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Jogszabályi háttér
Az Ispotály Utcai Óvoda nevelőmunkájának tervezése és értékelése az alábbi törvények,
rendeletek, intézményi szabályzatok figyelembevételével készült:




363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról



326/2013. ( VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról



277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről




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

229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról













11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
A munkaterv értékelés elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok:
Az Ispotály Utcai Óvoda Pedagógiai Programja
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
Országos tanfelügyelet – Kézikönyv óvodák számára
Önértékelési kézikönyv óvodák számára
Gyakornoki Szabályzat
Továbbképzési Program
Munkaköri leírások

5

ÉVES MUNKATERV ISPOTÁLY UTCAI ÓVODA 2020/2021

1

ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI ADATOK
1.1.Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

030876
Ispotály Utcai Óvoda
4025 Debrecen, Ispotály utca 12.
Hajdú – Bihar
Pálfi Pálma Andrea
52/418 - 974
ispotaly@ovoda.debrecen.hu

1.2.Az intézmény feladatellátási helye
001 – Ispotály Utcai Óvoda (4025 Debrecen, Ispotály utca 12.)
Ellátott feladatok:
 óvodai nevelés
Alapító okirat szerinti férőhely: 160 fő
Csoportok száma: 7
2. MŰKÖDÉSI REND

2.1Az óvodai nevelési év rendje
A nevelési év időtartama:
A nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja: 2021. augusztus 31.
Munkarend:
Munkarendünk kialakítása a jogszabályi előírásoknak, a MT és az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történik.
A névre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik, melyet minden év elején
felülvizsgálunk.
A kialakítás elvei:
 Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő munkatársak beosztásának módja
igazodik a nyitva tartáshoz és a szülői igényekhez.
 Intézményünkben az egész napi nevelés biztosított.
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2.2.
Ssz.
1.

Nevelésmentes munkanapok tervezett megvalósítása
Esemény
Szervezetfejlesztő tréning –tapasztalatszerző
kirándulás

határidő
2020. 10. 09.

felelős
Pálfi Pálma
Andrea
Győrffyné Kiss
Erika
Pálfi Pálma
Andrea

2020. 11. 20.
Nevelőtestületi belső továbbképzés
Tevékenységközpontú napi folyamatok
tervezése, szervezése, megvalósítása.
Innovatív technikák, módszerek megismerése.
3.
2021. 03.24.
Pálfi Pálma
Nevelőtestületi belső továbbképzés
A drámapedagógia szerepe a
Andrea
tehetséggondozásban
4.
Nevelési évet záró értekezlet - A 2020/2021- 2021. 06. 18.
Pálfi Pálma
es nevelési év értékelése
Andrea
- A nevelési év eredményességének
Győrffyné Kiss
megbeszélése
Erika
- Munkaközösség vezetők, óvodavezetőhelyettes, szakmai team-ek, ÖTM vezető
beszámolója az elvégzett munkáról.
- Kooperációs érzékenyítő játékok
- Közösségerősítő közös főzés
- A nyári élet megszervezése, szabadságok
kiadása.
5.
Nevelési évet nyitó értekezlet – A
2021. 08.28.
Pálfi Pálma
2021/2022-es nevelési év tervezése
Andrea
- Az aktuális jogszabályi változások
ismertetése
- Az éves munkaterv ismertetése,
véleményeztetés utáni elfogadása.
- Feladatok meghatározása a munkaterv
összeállításához
- tudásmegosztás: a pályázatokkal kapcsolatos
tudnivalók összefoglalása, feladatmegosztás.
A nevelésmentes munkanapokon az ügyeletet biztosítja a Közép Utcai Óvoda (4030.
Debrecen, Közép u. 2.) A szülőket 7 nappal korábban értesítjük.
2.

Felelős: Óvodavezető

Az óvoda nyitva tartása:
Az óvoda a szülők igényeihez igazodva tart nyitva: 6:00 – 17:30 óráig.
A szülők igényeinek figyelembevételével - egész napos nevelés keretében gondoskodunk a
gyermekekről. Az óvodapedagógusok heti váltásban – a nevelési évre szóló munkaidő
beosztás rendjében foglaltak szerint- töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, ill. a
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munkaköri leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat,
eseti megbízatásaikat.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1054/2020. (VI.11.) PM
határozata alapján az Ispotály Utcai óvoda 2020/2021-es nevelési évben 7 óvodai csoporttal
működik továbbra is.
Az óvoda tervezett zárva tartása:
Az óvoda zárva tartásának meghatározása a 982/2020. (V.28.) PM határozat, valamint a
2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelet alapján történik. A
zárásról a szülőket az SZMSZ-ben foglaltak szerint, legkésőbb 2021. február 15-ig értesítjük,
az ügyeleti ellátás lehetőségének felajánlásával.
A tájékoztatás a szülők felé dokumentálásra kerül.
A szülők tájékoztatása az óvoda nyári zárásáról megtörténik.
Nyári zárás 6 hét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális és Oktatási
Bizottsága határozata alapján.
Téli zárás: Az óvodák a 2020/2021. tanév rendjéről szóló, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiadásra kerülő rendeletben meghatározott téli szünet időszakával
megegyezően zárva tartanak, az ügyelet az Ifjúság Utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utcai
Tagintézménye biztosítja. (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 64.)
Az óvodai élethez kapcsolódó nemzeti ünnepek

1.

2.
3.

4.

Ssz.
1.
2.

Óvodai
megemlékezés
ideje
2020. október 22.

