainak megismerése a népmesék, mondókák, népi 

játékok, népdalok által. 

 A kreativitás és nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

 A motorikus koordináció, ritmikus mozgás fejlesztése. 

 A gyermekek ismerjék meg a magyarországi népszokásokat, népi ünnepeket, népművészeti 

alkotásokat. 

 Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 Minél szélesebb körben ismerkedjenek meg a gyermekek a kézműveskedéssel, a természetes 

anyagok felhasználásával életkorúknak megfelelően 

 A néphagyomány ismeretének a megalapozása, szellemi örökségünk átadása. 

 Érzelmi intelligencia fejlesztése, erősítése. 

 A gyermekek sajátítsák el a jeles napokhoz, ünnepekhez  kötődő népszokásokat. 

 Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat. 

 Fedezzék fel a szűkebb- és tágabb környezetük hagyományait. 

 A néphagyományok ápolásán keresztül a gyermekek személyiségének harmonikus 

fejlesztése. 

 Elfogadott társadalmi és erkölcsi értékek közvetítése, népi értékeink megőrzése, tiszteletére 

nevelés. 

 Személyes példamutatással, viselkedésmintákkal „művelt, kulturált” gyermekek nevelése. 

 Haza szeretetére, tiszteletére nevelés. 

 Országunk történelmének életkorúknak megfelelő szinten való ismeretek nyújtása (zene, 

mese, alkotás, bábjátékokon keresztül). 

 Hagyományok ápolása évszakok köré gyűjtve. 

 Sokszínű, gazdag tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természetes anyagok 

használatával. 



 Ünnepnapok élményt jelentsenek a gyermekek számára, érezzék, hogy ezek a napok mások, 

mint a hétköznapok. 

 Az eddigi gyakorlatok megőrzése,továbbfejlesztése 

 Az anyanyelvi nevelés a mindennapi óvodai környezetben legyen jelen 

 A mese,mondókázás legyen jelen a nap folyamán ,kiegészítve a bábozás dramatizálás 

eszközeivel 

 A szülőföld megismerése,szeretete jelenjen meg a külső világ megismerése folyamán. 

 Érezzék a közösséghez tartozás örömét 

 A keresztény kulturális értékek,a  hazaszeretet,a szülőföldhöz,családhoz való tartozás a 

kötődés,megbecsülésre nevelés jelenjen meg az óvodai élet során 

Feladatai: 

 Átvigyük megőrzésre és továbbadásra azokat az értékeket, amelyeket  

az elődeink hagytak ránk 

 Sokszínű, gazdag tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természetes anyagok 

használatával 

 Tevékenységközpontú értékátadás: néphagyomány ápolás, népmese, népdal, néptánc által 

 Egyetemes emberi értékek közvetítése. 

 Óvodai rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 A már kialakult szokások, hagyományok megünneplése beépítve a mindennapjainkba. 

 Nyílt napokra, rendezvényekre szülők, családok meghívása. 

 Családi kapcsolatok erősítése. 

 Kapcsolattartás a színházakkal. 

 A rajzolás,festés,mintázás során jelenjenek meg a nemzeti szimbólumok 

 Művészeti előadók, színészek magyar népi értékeket közvetítsenek gyermekeink felé 

műsoraikkal. 

 Olyan  népmesék és mondókák keresése,melyek tartalmazzák a magyarság  történetét 

feldolgozását  

 Pályázatok  figyelése, pályázatírás, pályázati lehetőségek kihasználása. 

 Múzeum-és színházlátogatások 

 Természetes anyagok gazdag tárházának kihasználása, kreativitásunk maximális 

kibontakoztatásával. 

 A kialakult hagyományok megünneplése. 

 Ünnepek alkalmával emocionális élménynyújtás. 

 Érzelmi biztonságot és bizalmat sugárzó környezet biztosítása. 

 Hazaszeretetre és a szülőföld megismerésére nevelés. 

 Én-tudat erősítése. 

 Társas kapcsolatok segítése közös programokon való részvétellel 

 Eszmei,erkölcsi és kulturális értékek közvetítése 

 

Eszmei értékek 

 humanizmus 

 demokratizmus 

Erkölcsi-interperszonális 

magatartás értékek 

 másság elfogadása 

 nyitottság, őszinteség, 

szeretet 

 udvariasság 

 a család, a haza 

tisztelete, szeretete 

 felelősségtudat 

Kulturális értékek 

 a kultúra iránti 

érzékenység 

 a hagyomány tisztelete 

 az ember és a 

környezet harmóniája 

 az „élet” tisztelete 



Az óvodai ünnepnapok rendszere:  

A gyermeki élet ünnepei: 

 születésnap, névnap 

 anyák napja 

 gyereknap 

 kihívás napja 

 évzáró, ballagás 

Természetóvó jeles napok:  

 Állatok Világnapja 

 Víz Világnapja 

 Föld Világnapja 

 Madarak – fák napja. 

Állami ünnepek 

 Március 15-e 

Hagyományőrző  jeles napok: 

 Ősz:Szüret, Márton nap 

 Tél: Mikulás, Karácsony, Újév,Mackó-hét, Farsang 

 Tavasz:  Húsvét 
 

ALKA

LOM 
HÓNAP TEVÉKENYSÉG IDŐPONT FELELŐS 

1 szeptember 

Alakuló összejövetel 

munkaközösségi 

tagok és 

munkaközösség 

vezető 

megválasztása. 

2019.09.09.  Pásztor Beáta 

2 szeptember 

Szüreti Mulatság 

Szőlőpréselés, 

mustkészítés 

folyamatainak 

megismertetése a 

gyerekekkel. 

Szőlőszüret, 

mustkóstolás  

élményének átélése. 

Szülők bevonása az 

óvodai hagyományok 

ünneplésébe. 

NYÍLT NAP 

Táncház, Mulatozás 

RÉPA,RETEK, 

MOGYORÓ 

TÁRSULAT 

Szüreti műsora 

2019.09.24. 

Szőlőpréselés: 

 Lőrincz Annamária 

 Buzáné M.Anikó 

 

Kiállítás: 

 Kárpáti Gabriella 

 

 

Kreatív foglalkozások 

 Csillag Terézia 

 Dudás Gizella 

 Igyártó Ivett 

 

 

 

Plakát készítés 

 Dudás Gizella 

 



ÁRA:500 FT/FŐ 

10:30 kezdettel az 

udvaron 

Előadás szervezés 

 Tóthné Török Szilvia 

 

3 szeptember 

MAGYAR 

NÉPMESE NAPJA 

Benedek Elek 

születésnapjára 

emlékezés 

Benedek Elek 

születésnapjára 

megemlékezve a 

délutáni meseolvasás 

során egy Benedek 

Elek mese 

felolvasása a 

gyerekek életkorának 

megfelelően. 

2019.09.30. 

 minden óvónő 

 

 

 

4 október 

ÁLLATOK 

VILÁGNAPJA 

Állatvédelemre, az 

állatok gondozására, 

szeretetére hívjuk fel 

a gyerekek figyelmét. 

2019.10.04. 

 minden óvónő a saját 

csoportjában  

 

5 október 

ŐSZI 

KIRÁNDULÁS 

A természet 

színeinek 

megfigyelése 

helyszíni foglalkozás 

keretén belül 

Kirándulás a 

PILISCSÉVRE és a 

REX 

KUTYAOTTHON-

BA különjárati 

autóbusszal 

 

2019.10.08. 

Buszrendelés: 

 Tóthné Török Szilvia 

 

6 november 

MÁRTON NAPI 

VIGADALOM 

Márton napi 

szokások, jóslatok 

felidézése. Szent 

Márton legendájának 

megismerése 

A hét során libákhoz 

kapcsolodó kreatív 

foglalkozások 

minden csoportban az 

óvónők irányításával.  

 

Csoportonként egy 

KÖDLÁMPÁS 

készítése,amit az 

aulába a kiállításra 

együtt leviszi a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.11.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállításra az asztalok és dekoráció 

elkészítése: 

 Szabó Szilvia 

 Bekó Zsuzsanna 

 

 

Ködlámpás elkészítése, kreatív 

foglalkozások levezetése a csoportos 

óvónők  feladata. 

 

 

 



csoport,miközben 

libás mondókával és 

fejdísszel vagy 

bábokkal vonulnak a 

gyerekek 

 

FABATKA 

BÁBSZÍNHÁZ 

Ludas Matyi 

előadása 

09:30 kezdettel 

(3,4,5 csoport) 

 

10:15 kezdettel 

(1,2,6,7 csoport) 

Előadás ára 500Ft/fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.11.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Műsorszervezés: 

 

 Tóthné Török Szilvia 

 

 

 

 

 

7 december 

ADVENT 

Ünnepre való 

ráhangolódás, 

ajándékkészítés 

,mézeskalács sütés 

2019.12.01.

-

2019.12.17. 

 minden  csoportos óvónő 

8 december 

MIKULÁSVÁRÁS 

 

ÓVÓNŐK 

BÁBELŐADÁSA 

Ajándékokat osztó 

Mikulás történetének 

megismertetése 

 

Minden csoport ír 

néhány sort a 

Mikulásnak ,aki a 

műsor után ellátogat 

a csoportokba és 

átadja az ajándékokat 

a gyerekeknek. 

 

 

Előadások 

időpontja: 

9:30 

(1,2,6,7 csoport) 

10:15 

(3,4,5 csoport) 

 

2019.12.06. 

 

Bábelőadás 

 Buzáné Magyar Anikó 

 Tóthné Török Szilvia 

 bábozásban résztvevő 

pedagógusok 

 

 

 csoportos óvónők („levélírás a 

Mikulásnak”) 

 Határidő:2019.11.22. 

10 február 

MACKÓ HÉT AZ 

ÓVODÁBAN 

 

Gyertyaszentelő, 

időjós nap. 

A mackó témakör 

feldolgozása a hét 

folyamán. 

 

 

FABULA 

SZÍNHÁZ: 

 

 

 

 

2020.02.03.

-

2020.02.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  minden óvónő 

 

 

 

 

 

Műsorszervezés: 

 



Brumi és a téli álom 

800Ft/fő 

10:00 kezdéssel 

2020.02.04.  Tóthné Török Szilvia 

 

11 február 

FARSANGI 

ÜNNEPKÖR 

 

Hétfő: kiszebáb 

készítése, kiállítása 

 

Kedd: álarcosbál, 

jelmezbál,farsangi 

bál 

 

 

Szerda: TÁNCHÁZ 

Napsugár együttes  

 

 

Csütörtök: kiszebáb 

égetés 

 

2020.02.17.

- 

2020.02.20. 

 

 

Kiszebáb készítés: 

 Szabó Szilvia 

 Csillag Terézia 

 Buzásné Bozsoki Erika 

 

 

 

 

 

Műsorszervezés: 

 Tóthné Török Szilvia 

 

Kolompolás: 

 2. és 7. csoport 

12 március 

MÁRCIUS 15. 

NEMZETI ÜNNEP 

1848-as forradalom 

hőseire emlékezés 

Ellátogatás a 

Kossuth-szoborhoz. 

2020.03.13. 

Koszorúzás, zászló lerakás a 

szobornál 

 1,2,6,7 csoport óvónői 

 

 

13 március 

VÍZ VILÁGNAPJA 

március 22. 

 

Víz szerepének, 

védelmének 

jelentősége, 

fontossága 

a jövő generáció 

számára. 

Víz,mint az élet 

alapja. 

A föld vízkészletének 

megóvása,védelme,a 

víz tisztaságának 

hangsúlyozása az 

emberiség számára. 

 

2020.03.19. 

 

Kiállítás,dekoráció: 

 Balla Erika 

 Siba Marianna 

 Pereszlényi Erika 

 Tóthné Török Szilvia 

 

 

 

Vízzel kísérletezés,vízek 

élővilágának megismertetése 

 minden csoportos óvónő 

 

 

14 április 

HÚSVÉT 

Húsvéti népszokás 

ápolása 

Locsolkodás, 

tojásfestés. 

SZABAD 

ÖTLETEK 

SZÍNHÁZA: 

Húsvéti tojást 

vegyenek 

Előadás időpontjai: 

10:00 

2020.04.07. 

 

 minden csoportos óvónő 

-csoportonként tojásfestés, húsvéti 

barkácsolás  

-locsolkodás  népszokásának  

felelevenítése minden csoportban 

 

 

 

 

Műsorszervezés: 

 Tóthné Török Szilvia  



1100 Ft/fő 

 

14 április 

FÖLD NAPJA 

Kiállítás a 

gyermekmunkákból 

Minden csoport ültet 

a gyerekekkel egy 

láda virágot ,amit az 

udvari virágos 

kertben elhelyez. 

2020.04.22. 

 

 minden csoportos óvónő 

Földdel kapcsolatos gyerekmunkák 

készítettése a kiállításra. 

 

 

Kiállítás,dekoráció 

 Dudás Gizella 

 Kárpáti Gabriella 

 Bekó Zsuzsanna 

 Igyártó Ivett 

 

15 május 

GYEREKNAP 

 

A gyermekek 

önfeledt játéka. 

Örömszerzés. 

Meglepetések 

Ugrálóvár, népi 

gyerekjátékok 

2020.05.08. 

 

 

 Tóthné Török Szilvia 

 

16 május 

TAVASZI 

KIRÁNDULÁS 

MADARAK ÉS 

FÁK NAPJA 

Természetvédelem 

iránti magatartás 

kialakítása. 

 

Tavaszi kirándulás 

 

2020.05.14. 

 

 

 

 

 

 

Busz- és program szervezés: 

 Pásztor Beáta 

 Tóthné Török Szilvia 

17 május 

KIHÍVÁS NAPJA 

20 perces aktív közös 

mozgással, az 

egészséges 

életmódra, rendszeres 

mozgásra hívjuk fel a 

figyelmet. 

2020.05.27. 

20 perces Gimnasztika: 

 Lőrincz Annamária 

 Polgár Andrea 

Sportversenyek: 

 Pereszlényi Erika 

 Tóthné Török Szilvia 

 Balla Erika 

 Szabó Szilvia 

 Csillag Terézia 

18 május 

ANYÁK NAPJA 

Édesanyák személyes 

köszöntése verssel, 

énekkel 

 

 

 

2020.05.04. 

2020.05.05. 

 

 

 minden csoportos óvónő 

 

19 május 

ÉVZÁRÓ 

ÜNNEPÉLYEK, 

BALLAGÁS 

Az év lezárása 

ünnepi műsorral 

csoportonként. 

2020.05.15. 

2020.05.29. 

 minden csoportos óvónő 

 



Nagyok 

elbúcsúztatása óvodai 

szokásaink szerint. 

 

 

 

 

20 
június 

Záró 

munkaközösségi 

foglalkozás, 

évértékelés 

2020.06.  Tóthné Török Szilvia 

 

Budapest 2019.09.09. 

 

 

 

 

                                        Készítette:…………………………………….. 