2020 október 23.
A Magyar Köztársaság
Nemzeti Ünnepe
2021. március 12.
2021. 03. 15.
2021. június 04.
2021. 06. 04.
Nemzeti Összetartozás
Napja.
2021. 08. 19.
2021. 08. 20.
A keresztény magyar
államalapítás ünnepe

Felelős

Összetartozás érzésének erősödése
Összetartozás érzésének erősödése
A nemzeti identitástudat erősödése

A nemzeti identitástudat erősödése

Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek
Esemény
Határidő - időpont

óvodapedagógusok Mikulás
óvodapedagógusok Kiskarácsony ünnepség a

2020. december 04.
2020. december 17.
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3.

4.
5.
6.
7.

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

gyermekeknek
Kiskarácsony ünnepség a
felnőtteknek

2020. december 18.

Farsang
Anyák napja
Búcsú
Gyermeknap

2021. február 26.
2021. május 3.
2021. június 11.
2021. május 28.

Az új gyermekek fogadásának tervezett időpontjai:
Az új óvodásokat 2020. szeptember 1. napjától folyamatosan fogadjuk gyermeknevelési
intézményünkbe, amint betöltik 3. életévüket. indokolt esetben lehetőség van az
óvodakezdésre 2,5 éves kortól.
Az új gyermekek szüleinek tartandó szülői értekezlet időpontja, témái:
Felelős
Határidő:

intézményvezető, óvodapedagógusok
2020. 08. 25.

Téma:

Házirend ismertetése, helyi szokások
ismertetése
felkészülés az óvodai mindennapokra

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontjai:
Szülői értekezletek időpontjai, témái
Téma:
Felelős
Határidő
2020/2021-es nevelési év
Pálfi Pálma Andrea
2020. 08. 28.
nyitó értekezlete
Évnyitó csoportos szülői értekezletek óvodapedagógusok
2020. szeptember 25.
SZMK választmány értekezletei a
Győrffyné Kiss Erika
évente 2-3x
gyermekeket érintő változások
aktualitása kapcsán
A pedagógiai munka éves értékelése.
óvodapedagógusok
2021. január 29.
A környezettudatos magatartás
intézményi működtetés elveinek
megbeszélése.
Csoportos/ réteg szülői értekezletek – óvodapedagógusok
2021. május 31.
év végi feladatok
Új szülők számára szervezett
Pálfi Pálma Andrea
2021. június 04.
értekezlet
Nevelőtestületi megbeszélések,
Pálfi Pálma Andrea
minimum havi
értekezletek
rendszerességgel
Dajkai megbeszélések
Győrffyné Kiss Erika
havi rendszerességgel
Családok tájékoztatását szolgáló
óvodapedagógusok
minden hónap első
fogadóórák
csütörtök: 13:30 – 14:30,
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Vezetői fogadóóra
Gyermekvédelmi felelős fogadóórás
Tűz és munkavédelmi oktatás a teljes
alkalmazotti körre kiterjedően

Pálfi Pálma Andrea
Szendrei Szilvia
Pálfi Pálma Andrea

a belső szabályozás
szerint
szerda 12:00- 14:00
belső szabályozás szerint
2021. augusztus 28.

A nevelőmunka folyamatában részt vevő szakemberek
Logopédiai fejlesztés: Nagy Józsefné Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Fejlesztő pedagógiai foglalkozások: Klapkáné Mercz Zsuzsanna Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyógypedagógiai ellátás: Tóth Emma EGYMI
Szociális segítő: Falvai Piroska DMJV Család – és Gyermekjóléti Központ
Az óvoda bemutatkozását szolgáló nyílt napok:
„Én is ovis leszek!”Óvodába hívogató
napok Az óvoda iránt újonnan
érdeklődő családok számára tervezett
napok
Betekintő nyílt nap a csoportokban a
már óvodás gyermekek szüleinek.
Megfigyelési szempontok adása a
szülőknek, a csoport sajátosságainak
figyelembe vételével.
Almaszedés
Szüreti vásár – Hagyományápolás, a
közösség
összetartó
erejének
támogatása
Márton hét- lámpás felvonulás
Mentálhigiénés hét
Farsang
Évzárók, búcsúk, családi kirándulások

Pálfi Pálma Andrea
Győrffyné Kiss Erika
óvodapedagógusok

2021. január 6. 9-11óra
2021. január 13. 9-11óra
2021. január 20. 9-11óra
2021. január 27. 9-11óra
2021. március vége

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

2020. szeptember
2020. október 02.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

2020. november 11.
2020. november 18.
2021. február
2021. június

Egészségügyi szűrések időpontjai
Szűrés megnevezése
Felelős
határidő
Óvodába lépés előtti orvosi
óvodavezető-helyettes
2020. szeptember
vizsgálat
Fogászat
óvodavezető-helyettes
2020. október
2021. május
Védőnői ellenőrzések
óvodavezető-helyettes
jelzés esetén, illetve havonta
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A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, és az integrációval kapcsolatos
feladatok
Feladat

Módszer

A gyermekvédelmi
éves terv
elkészítése

dokumentumkészítés

Egészségügyi
együttműködési
szerződések,
szűrővizsgálatok
dokumentumainak
nyilvántartása
A HH és HHH
gyermekek
egyénre szabott,
mérésekre épülő
fejlesztési tervének
elkészítése
Egyéni fejlesztési
naplók vezetése

Nyilvántartás

Statisztika
készítése az
óvodába járó HH,
HHH, SNI, BTMN
gyermekekről
Az egyéni és
csoportos
fejlesztések
feltételeinek
megteremtése

Sikerkritérium
Egyértelmű,
mindenki
számára egyet
jelentő
feladatterv
Pontos,
naprakész
vezetés

Dokumentum
Feladatterv

ellenőrzésértékelés
pipalista

Együttműködési pipalista
megállapodás

Dokumentumkészítés Az
OKOSKOCKA
képzésen
tanultak
alkalmazása

Egyéni
fejlesztési
tervek

Dokumentumkészítés Reális kép
alkotása a
gyermekről
táblázat, diagram
Naprakész
statisztika
vezetése

egyéni
pipalista
fejlesztési napló

levelezés,
konzultáció,
szervezés, ellenőrzés

A fejlődés
lehetőségének
biztosítása
minden
gyermek
számára

statisztika

pipalista

pipalista

pipalista
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3. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELRENDSZERE
3.1.Az óvodai csoportok statisztikai adatai:
Heterogén életkorú
csoportok megnevezése