                                                                           Tóthné Török Szilvia 

                                                                            munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI 

ÖSSZEVONT ÓVODA 

 

 

 MOZDONYVEZETŐ TAGÓVODA 

1155, Budapest, Mozdonyvezető utca 3-5. 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT ÉVES TERVE 

2019 / 2020 

 
 

 

Készítette: Reichert- Balázs Renáta 

 
 
 
 
 
  



Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere:  

 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 64-65. § és 86-87. §  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 145-156. §  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról I. és II. fejezet  

 

Kiemelt célok: 

 Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez. 

Az intézmény / vezető / pedagógus felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

értékelésre. 

 A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten.  

 A pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a 

nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait 

Intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, 

hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának 

eredményességét.  

Az Oktatási Hivatal által kijelölt tanfelügyeleti ellenőrzések: 

 Érintett pedagógus Az ellenőrzés jellege Az ellenőrzés ideje 

1. Dobosné Nagy Erzsébet intézményvezetői 2020 

2. Bordásné Szőcs Ida óvodapedagógusi 

önértékelés 

2020 

3. Reichert-Balázs Renáta óvodapedagógusi 

önértékelés 

2020 

 

Feladatok:  

 

 Egyeztetés az érintett pedagógus(ok)al, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó 

további partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák). 

A kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

A két foglalkozást érintő látogatás és az ezt követő megbeszélés tapasztalatait a megadott 

szempontok alapján a foglalkozáslátogatásra kijelölt kollégák rögzítik a jegyzőkönyvben.  

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés valamint 

tevékenység/projekt (foglalkozás) látogatás eredménye alapján interjúterveket készítenek, 

Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok 

alapján útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését, illetve kompetenciánként 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

 A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet 

készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. 

Dokumentumok feltöltése az informatikai felületre. Az értékelésben részt vevő pedagógusok 

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen rögzítik a 



tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a 

felületen rögzítik saját önértékelésüket.  

 A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelő- 

oktató munkájának fejlesztése - a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A 

pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni. 

 Az önértékelést megelőzően az intézmények a pedagógiai programban rögzített céljaiknak, 

valamint saját pedagógus (teljesítmény)értékelési rendszerüknek megfelelően értelmezik az 

általános elvárásokat, és az így kapott, pedagógusokkal szembeni intézményi elvárásrendszert 

rögzítik a Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt elérhetővé 

teszi az érintett pedagógusok számára.  

 

A pedagógus önértékelés módszerei: 

 

1. Dokumentumelemzés: 

 Pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei és az intézményi önértékelés(ek) 

adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei  

 Egész éves nevelési tanulási ütemterv,  

 Csoportprofil,  

 Tematikus terv  

 Éves tervezés egyéb dokumentumai:  

o Tevékenység / foglalkozásterv és egyéb foglalkozások tervezése  

o Napló  

o Gyermeki produktumok  

2. Szabad játék, tevékenyég/projekt (foglalkozás) látogatás: 

Két órában a napirend szerinti tevékenység megfigyelését, valamint a látottak megbeszélését 

foglalja megában 

 

3. Interjúk: 

 Az óvodapedagógussal  

 Az intézményvezetővel/vezetővel  

 

4. Kérdőíves felmérés  

 óvodapedagógus önértékelő kérdőíve  

 szülői kérdőív  

 munkatársi kérdőív 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rákospalotai Összevont Óvoda 

Gyermekvédelmi Munkaközösség 

Éves Terv 

2019-2020-as tanév 
 

  



Az Óvodai Nevelés országos alapprogramja többek között a hazai óvodai neveléstörténet 

hagyományaira, értékeire nemzeti sajátosságaira, a kutatások eredményeire építve – a 

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – határozza meg az az óvodákban folyó 

pedagógiai munka alapelveit. 

Leszögezi, hogy „gyermeket – mint fejlődő személyiséget –szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem illeti meg”. 

Ennek értelmében  

„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.” 

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

 

A gyermek fejlődését optimális esetben a család és az óvoda együttműködve szolgálja, ám a  

gyakorlat az, hogy rohanó életünkben az otthon jelentkező nehézségek, problémák vetülete egyre 

jobban érezhető a gyermek óvodai viselkedésén. Ilyen esetekben – természetesen  a legnagyobb 

diszkrécióval és körültekintéssel – felkeressük az érintett szülőket, ill. családokat. Igyekszünk nekik 

megadni a legmegfelelőbb magas szintű támogatást. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy az intézményeinkbe járó gyermekeknek biztosítsuk a 

megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatást, illetve szükség esetén jogi képviseletükben jelen 

legyünk. 

A jelzőrendszer tagjaként értesítjük a Fióka Család-és Gyermekjóléti Központot, valamint a szociális 

segítő tevékenységet végző munkatárssal egyeztetve haladunk a megoldás felé. 

 

Tagok: 

Balla Béláné – intézményvezető 

Végváriné Kékhegyi Erika - általános intézményvezető – helyettes 

Dobosné Nagy Erzsébet – intézményvezető-helyettes 

Fiderné Popovics Anita – intézményi munkaközösség-vezető – Mozdonyvezető tagóvoda 

Süli Andorné – Vácrátót téri tagóvoda- vezető 

Váraljainé Dobossy Anita – Klapka tagóvoda 

Magyar Tamásné – Régifóti úti tagóvoda-vezető 

Ambrus Károlyné – Vácrátót téri tagóvoda-vezető 

Pereszlényi Erika – Szövőgyár utcai tagóvoda 

Fazekas-Varga Ágnes – Régifóti úti tagóvoda 

Gyermekvédelmi munkánk alapja: 



- Prevenció, amely során feltárjuk a tényeket, okokat, amelyek akadályozzák a gyermek 

fejlődését, vagy veszélyeztetik azt; 

 

Gyermekvédelmi munkánk célja: 

- A gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése, a gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése; 

- A hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociokulturális 

környezetből érkező gyerekek számára; 

- A jelzőrendszeri szerep betöltése a preventív munkához; 

- Harmonikus kapcsolattartás a gyerekvédelmi hálózattal; 

- Az esélyegyenlőségi és pedagógiai célok megvalósítása a gyermekjóléti szolgálattal, a  

védőnői-, gyermekorvosi hálózattal, szakmai szolgáltatókkal való hatékony együttműködés 

eredményeként; 

 

Óvodáink feladatai: 

       -     A szociális segítséget végző munkatársak tevékenységének koordinálása a szülők                

             részéről fellépő nehézségek megoldására; 

- Megvalósítjuk a nevelési feladatokat, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a migráns gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődését 

- Munkánk során hathatós segítséget nyújtunk, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű gyermekek fel tudjanak készülni az eredményes iskolakezdésre, ill. 

képesek legyenek megfelelni az iskolai elvárásoknak 

Feladataink: 

- A gyermekvédelmi esetek feltérképezése – már közvetlenül a nevelési év kezdetétől az 

óvodapedagógusok jelzései alapján; 

- Az előző nevelési év esetlegesen folyamatban levő eseményeinek átvezetése, figyelemmel 

kísérése; 

- Kapcsolatfelvétel a szociális segítő tevékenységet végző munkatársakkal; 

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzetben levő családok, gyerekek érdekeinek 

képviselete, segítése; 

- A segítő szakemberek listájának megszerkesztése, az elérhetőségek feltérképezése; 

- A gyermekvédelmi nyilvántartás átvizsgálása, figyelemmel kísérése; 

- A gyermekvédelmi konferenciákon, tájékoztató jellegű előadásokon való részvétel, az 

információk és tapasztalatok megosztása az óvodapedagógus munkatársakkal; 

- A gyermekvédelmi munka összegzés a nevelési év végén, beszámoló az elvégzett 

feladatokról, tapasztalatokról 

Módszereink: 

- Egyéni bánásmód érvényesítése; 

- Tapintat; 

- Körültekintő személyes kapcsolat 



 

Folyamatosan végzendő feladataink: 

 

       -     Kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, tájékoztatásuk a gyermekvédelmi rendszer         

             aktuális feladatairól. 