Gyermeklétszá
m

Katica

15 fő

Mókus

21 fő

Maci

23 fő

Őzike

18 fő

Napraforgó

17 fő

1 fő

Szivárvány

16 fő

1 fő

Napsugár

17 fő

Összesen:

127 fő

3.2.

integrált
SNI-s
gyermekek

2 fő

Csoportban dolgozó
munkatársak
1.Nógrádi Katalin
2.Horváth Rita
3.Györkös Anita
1.Dankóné Szűcs Erika
2.Rózsa Regina
3.Bálint Edina
1.Győrffyné Kiss Erika
Bisingerné Horváth
Gabriella
3.Deutsch Sándorné
1.Kunné Sándor Piroska
2.Kósa Barbara
3.Barta Erika
1.Szendrei Szilvia
2. Szabó Johanna
3.Kissné Halász Anikó
1.Radácsi Erzsébet
Márta
2.Molnár Ágota
3.Cseh Judit
1.Fekete Judit
2.Nádasdi Judit
3.Kissné Gyarmati
Andrea
21 fő

Humánerőforrások alakulása

Az optimális működési feltételek biztosításához igyekszünk igazítani a változó személyi
feltételeket. A 2020/2021-es nevelési évet öt új munkatárssal kezdjük meg. A szülési
szabadságra kerülő óvodapedagógus kolléga helyén határozott idejű szerződéssel gyakornok
óvodapedagógust, a Gyes-en lévő két pedagógus kolléganő helyén gyakornok
óvodapedagógusokat tervezzük alkalmazni. A fél állású takarítói feladatokra alkalmazunk
munkavállalót 2020. szeptember 1. napjától.
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Személyi ellátottság alakulása a 2020/2021-es nevelési évben:
Engedélyezett dolgozói létszám:
Óvodapedagógusok száma:
Pedagógiai asszisztens:
Óvodatitkár:
Dajka:
Konyhai kisegítő:
Fűtő karbantartó:
Takarító

28,5 fő
15 fő
minden
óvodapedagógus
óvodapedagógus diplomával
2 fő
1 fő
7 fő
2 fő
1 fő
0,5 fő

rendelkezik

A megszerzett fokozatok, illetve a tanulási aktivitás az intézményben:

6
5
4
3
2
1
0

szakvizsgázott pedagógus
Jelentkezett minősítésre
Megszerzett fokozatok

Megszerzett fokozatok
Jelentkezett minősítésre
szakvizsgázott pedagógus

A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók
létszám (fő)
Munkakör
Végzettség
Szakképzettség
1
pedagógiai
érettségi
pedagógiai asszisztens
asszisztens
1
pedagógiai
tanítóképző Főiskola
tanítói, illetve
asszisztens
Kommunikáció szakon
3
dajka
érettségi
4
dajka
szakmunkás
varrónő,
1
óvodatitkár
érettségi
pedagógiai asszisztens,
jogi ügyintéző,
Egyéb működést segítő munkakör
2
konyhai kisegítő
szakmunkás
1
karbantartó
szakmunkás
Autókarosszéria szerelő.
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A 2020/2021-es nevelési év munkarendje az Ispotály Utcai óvodában
Intézményvezető munkarendje
Óvodapedagógusok munkarendje
Pedagógiai asszisztens
Csoportos dajkák
Óvodatitkár
Konyhai kisegítő
Udvaros karbantartó

8:00 – 16:00 óra
7:00 – 13:30 illetve 10:30 – 17:00 óra
ügyelet esetén:
6:00 – 12:30 illetve 11:00 – 17:00 óra
8:00 – 16:00 óra
6:00 – 14:00 óra illetve 9:30 – 17:30 óra
8:30 – 16:30 óra
8:00 – 16:00 óra
8:00 – 16:00 óra
6:00 – 14:00 óra

Az előző nevelési évi humánerőforrás stratégia, és a sikeres toborzás eredményeként a
2020/2021-es nevelési évet teljes alkalmazotti normával tudjuk kezdeni, az álláshelyek 100
%-a be lesz töltve.
Az óvodapedagógusok kötött munkaideje 32 óra, ennyi időt töltenek az óvodai csoportban. A
fennmaradó 4 órát a gyermekekkel, illetve a pedagógiai munkával kapcsolatos feladatokat
látnak el: pl: gyermekprogramok szervezése, szülői értekezletek, élményszerzések,
dokumentációs munka: fejlődési naplók, csoportnapló tematikus tervek írása, egyéni
fejlesztési tervek írása, rendezvények szervezése, továbbképzések, értekezletek, pályázatírás,
önértékelési munka.
Az óvodán belüli feladatmegosztás
Vezetőség: Megfogalmazzák a célokat, a munkaterv végrehajtását ellenőrzik a hatékony
munkavégzés érdekében.
Tagjai: Pálfi Pálma Andrea – intézményvezető
Győrffyné Kiss Erika – óvodavezető- helyettes
Nógrádi Katalin – munkaközösség – vezető
Dankóné Szűcs Erika – munkaközösség – vezető
Nádasi Judit – Önértékelést Támogató Munkacsoport vezető
Megbeszélések időpontja: havonta egy alkalommal
Önértékelést Támogató Munkacsoport feladata:
Vezetője: Nádasi Judit óvodapedagógus
Tagjai: Győrffyné Kiss Erika óvodapedagógus
Kósa Barbara óvodapedagógus
Radácsi Erzsébet Márta óvodapedagógus