- Értekezletek a nevelési év folyamán 2 alkalommal; a tapasztalatok, gyakorlati kérdések 

megvitatása a nevelőtestületi tagok részvételével; 

- Környezettanulmányok, családlátogatások; 

- Folyamatos és igény szerinti kapcsolattartás, illetve megbeszélés az intézmény óvónőivel a 

problémás helyzetek megoldása céljából; 

- Segítségnyújtás a fogadóórákon – igény, ill. szükség szerint; 

- Kapcsolattartás a társóvodák gyermekvédelmi felelőseivel; 

- Kapcsolattartás a segítő intézményekkel; 

- Kerületi konzultáción való részvétel; 

- Kapcsolattartás a szülőkkel (rászoruló családokkal ) – igény szerint; 

- Jelzések továbbítása az óvodavezető és a Család-és Gyermekjóléti Központ felé; 

- A tudomásunkra jutott, gyermekek alkotmányos jogait sértő visszaélések jelzése, 

szakemberekkel történő orvoslása 

            ( hivatk. Gyermeki jogok védelme 11. 2.a 
             1997. évi XXXI. törv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 

Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok – havonkénti bontásban: 

Szeptember-Október: 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, személyes egyeztetés a 

csoportban dolgozó óvónőkkel; a módok, lehetőségek feltérképezése, megbeszélése a hátrányos 

helyzetű családok megsegítésére.  

Tanköteles gyermekek óvodalátogatási kötelezettségének folyamatos ellenőrzése. 

A megsegítés módjainak, formáinak feltérképezése, a XV. ker.Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztató 

előadása (2019. szeptember). 

November:  

Az óvodai nevelést nehezítő magatartási és egészségügyi problémákra megoldások keresése. 

Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás (Pedagógiai Szakszolg., Logopédus, 

Gyógypedagógus). Fogadó órák szervezése és lebonyolítása elsőként a tankötelessé váló 

gyermekek szüleinek, a Szakszolgálathoz küldendő, iskolát kezdő – és választó – gyermekek 

szüleinek tanácsadás. 

December: 

A szakszolgálathoz irányított gyermekek dokumentációjának előkészítése és összeállítása ( a 

Védőnői státuszvizsgálatok leadási határideje: 2018. dec. 18.). 



Szükség, ill. igény esetén családlátogatások bővítése. A csoportokban végzett nevelőmunka alapján 

intézkedések kezdeményezése, a folyamatban levő ügyek nyomon követése, rögzítése. 

Egyéni bánásmód alkalmazása, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása a közelgő ünnepvárás 

hangulatában. Szeretetteljes bánásmód, családias légkör biztosítása. 

Január: 

A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése. Szükség esetén 

tapasztalatok, problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése. 

Február: 

Az intézményi gyermekvédelmi munka összegzése, a tagóvodák egyeztetésével. Az esetleges 

problémákra intézkedési terv meghozatala. 

Adatszolgáltatás a Gyermekvédelmi Szolgálat éves összegző konferenciájára (2020. első félév) 

Március: 

Információcsere a Nevelési Tanácsadóval a Családsegítő Szolgálattal. A Szakszolgálatokhoz küldött 

gyerekek Szakértői véleményének elemzése. 

Április:  

A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek fejlődésének nyomon követése, esélyegyenlőség 

biztosítása az optimális körülmények között történő iskolakezdésre (idő, felkészültség). 

Május: 

A nevelési év végén az ünnepek – anyák napja, gyermeknap, egészség-, ill. sportnap, ballagás, 

évzáró, kirándulások, Állatkert-látogatás – lebonyolításában a hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekek megsegítése, nyomon követése. 

 

Óvodáink kapcsolata a Fióka Család-és Gyermekjóléti Központtal 

 

Óvodáink évek óta jó kapcsolatot ápolnak a Fióka Család-és Gyermekjóléti Központtal. 

A havi szinten megrendezésre kerülő tanácskozásokon jogszabályok értelmezése és egyeztetése 

mellett megvitatásra kerülnek aktuális problémák, melyek segítik napi munkánkat, hiszen a 

közreadott tapasztalatok, az eszmecserék mindenkor közelebb visznek a megoldásokhoz. 

A közkedvelt kerekasztal-beszélgetések résztvevői elsősorban az óvodák képviseletében jelen levő, 

óvodapedagógusok, akik hasonló problémákkal, feladatokkal küzdve tudnak azonosulni 

feladatainkkal, kihívásainkkal. Szoros és gyümölcsöző a kapcsolat a kerületi bölcsődék 

képviseletében érkező gondozókkal, ill. esetlegesen vezetőkkel is. 

Elbeszéléseikre, megélt tapasztalataikra építve így már ívében láthatjuk azt a fejlődési folyamatot, 

amelyet a gyermeki lélek védelme érdekében képviselünk. Számos iskola képviseletét vállalják fel a 



körünkben megjelenő tanítók is, akik az aktuális helyzetek elemzésével, problémák és megoldási 

lehetőségek feltárásával segítik a közös munkát. 

 

A jelzőrendszer más tagjaival folytatott kapcsolatunk: 

Miután a jelzőrendszer tagjai a védőnők, gyermekorvosok is, úgy tűnik, hogy továbbra is igény 

mutatkozik arra, hogy velük is közös megbeszéléseket folytathassunk pl. a gyakori vagy 

indokolatlan hiányzások terén, képet kaphassunk kerületünk egészségügyi ellátottságáról, az 

egészségügyben dolgozók lehetőségeiről, ill. a megváltozott körülményekről, melyek az ellátandó 

gyermekeket érintik. 

 

Minőségi változást hoznak a munkánkba az ilyen jellegű találkozók, mert értesülve a másik fél 

lehetőségeiről, adottságairól és felénk irányuló kéréseiről, hatékonyabban tudunk eleget tenni az 

elvárásoknak, ezáltal több szakértelemmel fordulhatunk a minket tanácsokért felkereső családok 

felé. 

 

Lehetőség nyílik az éves szintű beszámolókon és értekezleteken arra, hogy a jelzőrendszer 

képviseletében dolgozók megoszthassák tapasztalataikat, helyzetképet adjanak az aktuális és 

ellátandó feladatokról.  

A befogadó otthonok, ill. az ott dolgozók munkájával, feladataival megismerkedve még inkább azonosulni 

tudunk a nehézségekkel, ill. olyan felvilágosítást is kaphatunk, amely egy intézkedés során ránk nézve is 

kötelező jellegű lehet, valamint élhetünk a gyermekek biztonságos elhelyezésének lehetőségével, 

megismerhettük az eljárás körülményeit ( pl. óvodában zárás után bent maradt kisgyermek elhelyezése és 

ennek módja). 

A gyermekorvosok, védőnők képviseletében felszólalók szélesebb perspektívát nyitnak számunkra, ezáltal a 

védelmi rendszer felelősségét, szerepét még inkább magunkévá téve empatikusabban tudjuk képviselni a 

vállalt feladatokat. 

A tapasztalat -és eszmecsere minden esetben a hatékonyabb és igényesebb munkát teszi lehetővé. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 8. 

                                                                                          Fiderné Popovics Anita  

                                                                              gyermekvédelmi munkaközösség-vezető 

 

Melléklet: 1 db nyilvántartó lap 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSÉG  

ÉVES TERV 

2019-’20-as tanév 

 

 

 

          

 

 

 

 

Hiszünk a hagyományok nevelő értékközvetítő erejében és abban, hogy 
az értékek őrzése és átadása magyarságunk alapját képezi. Szeretnénk 
ebből gyermekeink mindennapi életébe annyi becsempészni, amennyi 
„kis világukba” belefér.  

           

 

 



 

A munkaközösségünk célja 

 Hagyománytiszteletre nevelés  

 Az óvodai életkorhoz és életmódhoz igazodó hagyományéltetés gyakorlatának formálása 

 Az év körös rendjébe illeszkedő jeles napok évről évre a családokkal való közös ünneplés 
színtereivé váljanak 

 Óvodásaink megismerjék a népzenét és a néptáncot, megismerkedjenek az élőzene varázsával, 
hangulatával.  

 Tapasztalják meg a szülők is a közösséghez tartozás élményét / gyermekeik által/ s ez pozitív 
motivációként jelenjen meg az óvoda család kapcsolatában 

 A néphagyomány kincsei közül minél többet vigyenek magukkal gyermekeink 

 

           Feladata  

 Az immár hagyománnyá vált jeles napi ünnepségek szervezése a szülők meghívásával, 
együttműködésével  

 A nevelőtestület új tagjaival megismertetni az óvodánkban folyó hagyományéltető 
tevékenységeket, bevonni őket a megvalósításba.  

 A gyermekek és a szülők számára a néphagyományok megismerésének lehetőségét 
megteremteni, azokhoz való érzelmi kötődést elősegíteni 

 Élőzenés néptánc foglalkozások során megismertetni a gyermekkel a hagyományokat: segít 
eligazodni, ízlést formál és világlátást épít.  

 A gyertyamártás népi kismesterség megismertetésével szeretnénk bővíteni „munkadélutánok” új 
lehetőségét  

 Az óvoda környezetalakításában a néphagyományőrzés elemeinek a megjelenítése, 
megtekinthetősége a néphagyományőrző csoportban 

 

Az ünnep, olyan különleges időszak, amikor a közösség a megszokottól a hétköznapoktól eltérő módon 
viselkedik, hagyományosan megszabott előírásokat és tilalmakat tart be. 

Egy közösség, óvoda életében kialakulhatnak /és ki is kell alakulnia/ olyan ismétlődő eseményeknek 
szokásossá vált ünnepléseknek, melyeket az óvoda hagyományinak nevezhetünk.  

Az óvoda hagyományőrző tevékenységében nemcsak a néphagyományok éltetése, átadása, hanem az itt és 
most meghonosodott jeles napok, közösen megélt élmények hagyományozása is helyet kap.  

Mivel egy óvónéni számára a legfontosabb a gyermek, azt szeretnénk, ha óvodásaink érdeklődéssel, 
szeretettel fordulnának a néphagyományok, népszokások felé, és környezetük számára pozitív kisugárzással 
közvetítenék a néphagyomány által megtapasztalt értékeket. 

 

Őszi szüret, Márton-nap, Adventi gyertyagyújtás,   Karácsonyi betlehemezés,                    
„Minden nap egy alma …” -  egészségnap 



 

Tervezett időpontok: 

2019.09. 23-27   Szüreti hét 

2019.09, 25.  Szüret  

2019.11 04-08. Márton napi hét.    

2019,11.11.  Márton napi libakeresés a Szülőkkel 

2019.11.22.  Szervezés, adventi koszorú elkészítése, énekes könyvecskék elkészítése 

2019.11,25-től / 4 hétfő   Adventi gyertyagyújtás a családokkal 

2019.12.12.   Gyertyamártás a maci csoportban 

2019.12.18    Karácsonyi betlehemezés /maci csoportosok / Közös ünneplés a Hagyományőrző teremben 

2020.02.28    Feladatvállalások 

2020.04.05.   Előkészületek összehangolása 

2019.04.    ” Minden nap egy alma…” 

2020..05   májusfa állítás 

 

Mire valók az emlékek? 

 

„Az emlékek arra valók, hogy összegyűjtögesse őket az ember, elmesélje, elmondja 

másoknak is. Talán okulásul, talán csak azért, mert emlékezni jó…  

Egy népnek, egy nemzetnek a múltja sohasem mögötte van, hanem alatta. Igaz is, szép is ez a mondás. 

Mert, ha mögöttünk lenne, bízvást lehagyhatnánk előrehaladva. De ha alattunk van, akkor igazán 

érdemes vigyázni rá, hiszen azon állunk, azon létezünk.  

   Mi lesz, ha kihullik alólunk az, amin meg kell vetni a lábunkat?” 

/Végh Antal/ 

 

 

2019.Szent Mihály hava                        Polgár András Ferencné 

                munka közösség vezető 
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2019 – 2020-as nevelési év 

 

 

Néphagyományra épülő játékos – táncos 

mozgás az óvodában 

 

 

Nagycsoportosoknak 
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Minden tevékenységet azonos módon szeretnék kezdeni és befejezni. Ez adja a foglalkozások keretét, 

melyhez újra és újra visszatérő mondókákat fogok használni. Ezeket „szokásos mondókák” 

megnevezéssel jelölöm a továbbiakban.  

A „szokásos mondókák” a következők: 

1. „Itt a füle, itt az orra, 

  Itt pedig a harapója. 

  Itt a keze, itt a lába, 

  Itt meg a kis hasikája.”             - A megnevezett testrészeket sorra megérintjük. 

 

2. „ Sétálunk, sétálunk, 

   Erdőt-mezőt bejárunk. 

   Dimbet-dombot megmászunk, 

   Mikor aztán elfáradunk, 

   Egy kis dombon lecsücsülünk, csüccs.”              - Utánzó mozdulatokkal kísérjük                                         

A térformák kialakításához használni fogok dekorgumiból készült nagyméretű színes tulipánokat.  

Jelentésük:   SÁRGA = kör 

                     VILÁGOSZÖLD = szabadon lassan sétál 

                     SÖTÉTZÖLD = szabadon gyorsan sétál 

                     PIROS = leguggol 

                     BARNA = lefekszik 

                     KÉK = párban 

                     RÓZSASZÍN = csend 

                     LILA = rendrakás 

A táncos lépések elsajátításához kisméretű színes tulipánokat fogok használni. 

Jelentésük:   

 Piros = páros lábon ugrás 

 Kék = érintő lépés 

 Sárga = egy lábon két ugrás 

 Zöld = dobogó (cifra) 

További eszközök:  „dió”, simi – labda, színes gumik, babzsákok, fekete- és fehér korongok, 

                               valamint a dalos játékokhoz szükséges eszközök (keszkenő, kalap, kendő) 

Továbbá munkaközösségi tevékenységem keretén belül szeretném kollégáimat vendégül látni és 

aktívan bevonni a néptánc tevékenységekbe a nevelési év során. Ez megfelelő szervezést igényel 

majd és a közösen átélt tevékenységek tapasztalatainak cseréje fejlesztően hatnak majd jövőbeli 

munkámra. 



 

 

Október 
 

Játékba hívogató 

 

„Mit játszunk lányok/fiúk? 

  Csicskirikét, bugyborékot…” 

 

Hangulati 

bevezető 

 

Beszélgetés az időjárásról, az őszről, a Mihály napi vásárról, szüretről. 

 

Zenehallgatás: „Bort iszom én…” 

 

Mondókák 

 

o  szokásos mondókák 

o „Sárga csupor veresbor…” 

 

Dalos játékok 

 

 „Méz, méz, méz…” 

 „Dombon törik a diót…” 

 

Szabadtánc 

 

 köralakítás egyenletes járással, tapssal 

 egyenletes járás körben kézfogással 

 térdhajlítás 

 dobbantás (egyes) 

 páros lábon ugrás (lassan, gyorsan) 

 

Nagy tulipán: SÁRGA, VILÁGOSZÖLD, SÖTÉTZÖLD, RÓZSASZÍN, LILA 

 

Csujjogató: „Kicsi nekünk ez a ház, kirúgjuk az oldalát.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

November 
 

 

Játékba hívogató 

 

 

„Mit játszunk lányok/fiúk? 