14

ÉVES MUNKATERV ISPOTÁLY UTCAI ÓVODA 2020/2021

Horváth Rita óvodapedagógus
Bisingerné Horváth Gabriella óvodapedagógus
A további tagok kijelölése folyamatban
Közreműködik a szakmai szervezet fejlesztésében
Éves tervet készít, és értékeli a megvalósítást.
Segíti és irányítja az óvoda teljes intézményi önértékelési folyamatát.
Közreműködik a tanfelügyeleti ellenőrzésekhez kapcsolódó önértékelésekben
Tájékoztatja az aktuálisan érintett kollégákat az adódó feladatokról
Kezeli az Oktatási Hivatal felületén az önértékelésekkel kapcsolatos adatokat.
Szakmai munkacsoportok:
Szakmai munkaközösségek: feladatuk az eredményes, magas színvonalú, tudatos
szakmai munka, a tervezett intézményi célok teljesülésének szolgálatába állítva.
1. Mérés –értékelés munkaközösség
Vezetője: Nógrádi Katalin óvodapedagógus
Tagjainak kiválasztása: A nevelési évnyitó értekezletén történik
2. Néphagyomány és a környező világ megismerése - környezettudatos
szemlélettel szakmai munkaközösség
Vezetője: Dankóné Szűcs Erika óvodapedagógus
Tagjainak kiválasztása: a nevelési évnyitó értekezletén történik
Szakmai team-ek: adott feladatra létrehozott időszakos vagy állandó munkacsoportok
létrehozása, mely kapcsán biztosítom a tudásátadás és az önállóság kiteljesedését.
Szorgalmazom a felelősséggel végzett, egyenletes terhelést biztosító feladatvállalást.
A folyamatos visszacsatolás módszerét alkalmazom. Törekszem jelét adni minden
esetben, hogy egy szervezetben mindenki munkája fontos, hasznos, mindenki másban
értékes, mindenki másért fontos, és a közös erőfeszítés következménye az eredményes
nevelőmunka, ezáltal a boldog, fejlődő gyermek.
Feladatuk: Segíteni az aktuális nevelési évre tervezett fejlesztési feladatok
megvalósítását.
Tervezett szakmai team-ek a következő nevelési évre:
1. Pedagógiai Program módosítása munkacsoport
A csoport vezetője: Fekete Judit
2. Mérés – értékelés (gyermek) rendszerének átvizsgálása munkacsoport
Csoport vezetője: kiválasztása folyamatban
3. Biztonságos óvodai környezet munkacsoport
A csoport vezetője: kiválasztása folyamatban
4. Zöld Óvoda megvalósító munkacsoport- - a pályázat elnyerése esetén
A csoport vezetője: kiválasztása folyamatban
5. „Én is ovis leszek!” óvodába hívogató napok munkacsoport
csoport vezetője: kiválasztása folyamatban
6. Tehetségpont munkacsoport
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A csoport vezetője: Győrffyné Kiss Erika
7. Mentorálás munkacsoport
A csoport vezetője: kiválasztása folyamatban
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1.

2.

MEGBIZATÁSOK, EGYÉNI VÁLLALÁSOK
óvodapedagógus
óraszám
feladat
Bisingerné Horváth
32+4
Szakmai munkaközösségi -tag
Gabriella
40
OVISPORT koordinátor
Dankóné Szűcs Erika

3.
Fekete Judit

32+4
40

Munkaközösség-vezető
Iskolai kapcsolattartó
Sakk kapcsolattartó
Marketing grafika koordinátor
Rendezvényekhez meghívók, plakátok
készítése
Óvodai fotózás koordinátor
Szakmai munkaközösségi -tag
Biztosítás koordinátor
Jegyzőkönyvek vezetése

Győrffyné Kiss Erika

24 kötött
óra+8+4
40

Horváth Rita

32+4
40

Kunné Sándor Piroska

32+4
40

Molnár Ágota

26

Szakmai munkaközösségi -tag

Nádasdi Judit

32+4
40

Közösségi Szolgálati koordinátor
Szakmai munkaközösségi -tag
Munka alkalmassági vizsgálatok
koordinátora
Munkavédelmi megbízott
ÖTM vezető
Szakmai
Bölcsődei koordinátor
Intézményvezetői feladatok
Kapcsolattartás a partnerekkel,
intézményképviselet
Az irányító szakmai team tagja
Pályázatok felkutatása, koordinálása

4.

5.

6.

7.

32+4
40

8.

9.

Nógrádi Katalin

10.

Pálfi Pálma Andrea

32+4
40
10 kötött
óra+30
40

óvodavezető-helyettes
Közalkalmazotti Tanács elnöke
Szakmai munkaközösségi -tag
intézményi tehetség koordinátor
Tehetségpont kapcsolattartó
tehetségpont munkacsoport vezetője
Gyakornok mentora
Játékos angol kör vezetője
Vojtina Bábszinházi koordinátor
Szabadságok nyilvántartása
Kapcsolattartás a MÁK-al
Szakmai munkaközösségi -tag
Jegyzőkönyvek vezetése
Szakmai munkaközösségi -tag
Jegyzőkönyvek vezetése
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Radácsi Erzsébet Márta

32+4
40

Szendrei Szilvia

32 + 4
40

13.

Rózsa Regina

26

Intézménynépszerűsítés
Marketing megvalósítása
Szakmai munkaközösségi -tag
Óvodai honlap koordinátor
PR tevékenységekben való részvétel
(honlap információkkal való feltöltése)
Jegyzőkönyvek vezetése
Szakmai munkaközösségi -tag
Gyermekvédelmi felelős
Óvodakertek koordinátor
Szakmai munkaközösségi -tag

14.

Kósa Barbara

26

Szakmai munkaközösségi -tag

15.

Szabó Johanna

26

Szakmai munkaközösségi -tag

11.

12.

3.

MEGBIZATÁSOK, VÁLLALÁSOK
Technikai dolgozók
óraszám
feladat
Kissné Halász Anikó
40
Tisztítószertár rendben tartása
tisztítószerek osztása
Fehér Diána pedagógiai asszisztens 40
Tisztítószer leltár készítése
Polisz program gondozása
Jelenléti ív felelős
Györkös Anita
40
Közalkalmazotti tanács tagja

4.

Ferencz Györgyné

40

5.

Kovács Rozália

40

6.

Molnár Zoltán

40

1.
2.

7.
Bálint Edina
40
További megbízatások, vállalások: folyamatban

Közalkalmazotti tanács tagja
Fotók, videók rögzítése,
kezelése – Intézményi fotós
Zászló kihelyezése
ünnepekkor
Virágos óvodaudvar
koordinátor
Gyógynövénykert koordinátor
Házi barkács munkálatok
elvégzése, csoportok segítése
játékeszköz fejlesztésben
Varrási munkák elvégzése

1. Én is ovis leszek” Óvodába hívogató napok koordinátora
2. „Biztonságos környezet” csoport koordinátora
3. Dekoráció koordinátora
Az intézmény működését biztosító feladatok - szervezetfejlesztés
tevékenység
felelős
Határidő
intézményvezető
folyamatosan
Humánerőforrás

dokumentum
munkaszerződések
Humánerőforrás
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optimalizálása:
 Az
álláshelyek
betöltéséről
való
gondoskodás
álláshirdetések feladása,
interjúk,
 Humánerőforrás
átcsoportosítás, áthelyezés
Képességek
szerinti
feladatmegosztás
Felelősség
és
hatáskör
megosztása,
egyértelművé
tétele: egyenletes teherviselés, és
felelősségteljes
munkavégzés
biztosítása
Szervezeti kultúra fejlesztése –
közösségalakítás:
szervezetfejlesztő
tanulmányi
kirándulás szervezése
Ellenőrzés
értékelés
folyamatossága, visszacsatolás.
Teljesítményértékelések
Innovatív
módszerek
és
eszközök
megismerése,
kipróbálása

megvalósuló

optimalizációs terv

intézményvezető

folyamatosan
megvalósult

megbízások
jegyzőkönyvek

intézményvezető

folyamatosan
megvalósuló

fotók, programterv

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
intézményvezető

folyamatosan
megvalósuló

csoportnaplók,
jegyzőkönyvek

Nevelési
értekezleten,
tevékenységl
átogatások
alkalmával
folyamatosan
megvalósuló

jegyzőkönyvek
új fejlesztő eszköz
készletek

folyamatosan
megvalósuló

feljegyzések,
munkatervek
pályázatok
feljegyzések,
munkatervek
pályázatok

Az
újonnan
érkezettek intézményvezető
óvodavezetőbeilleszkedésének támogatása
helyettes
belső
tudásmegosztás intézményvezető
munkaközösség megvalósítása
vezetők
A
csapatban
történő intézményvezető
munkálkodás
esélyének óvodavezetőnövelése,
helyettes
munkaközösségvezetők
óvodapedagógusok
Az
egymástól
tanulás intézményvezető
lehetőségének kiaknázása,
óvodavezetőhelyettes
munkaközösségvezetők
óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósuló

folyamatosan
megvalósuló

önértékelések

jegyzőkönyvek
feljegyzések,
munkatervek
pályázatok
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3.3.

Tárgyi, gazdasági feltételek – infrastruktúra

Költségvetésünket igyekszünk takarékosan, célirányosan felhasználni, alapműködésünk
minden területéhez biztosított az anyagi forrás.
A nevelési év elején tervezzük a már elkészült leltár alapján a selejtezés lebonyolítását.
A pandémia idején került sor az óvoda kerítésének és külső homlokzatának a lefestésére. A
belső festési – dekorálási munkálatok még folyamatban vannak. Amennyiben a nyár folyamán
nem kerülnek befejezésre, úgy azok folytatását tervezzük a következő nevelési évben is.
Az udvari játékeszköz fejlesztése is elkezdődött tavasz folyamán. Dolgozói felajánlások
segítségével bővült a játékeszköz tárunk, amit a továbbiakban szülői felajánlásokból
szeretnénk bővíteni.
Nélkülözhetetlen egy varrógép vásárlása, hiszen megtapasztalhattuk a pandémia idején
nélkülözhetetlenségét. ( Saját varrógépén varrta egy dolgozó a maszkokat a város lakossága
részére.)
Bízunk abban, hogy a továbbiakban a kötelező minimális eszközbeszerzés további ütemeiben
pótolhatjuk a még hiányzó, illetve elavult eszközöket, felszereléseket. (bútorok berendezések,
fektetők, textíliák, szőnyegek)
A „B” épület nyílászárói elavultak, beáznak, szükséges lenne a cseréjük.
Továbbra is nagy gondot fordítunk udvarunk gondozására, parkosítására, esztétikusabbá,
barátságosabbá tételére. Erre tett kezdeményezéseinket nagyra értékelték a családok.

4. PEDAGÓGIAI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
4.1. Az előző nevelési évben elvégzett feladatok összegzése eredményeként
megfogalmazódtak a célok elérését támogató, megvalósítandó feladataink a
2020/2021-es nevelési évre:
1.

2.

3.
4.