  Csicskirikét, bugyborékot…” 

 

Hangulati bevezető 

 

Beszélgetés az időjárásról, Márton napról, Katalin napi népszokásokról. 

 

Zenehallgatás: „Hess, hess, sas…” 

 

Mondókák 

 

o szokásos mondókák 

o „Kemencében kis ördög…” 

 

Dalos játékok 
 

 „Jön egy varjú a malomba…” 

 

Szabadtánc 

 

 mórikálás 

 sarokemelgetés (negyedes lüktetés) 

 érintő lépés  

 dobbantás (kettes) 

 

Nagy tulipán: PIROS, BARNA 

 

Játék: Boszis („Egyet üt az óra, nem jön a boszorka…”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

December 

 

 

Játékba hívogató 

 

 

„Mit játszunk lányok/fiúk? 

  Csicskirikét, bugyborékot…” 

 

 

Hangulati bevezető 

 

 

Beszélgetés a karácsonyi szokásokról, Lucázásról, regölésről. 

 

Zenehallgatás: „ Téli estén, halkan csendben…” 

 

 

Mondókák 

 

 

o szokásos mondókák 

o „Pad alatt…” 

 

Dalos játékok 

 

 

 „Haj tánc tánc…” 

 „Ostoring, ostoring…” 

 

 

Szabadtánc 

 

 

 sarkaló 

 egy lábon kettő ugrás 

 dobbantás (hármas) 

 vonulás hullám és csigavonalban egyenletes járással 

 

Nagy tulipán: KÉK 

 

Játék: Szobros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Január 

 
 

Játékba hívogató 

 

 

„Ki játszik ilyet?...” 

 

 

Hangulati bevezető 

 

 

Beszélgetés az ünnepi élményekről, újévi köszöntés 

 

Zenehallgatás: „ A hajnali harangszónak…” 

 

 

Mondókák 

 

 

o szokásos mondókák 

o „Az új esztendőbe…” 

 

 

Dalos játékok 

 

 

 „Tányérica, babica…” 

 

 

Szabadtánc 

 

 

 ti-ti-tá ritmus tapsolása a test különböző részein 

 dobogó (cifra) 

 páros tánc 

 szökdelés haránt terpeszben 

 

Játék: táncpálya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Február 

 
 

Játékba 

hívogató 

 

 

„Ki játszik ilyet?...” 

 

 

Hangulati 

bevezető 

 

 

Beszélgetés a gyertyaszentelőhöz kapcsolódó időjárásról, a farsangról 

 

Zenehallgatás: „S a te fejed akkora…” 

 

 

Mondókák 

 

 

o szokásos mondókák 

o „Öndönde, deszudáride…” 

 

 

Dalos játékok 

 

 

 „Jön a róka, ne nézz hátra…” 

 „Gyere Kata táncolni…” 

 

 

Szabadtánc 

 

 

 forgás jobbra-balra, majd karlengetéssel is 

 egyenletes lüktetés érzékeltetése páros kézzel, majd váltott kézzel a test 

különböző részein, pl.: lábszár, comb, has stb. 

 páros tánc 

 terpesz-zár, terpesz-keresztugrás 

 Moldvai táncok (kecskés, hoina) 

 

Játék: Füle-farka 

 

Csujjogató: „Ez a kicsi mulatság, tartana míg a világ, 

                     Három éjjel, három nap kimulatom magamat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Március 

 
 

Játékba hívogató 

 

 

„Ki játszik ilyet?…” 

 

Hangulati 

bevezető 

 

 

Beszélgetés a tavaszról, a természet változásairól, március 15.-ről 

 

Zenehallgatás: Toborzó – „Kossuth Lajos táborában…” 

 

 

Mondókák 

 

 

o szokásos mondókák 

o „Egy, kettő, három, négy, az orrodra…” 

 

 

Dalos játékok 

 

 

 „Ájn, cváj, dráj…” 

 „Bújj, bújj zöld ág…” 

 

 

Szabadtánc 

 

 

 páros tánc 

 átbújás kapuk alatt, vonulás során egy vagy több kaput jelölünk ki, 

azokon áthúzzuk a sort 

 vonulás hullám és csigavonalban egyenletes járással, kézfogással 

 

Csujjogató: „Aki minket nem szeret, fogjon dobbal verebet!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Április 

 
 

Játékba hívogató 

 

 

„Ki játszik ilyet?...” 

 

 

Hangulati bevezető 

 

 

Beszélgetés az időjárás változásairól, a Húsvétról 

 

Zenehallgatás: „Nem jó erdő mellett lakni…” –CD-ről 

 

 

Mondókák 

 

 

o szokásos mondókák 

o „Kot, kot, kot, kot, kotkodács…” 

 

 

Dalos játékok 

 

 

 „Szedem szép virágom…” 

 

Szabadtánc 

 

 

 kör szűkítése-tágítása 

 csapásoló (fiúk) 

 térdütögető (lányok) 

 Moldvai táncok (pálmáska) 

 

 

Május 

 Az eddig tanult mondókák és dalos játékok játszása, motívumok gyakorlása. 

 Készülődés a ballagási táncra. 

Felhasznált irodalom: 

 Ének az óvodában ( Forrai Katalin) 

 Zenehallgatás az óvodában (Törzsök Béla) 

 Ünnepek a néphagyományban ( Balatoni Katalin, Gunszt Andrea, Hortobágyi Ivett) 

 Így tedd rá! ( Budainé Balatoni Katalin) 

 Így tedd rá!2. ( Balatoni Katalin – Kovács Henrik) 

 Játék és tánc az óvodában (Foltin Jolán – Tarján t. Katalin 

 Játék és tánc óvodai program (Dummel Viktória) 

 Játék – mozdulat -tánc (Czinóber Klára - -Wirkerné Vasvári Éva) 

 Csíp, csíp, csibőricke… (GundynéSzerényi Andrea) 

 Szájról szájra, kézről kézre (Papp Kornélia) 

 

 

Gyulainé Kirják Klaudia 

munkaközösség vezet 
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2019-2020 nevelési év 

 

 

 

Munkaközösségi terv     

 

 

 

Műhelymunka – kismesterségek alkalmazása az óvodai nevelés 

mindennapjaiban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette : Bokáné Balogh Zsuzsa 

munkaközösség vezető 

óvodapedagógus 
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 Az tavalyi évben megkezdett tematika folytatásaként jelen nevelési évben a kismesterségekkel 

való további ismerkedés, illetve az elsajátított tapasztalatok gyakorlati kipróbálása, 

tapasztalatgyűjtés lesz a módszertani munkaközösség tagjainak feladata.  

 

A kismesterségekkel foglalkozó munkaközösség célja: 

 

 a megismert kézműves technikák gyakorlati alkalmazása, a munkafogások átadása a 

mindennapi tevékenység keretein belül 

 a pedagógus kollégák anyag- és technikai ismeretének gyakorlati kipróbálása, 

tapasztalatgyűjtés/reflexió a csoportszobában történő tárgykészítés kapcsán 

 a hagyományok megőrzése mellett a műhelymunka  tevékenységének,  módszereinek, 

témájának  fejlesztése 

–  

A munkaközösség tervezett eredménye: 

 

o a pedagógusok a megismert technikák és anyagok alkalmazásával a csoportszobában 

is végezhető kézműves tevékenységet (3alkalommal) építsék be tervezésükbe, 

gyakorlatukba.  A megvalósításkor támaszkodjanak a közösen összegyűjtött irodalmi, 

zenei  szemelvényekre. 

o a megismert, elsajátított kézműves technikákat, anyagokat más kontextusban, a 

mindennapokban is alkalmazzák, váljék pedagógiai repertoárjuk részévé. 

o a pedagógus közösség által javasolt tárgykészítés és technikák – a kismesterségek és 

jeles napok köré szerveződve - rugalmasan épüljenek be a műhelymunkába a 

változatosság megőrzése, és a fejlődés érdekében. 