Feladataink a pedagógiai szakmai munka fejlesztése érdekében:
Tevékenységközpontú napi folyamatok tervezése, szervezése, megvalósítása.
Innovatív technikák, módszerek megismerése, a neveltjeink logikus
gondolkodásának, illetve következtetés gondolkodási műveletének fejlesztése
céljából. A tevékenységközpontú szemlélet elterjesztése az óvodai nevelés minden
területén – játék, ismeretszerző folyamatok.
Környezettudatos szemléletmód megvalósítása a környezeti fenntarthatóság
elveinek óvodában is alkalmazható elemeinek beépítése az óvodai nevelés minden
mozzanatába.
Pedagógiai Program módosítása.
Ismeretek bővítése a tehetséggondozás terén.
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Feladataink a pedagógiai – szakmai ellenőrzések: tanfelügyeleti és minősítési
eljárások, önértékelések terén:
1. Intézményi Önértékelést Támogató Munkacsoport további hatékony
működtetése.
2. Felkészülés két pedagógiai szakmai ellenőrzésre, és két minősítésre.
3. Vezetői és intézményi önértékelés lebonyolítása.
Feladatunk az intézményi kapcsolatok erősítésében:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktívabb kapcsolat építése az óvodai Szülői Szervezettel.
Szakkörkínálat bővítése – tehetséggondozás
Kapcsolatfelvétel az NI-al – a Legórobot programba való bekapcsolódás
Tehetségpontban kapcsolati háló kiépítése
Kapcsolat kialakítása a DEGYGYK-val, a Kutyaterápia alkalmazási
lehetőségeinek kiaknázására.

Az Ispotály Utcai Óvoda minden pedagógusa felelős az intézményről alkotott kép
kialakításában és fenntartásában, melyet pedagógiai kompetenciáinak kiteljesítésével képes
bizonyítani:







4.2.

a napi nevelési folyamat során
a hospitálások során
a minősítések és pedagógiai – szakmai ellenőrzések során
a családokkal való kapcsolatépítés során
a kollégákkal való együttműködés során
illetve a szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás alkalmaival.

Óvodai ünnepek, megemlékezések, hagyományok tervezett programjai a
2020/2021-es nevelési évre

Sor
szá
m

Tervezett
program

Cél

1.

Közösségépítés
munkára nevelés

2020.09.

4.

Szüreti vásár

Magyar nyelv
szeretetére
nevelés,
hagyományápolás
Állatokról
gondoskodás
hagyományápolás

2020.09.30

3.

Almaszedés –
Pallagi úti
Tangazdaságban
Magyar Népmese
Napja –közös
meseillusztráció
készítése, kiállítás
Állatok világnapja

5.

A Zene világnapja

közösség építés

2.

Felelősök Dátum/Idő
tervezés
alatt

2020.10.02
2020.10.

Várható
eredmény
Sikerkritérium
Élményszerzés,
egészséges
életmódra nevelés
Mesevárás,
kreativitás és
fantázia
fejlesztése
együttérzés,
felelősség tudat
változatos
programok, aktív
részvétel
zene szeretetére
nevelés
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6.

Márton hét

hagyományápolás

2020.11.

7.

Mentálhigiénés hét

hagyományápolás

2020.11.

8
9.

Mikulás
Adventi koszorú –
első gyertya
gyújtása

hagyományápolás
hagyományápolás

2020.12.04.
2020.11.

10.

Lucázás

hagyományápolás

2020.12.14.

11.

hagyományápolás

2020.12.

12.

Madarak
karácsonyfájának
felállítása
Ovis karácsony

óvodai
hagyomány
teremtése

2020.12.

13.

Óvodába hívogató

2021.01.

14.

Farsang:
- Állatalakoskodás
- Télkergetés
zajkeltő
eszközökkel
- Kiszebáb égetés,

az óvoda
népszerűsítése
hagyományápolás

15.

Vojtina
bábszínházi
előadások

színházba járás
megszerettetése

2020-2021

16.

Déri múzeum –
múzeumpedagógiai
foglalkozás

A múzeum
megismertetése

2021.

17.

A Szabadságharc
és Forradalom hete

A jeles esemény
átéreztetése,
meséken,
dalokon,
zenehallgatáson,
ill. helyszíni
foglalkozásokon

2021.03.

2021.02.

fantázia,
kreativitás,
emlékezet
fejlesztése
egészséges életre
nevelés
örömszerzés
ismerkedés a
szokás
történetével, a
színes
jelentésével
Ismeretbővítés
gondoskodás,
feladattudat
erősítése
közösség ápolás,
összetartozás
érzésének
erősítése
Emelkedő
gyermeklétszám
ismerkedés a
farsangi
hagyományokkal,
jó hangulat
megteremtése.

türelemre,
önfegyelemre
nevelés, irodalmi
látásmódjuk
tágítása
múzeum
funkciójának
megismertetése,
szembesülés a
múltunkkal.
Identitástudat
erősítése
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keresztül
18.

Húsvéti
hagyományok

hagyományápolás

2021.04

hagyományos
technikákkal való
ismerkedés, az
ünnepi
készülődés
hangulatának
átéreztetése

19.

Tavaszi Fesztivál

Tavaszköszöntés,
óvoda
felvirágoztatása

2021.05.

Virágosabb,
esztétikusabb
környezet

19.

Víz napja

Víz védelme

20.

Föld napja

Föld védelme
hagyományápolás

21.
A majális és a
pünkösdi
ünnepekre
való
programok
Májusfa állítása

hagyományápolás

22.
23.

Anyáknapja
Búcsúünnepségek

24.

Kirándulások

25.

Szavaló,
mesemondó
verseny

26.

Rajzverseny

27.

Tehetséggondozás
az óvodában –
előadás a
pedagógusoknak
Az óvoda
udvarában
konyhakertek és
virágos kertek
kialakítása,
udvarrendezés

28.

hagyományápolás
Az év lezárása,
közösség építés

A víz jelentősége
az életünkre
2021.04.
A föld megóvása,
szelektív
hulladékgyűjtés…
2021.05-06
az öröm
szabadság érzése,
a tavasz és a
meleg utáni
vágyódás
kielégítése
2021.05
Érzelmi élet
erősítése
2021.06
Méltó, érzelmes
lezárás
2021.06
Közösségalakítás
2021.03

2021.03

Magabiztosság
erősítése,
anyanyelv
tisztelete

kreativitás
fantázia,
kézügyesség
Ismeretbővítés

folyamatos

2020.09.

Vendég előadó

Munkára nevelés
környezet
megbecsülésére
nevelés

folyamatos

környezetünk
alakítása,
megóvása

A programok konkrét időpontját a nevelési évnyitó értekezleten (2020. 08. 28.) határozzuk
meg.
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4.3.

Gyermekvédelmi feladatok

A gyermekvédelmi célok és feladatok meghatározásánál tájékozódunk a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokról, figyelembe vesszük az intézményi
alapelveket, a differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezen nevelhető
gyermekek számára.
Célok a gyermekvédelmi tevékenység megvalósításának folyamatában:










megelőző hozzáállás,
a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése,
nyilvántartása
a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,
együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel, szükség szerinti
segítségnyújtás,
az étkezési kedvezmény nyilatkozatok kitöltése, a kedvezményre jogosultak
nyilván tartása, az érvényesség nyomon követése
jelzési kötelezettség a DMJV Család és Gyermekjóléti Központ
kapcsolattartás a segítő szervezetekkel (Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat, DMJV Család és Gyermekjóléti Központ)
szükség szerinti családlátogatás
A családok tiszteletben tartása minden pedagógus számára követelmény. A
titoktartási kötelezettség mindenkire vonatkozik

Az óvodapedagógus feladatai:
- tervezze meg, szervezze meg, biztosítsa az óvodán belüli és kívüli prevenciós
programokat, amelyek a pozitív élményen keresztül mintát adhatnak a
gyermekeknek és a családoknak
- biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén óvó
intézkedésre tegyen javaslatot
- ismerje fel a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, szükség estén
szakember segítségét kérje
- a veszélyeztetett, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű gyermekekről készítsen
folyamatos feljegyzéseket
- a feltáró munka után megtervezi és valósítsa meg a felzárkóztatást és a
tehetséggondozást
- működjön közre az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.
Gyermekvédelmi felelős: Szendrei Szilvia – óvodapedagógus
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4.4.

Alap és önköltséges szolgáltatások
Logopédiai ellátás

Nagy Józsefné
foglalkozások ideje:

hétfő 8:00 – 12:00
Fejlesztő pedagógiai foglalkozások
Klapkáné Mercz Zsuzsanna
iskola – előkészítő foglalkozások:
tervezés alatt
tehetséggondozás táblajátékkal
3 csoport/4 fő
foglalkozások ideje:
szerda 8:00- 12:00
Gyógypedagógiai ellátás.
Tóth Emma
foglalkozások ideje:
hétfő 8:00 – 11:00
Szociális segítő
Falvai Piroska
foglalkozások ideje:
szerda 8:00 - 16:00
Ovisport – Bozsik foci
Bisingerné Horváth Gabriella
foglalkozások ideje:
tervezés alatt
Játékos angol
Győrffyné Kiss Erika
foglalkozások ideje:
tervezés alatt
Szertorna
foglalkozások ideje:
Farkas Ádám
foglalkozások ideje:

tervezés alatt
Sakk
tervezés alatt

4.5.Pedagógus előmeneteli rendszerrel összefüggő feladatok
4.5.1. Pedagógusminősítés

Feladat
Felelős
Határidő
A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek intézményvezető folyamatosan
megfelelő, jogszerű eljárások biztosítása
,óvodavezetőmegvalósuló
helyettes, ÖTM
vezető
Szakmai segítő mentorok megbízása
intézményvezető folyamatos,
megvalósuló
Kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal és intézményvezető folyamatos,
a megyei POK intézményeivel. Az OH a
megvalósuló
minősítési év június 30. napjáig tervezett
minősítésekre vonatkozóan a minősítés
évét megelőző év december 15. napjáig, a
minősítési év szeptember első napját

Dokumentum
eljárásrendek
jegyzőkönyve
k
gyakornoki
napló
intézményi
felületen
történt
rögzítések
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követő minősítésekre vonatozóan pedig a
minősítési év augusztus 10. napjáig
meghatározza:
a
portfóliójukat,
pályázatukat
feltöltött
pedagógusok
minősítő vizsgájának, minősítő eljárás
esetében a portfólió vagy pályázat
védésének időpontját, kijelöli a minősítő
bizottság tagjait, ezekről az informatikai
rendszer útján értesíti a pedagógust, a
minősítő bizottság elnökét és tagjait,
valamint az őket foglalkoztató intézmény
vezetőjét.
A minősítési eljárások ügymenetének intézményvezető 2021. 03.31.
támogatása, intézményi szintű rögzítések
az OH felületén, intézményi delegáltak
kijelölése.
2022.
évi
minősítésre
jelentkezések rögzítése. A nem kötelező
minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus
a jelentkezési lapon a minősítés évét
megelőző
év
március
31-ig
kezdeményezi az intézményvezetőnél.
Intézményi felületen való rögzítés 2020.
április 15.
Tervezetten ebben a nevelési évben a
Pedagógus 1 besorolásúaknak kötelező
jelentkezni a minősítésre.
Pálfi Pálma Andrea intézményvezető
2020.01. 01. mesterprogram
megvalósulásának
2021. 08. 31.támogatása
időarányos
megvalósítás
Minősítési eljárás lebonyolítása – Pálfi intézményvezető az OH által
kijelölt
Pálma Andrea – Mesterpedagógus ÖTM vezető
újraminősítés
időpontban
Minősítési eljárás lebonyolítása – intézményvezető 2020. 10. 08.
Dankóné Szűcs Erika – Pedagógus 2
4.5.2.