 

  A csoportban alkalmazásra szánt anyagok és technikák:  

 

Ősszel (október-november)  

– agyagozás –agyag állatok, tárgyak készítése – melyek kiégetésre kerülnek az óvodai 

kemencében  

 

Télen ( január-február) 

– nemezelés birkagyapjúból díszítéssel és nedves technikával – kislabda  

 

Tavasszal (március-április) 

– szövés – tarisznyakészítés húsvétra 

  

A pedagógusok munkájával párhuzamosan az óvoda hagyományainak megfelelően a 

nagycsoportosok bevonásával zajlik a műhelymunka, melynek tematikáját havonta kiemelt 

tárgykészítéssel az óvoda kézműves műhelyében valósítunk meg. 

 A tervezett időpontok: 

  

Minden hónapban: 

Első hét Piros csoport – nagycsoport Kedd    10-11.30    között 

Második hét Sárga csoport – nagycsoport Csütörtök  10-11.30  között 

Harmadik hét Zöld csoport – nagycsoport Kedd    10-11.30    között 

Negyedik hét Kék csoport  - nagycsoport Kedd    10-11.30    között 



 

 

 

A pedagógusok a műhelymunkába rugalmasan bekapcsolódva folyamatosan vesznek részt a 

nagycsoportosok foglalkozásain, illetve a biztosított anyagok, és megismert technikák segítségével 

kipróbálhatják/alkalmazhatják a csoporton belüli kézműves tevékenységeket, a kisebbek lehetőség 

szerinti bevonásával.  

A technikák alkalmazhatóságáról, tárgykészítésről gyűjtött tapasztalatok a munkaközösség 

értékelésében kerülnek összefoglalásra.  

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Végvárné Kékhegyi Erika intézményvezető helyettes 

 

 Piros csoport:                   Sárga csoport:                   Zöld csoport:                Kék csoport: 

 

Madaczky Lászlóné     Gyulainé Kirják Klaudia      Varga Géza Vilmosné    Várallyainé Dobssy Anita 

Garami Dóra                Csókáné Kalmár Ágnes      Hosták Katalin Piroska  Bokáné Balogh Zsuzsa 

 

  

 

A gyerekek által elkészített tárgyak kiállításra kerülnek az óvoda aulájában található kézműves 

házikóban, melyet későbbiekben hazavihetnek. 

 

A Műhelymunka 2019-2020 nevelési évre tervezett részletes tematikája a mellékletben található.



 

 
Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

 

Jeles napok 

 

O 

k 

t 

ó 

b 

e 

r 

 

Állatok világnapja 

kapcsán  állatok 

készítése agyag 

használatával  

 

agyag 

asztalterítő, kiszúró 

formák, spatulák a 

mintázáshoz, 

törölköző, szappan 

foccs az agyag 

„ragasztásához” 

nyújtófa, a 

gyermekek jelével 

ellátott alátét lap a 

kész munkák 

tárolásához 

 

 

gömbölyítés, gyúrás, 

nyújtás, kicsípés, 

sodrás, lapítás 

gyakorlásával a finom 

motorika, izomerő 

fejlesztése 

szem-kéz koordináció,  

figyelemösszpontosítás,  

arányérzék, állatok 

ismeretének formálása, 

anyagismeret alakítása 

 

gyurmázás játékidőben 

a csoportokban, 

agyagból készült  

használati tárgyak 

megfigyelése, 

beszélgetés, képek 

nézegetése állatokról 

( a műhely elkészített 

agyag állatai, mázas és 

mázatlan tárgyak…): 

formájuk, anyaguk, 

tulajdonságuk, 

kész mintadarab 

bemutatása 

 

pl. 

Én elmentem a 

vásárba/ének 

Itt a köcsög, mi van 

benne – mondóka 

versés dal állatokról, 

pl. Hol jártál, 

báránykám, Két 

tyúkom tavalyi…, 

Egyél, libám…, Egy 

kis malac, röf.., 

Sétatéren tarka 

kutya sétál…, Sárga 

csikó, 

csengőrajta…, 

Móricz: Iciri-

piciri… 

 

Előzmények 

szeptemberben: 

8: Fecskehajtó, 

dióverő nap 

29: Mihály napja, 

pásztorünnep, az 

állatok őszi 

behajtásának ideje, 

őszi számadó nap 

vásárok ideje: Vásár 

az óvodában 

 

októberben: 

4: Állatok világnapja 

(természet ünnepe) 

14: Teréz, a szüreti 

kezdőnap, szüreti 

mulatság az 

óvodában, 

szőlőszedés, must 

préselés, kóstolás, 

táncház 

 

 

 

 

 



 

 

 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

N 

o 

v 

e 

m 

b 

e 

r 
 

 

Csuhé angyal készítése 

kötözéssel, áztatott 

csuhéból 

 

Csuhé előkészítve: 

natúr csuhélevél, 

vizes edény az 

áztatáshoz, 

olló, 

rafia, 

törölköző, 

terítő, 

mintadarab, 

előre elkészített, 

sodrott „glória” az 

angyal köré,  

mintadarab. 

 

 

 Kötözéssel, és 

tekeréssel, 

csomókötéssel 

angyalka formálása 

(arányok megőrzése) 

anyagismeret bővítése 

(csuhé tulajdonságai 

nedvesen, szárazon) 

bajusz –szem – csutka-

csuhé, termés, szár => 

szókincsbővítés, 

szem kéz koordináció 

fejlesztése, 

lehetőség szerint a 

gyerekek közötti 

kooperáció alakítása 

 

Mintadarab bemutatása 

morzsolás, 

 a kukorica 

tulajdonságainak 

megfigyelése egész 

kukoricanövényen, 

felhasználása, 

A csoportokban 

készülődés az adventi 

ünnepekre. 

 

 

témához kötődő 

versek, dalok pl.  

Mese a melegszívű 

kukoricaszemről 

(magyarerő.hu) 

Kukorica, kukorica, 

pattogatott 

kukorica.. 

Kukorica,tengeri, 

adj a disznónak 

enni..(youtube: 

ovitévé – zeneovi, 

népdalok kicsiknek) 

 

 

1: Mindenszentek 

2:Halottak napja 

(gyertyagyújtással 

emlékezünk) 

11: Márton, hízott 

liba és új bor 

kóstolása 

30: András napja, 

adventi időszak 

kezdete, disznótorok 

ideje 

(Advent minden 

hetében eggyel több 

gyertyát gyújtunk az 

adventi koszorún) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

D 

e 

c 

e 

m 

b 

e 

r 

 

 

Gyertyamártás  

 

 

olvasztott 

gyertyaviasz, 

kanóc az aljára 

erősített nehezékkel, 

mártó edény, 

rezsó a viasz 

melegen tartására, 

vizes edény a viasz 

melegítéséhez, 

terítő, 

nagyméretű papír 

alátét, 

olló vagy kés, 

papírra rajzolt jelek 

a gyertyák 

megjelöléséhez 

 

A kanócok lógatása 

viaszba- majd hideg 

vízbe: 

anyagismeret a 

megdermedt és folyós 

viasz illetve kész 

gyertyák 

megfigyelésével, 

hőmérséklettel 

összefüggő 

halmazállapot változás 

demonstrálása, 

szem kéz koordináció, 

és monotónia tűrés 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

Beszélgetés a régi 

világítási eszközökről 

(olajlámpa, 

petróleumlámpa, 

gyertya) 

gyertyagyújtás 

alkalmai, célja, 

(ünnepvárás is!) 

képek gyertyákról, 

világítási eszközökről, 

elkészített 

mintadarabok 

bemutatása 

 

Ég a gyertya ég, /dal 

Ég a gyertya, ha 

meggyújtják../dal 

Este van már, 8 

óra…/dal 

Ég a város, ég a ház 

is…/dal 

Este van már, késő 

este…./dal 

Négy égő gyertya 

meséje 

 

Gyertyagyújtás 

advent idején 

6: mikulás 

13: Luca nap, 

boszorkányleső, 

varázsló szokás, 

Luca napi kotyolás, 

egészségvarázsló 

nap 

Luca-búza ültetése 

24: Karácsony 

 

 

 

 



 

 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

 

 

J 

a 

n 

u 

á 

r 

 

 

Póló nyomdázás 

 

textilfesték 

fehér póló 

(mindenki a saját 

pólóját használja) 

kivágott linóleum 

nyomó minták 

alátét papír a 

pólókba és alájuk 

vasaló 

ecsetek 

törölköző, szappan 

 

 

Linóleum nyomda 

technikával óvodai 

jelekkel és felirattal 

„emlék póló” készítése 

szem kéz koordináció 

anyagismeret 

színismeret 

precíz finom motorika 

ecsetkezelés 

türelem 

figyelem 

 

 

 

Jellegzetes téli 

elfoglaltságok régen: 

szövés, fonás, 

hímzés… 

Képek régebbi 

hagyományos 

öltözetekről (nagy 

kendő, széles gatya, 

hímzésfajták…) 

Otthoni feladatok a 

háztartásban: fiúk-

lányok feladatai pl. 

teregetés, mosás, 

varrás… 

Pl. 

Eduard Petiska: A 

vakond 

nadrágja/mese 

Hammas Jutka/mese 

Ki segít nekem a 

sövényt 

befonni…/dal 

Teríti a lány a 

vásznat…/dal 

Szőjünk, fonjunk 

szép eladó 

lánynak.... /dal 

 

2: Aprószentek 

napja, hagyomány 

szerinti 

„korbácsolás”, 

egészségvarázsló 

szokás 

 

6: Vízkereszt, a 

fenyő lebontásának 

ideje, a farsangi 

időszak kezdete 

(vízkereszttől 

hamvazó szerdáig) 

 

 

 

 



 

 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, élmények Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

 

F 

e 

b 

r 

u 

á 

r 
 

 

Nemezlap készítése, 

álarc kivágása a tarka 

alapból   

 

 

(a márciusi Palota 

Kismesterei kiállításra 

készülő bemutató 

darabok) 

 

natúr színű, és 

színes 

gyapjúpaplan 

előkészítve, olló, 

zsinór az álarc 

megkötéséhez, 

terítő, vékony 

anyag a nemez 

gyúrásához, 

törölköző, szappan 

 

 

Finommotorika 

fejlesztése, 

anyagismeret bővítése 

a nemez kialakításával, 

csomókötés 

gyakorlása, 

ollóhasználat 

figyelem, türelem 

fejlesztése, a 

gyapjuval , annak 

feldolgozásával 

kapcsolatos 

ismeretnyújtás  

 

Készülődés a 

csoportokban a farsangi 

időszakra  (közös 

dekoráció, verselés, 

éneklés) 

elkészített mintadarab 

bemutatása 

 

  

pl 

Tóth Anna: Farsang 

Itt a farsang.... 

Szepeli polkát,,, 

Gazdag Erzsi: A 

bohóc köszöntője 

Sarkady Sándor: 

Farsang 

Csoóri Sándor: 

Farsangnapi 

kutyabál 

Osváth Erzsébet: 

Sül a fánk… 

 

Február 2: 

Gyertyaszentelő 

napja, a medve 

kijön a barlangjából 

– pálfordulás napja- 

időjósló nap 

Farsang időszaka, a 

párválasztás és 

bálok ideje, 

maskarák viselése 

 

Hamvazó szerda: a 

farsang záró napja, 

húsvét előtt 6 héttel 

kezdődő nagyböjt  

kezdőnapja 

 



 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

M 

á 

r 

c 

i 

u 

s 
 

 

Szövés: közös munka a 

csoportokba- tarisznya 

készítése szövőkereten 

 

 

 

karton 

szövőkeretek, 

vastagabb színes 

fonalak, olló, 

felvetőszál a 

keretre,  

 

körkörös szövéssel 

tarisznya készítése, 

anyagismeret bővítése, 

bújtatás sorrendjének 

megtartásával 

monotónia tűrés 

fejlesztése, szem – kéz 

koordináció alakítása, 

szókincsbővítés: 

szövőkeret, szövőszék, 

felvetőszál, 

textil=szövött anyag 

tudatosításával 

 

 

Időjárás-öltözködés 

kapcsolata témakör 

feldolgozása  a 

csoportokban, 

ruhadarabok anyaga, 

funkciójuk, dekorációs 

textilek a csoportban 

 

Szőjünk, fonjunk szép 

eladó lánynak… 

Grimm: A három 

fonóasszony 

 

15: Nemzeti ünnep 

(történelmi 

emléknap) 

18-19-21: Sándor, 

József, Benedek: 

meleg hozó napok 

21: Csillagászati 

tavasz első napja, 

érkeznek a 

vándormadarak 

Kiszézés (húsvét 

előtti szokás, 

téltemető, 

egészségvarázsló) 

Húsvéti készülődés 

(mozgó ünnep) 

 

 



 Téma Anyag eszköz Feladat, 

készségfejlesztés 

Előzmények, 

élmények 

Témához kötődő 

irodalom és 

dalanyag 

Jeles napok 

 

 

Á 

p 

r 

i 

l 

i 

s 

 

 

Anyák napjára 

csuhérózsa készítése 

kötözéssel 

 

 

 

Rafia, csuhé, áztató 

tál, olló, vesszők a 

rózsa szárának, 

terítő, törölköző, 

jelel ellátott papír a 

rózsák 

megjelöléséhez 

 

szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

ujjmozgás, precíz 

feladat végzéssel 

csavarás, sodrás a 

csuhéva, 

türelem, 

figyelemösszpontosítás 

monotónia tűrés 

szókincsbővítés: csuhé, 

vessző, rafia, szirom 

 

képek anyákról, 

gyerekekről, családról, 

különböző rózsák 

képei, 

emberi élet 

fordulóinak felidézése 

(születésnap, névnap, 

esküvő…) 

ölbeli játékok, ringatók 

felidézése 

mintadarab bemutatása 

 

 

pl. 

anyák napi versek, 

dalok felidézése, 

Anyukám, 

anyukám, találd 

ki../mondóka 

Halkan, puhán 

szirom pereg…/vers 

Már megjöttünk ez 

helyre../dal 

Orgona ága/dal 

Fésűs Éva: A büszke 

tölgyfa  - mese 

Ültem ringó kis 

ladikon…. 

Csanádi :Mi van ma, 

mi van ma… 

Létay: 

Édesanyámnak 

Móra : Anyának 

Pákolicz: Anyának 

 

 

Húsvét -   április 22 

Komatálazás (húsvét 

utáni szokás, 

barátságok 

megerősítése) 

György napi 

báránykihajtás, 

tavaszi pásztorünnep  

(április 24) 

Anyák napi 

készülődés az óvodai 

csoportban 



Intézmény neve: Rákospalotai Összevont Óvoda 

OM azonosító: 201545 
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