Minősítésre
jelentkezések,
intézményi
felületen
történt
rögzítések

éves értékelés

Mester
Programterv
a
minősítés
dokumentumai

A pedagógiai szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok

A
hatályos
jogszabályok
és
a
Tanfelügyeleti
kézikönyv
rendelkezéseinek alapos ismerete.
Az érintettek értesítése az intézményi
felületen kijelölt időpontok alapján.
Tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása –
Fekete Judit óvodapedagógus

intézményvezető folyamatosan
ÖTM vezető
megvalósuló

Kézikönyvek,

intézményvezető folyamatosan levelezés
ÖTM vezető
megvalósuló
intézményvezető OH
által Tanfelügyeleti
elrendelt
dokumentáció
időpontban
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Tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása – intézményvezető OH
által Tanfelügyeleti
elrendelt
dokumentáció
Nádasdi Judit - óvodapedagógus
időpontban
4.5.3.

Az önértékeléssel összefüggő feladatok

Az intézményi önértékelés jogkövető
megszervezése (5 éves ciklus tervezése).
Az intézményi Önértékelést Támogató
Munkacsoport működtetése

intézményvezető
ÖTM vezető
intézményvezető
ÖTM vezető

Pedagógus önértékelések megszervezése
– 2020/2021-es nevelési évben 3
pedagógus
Vezetői önértékelés lefolytatása a
minősítést megelőzően

intézményvezető folyamatos
ÖTM vezető
megvalósuló

folyamatos
megvalósuló
folyamatosan
megvalósuló

módszertani
útmutató
ÖTM
éves
terv

jegyzőkönyve
k,
egyéni
mappák
intézményvezető az OH által Önértékelési
ÖTM vezető
kijelölt
mappa
időpont előtt
Intézményi önértékelés lefolytatása
intézményvezető 2021. 08. 31. Önértékelési
ÖTM vezető
mappa
Intézményi önértékelés elvárásainak ÖTM
vezető, folyamatosan ÖTM
éves
felülvizsgálata, értékelése évente
munkacsoport
megvalósuló értékelés
Önértékelési kézikönyv 4.3.3.1. fejezet

4.6. Pedagógiai folyamatok szervezése – értekezletek, nevelésmentes napok
A
fenntartó
által
szervezett intézményvezető
értekezleteken való részvétel

Vezetői értekezletek

folyamatos,
megvalósuló

Az intézmény
működését
szabályozó
dokumentumok,
ellenőrzési
jegyzőkönyvek
jegyzetek

intézményvezető, aktualitások
vezető
– megbeszélés
helyettes
e
esetén,
feladatok
értékelése
kapcsán
Vezetői munkaközösségi értekezleteken intézményvezető folyamatosan
való részvétel
megvalósuló
Szülői szervezet részére szervezett óvodavezető2020.
jegyzőkönyv
értekezlet
helyettes
szeptember
2021. június
folyamatosan
megvalósuló
4.6.1.

Nevelőtestületi értekezletek – belső továbbképzés

Nevelőtestületi értekezletek:

intézményvezető, folyamatosan jegyzetek
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 Aktuális
feladatok
megbeszélése
 Délután 13:00 – és 15:00 óra
között
 belső
továbbképzés
megvalósítása
egy
adott
pedagógiai
probléma
megtárgyalása kapcsán

Nevelésmentes munkanapok rendjének
kialakítása:
 5 munkanapot nem haladhatja
meg
 tartalmában igazodjon az év
kiemelt feladataihoz
 a
gyermekek
ellátásáról
gondoskodni kell
Tevékenységlátogatások
–
az
önértékeléssel kapcsolatos hospitálások
4.6.2.

óvodavezető
helyettes

– megvalósuló,
de legalább
havonta egy
alkalommal

óvodavezetőhelyettes

2020. 10. 09.
2020. 11. 20.
2021. 03. 24.
2021. 06. 19.
2021. 08.28.

intézményvezető, tervezés alatt
ÖTM vezető

értesítés,
jelenléti
ív,
jegyzőkönyv

jegyzőkönyvek

Dajka értekezletek- belső továbbképzés

A
2020/2021-es
nevelési
év intézményvezető
munkatervének ismertetése, kiemelt óvodavezetőfeladatok, programterv
helyettes

2020. 09. 30.

Általános
feladatok
tájékoztatás intézményvezető
munkaköri leírásokról
óvodavezetőAktuális feladatok megbeszélése
helyettes
A nevelési év értékelése
Szabadságolási tervek pontosítása

2020.szeptem jegyzetek
bertől 2021. jelenléti ívek
augusztusig
folyamatosan
megvalósuló

A nyári óvodai élet speciális feladatai

2021.06.16-től

4.6.3.

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes

jegyzőkönyv

Külső továbbképzések

Megnevezés
Az összes technikai dolgozó részvételével
az intézményben történik az „Egyedül
használom az informatikai eszközöm” 70
órás képzés
a teljes nevelőtestület vesz részt az

Felelős
intézmény
vezető
technikai
dolgozók
intézmény

Határidő
előreláthatólag
2020. 09.
előreláthatólag

Dokumentu
m
tanúsítvány

tanúsítvány
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„Egyedül használom az
eszközöm” 70 órás képzésen

informatikai vezető
2020. 09.
technikai
dolgozók
ÁBPE továbbképzés - I. – a költségvetési
Pálfi Pálma 2020. 09. 14 – tanúsítvány
szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Andrea
2020. 10. 13.
munkavédelmi felelősök képzése –

Fehér Diána

2020. 09.

tanúsítvány

A továbbképzési beiskolázási tervben rögzítve van a hétévenként továbbképzési ciklus
teljesítésének táblázata. E szerint a 202/2021-as nevelési évben továbbképzésben kell részt
vennie:
Bisingerné Horváth Gabriella óvodapedagógusoknak.
A továbbképzéseket az intézmény 80%-ban támogatni tudja.
MATEHETSZ által szervezett 10 órás intézményi továbbképzésre pályáztunk.
Támogatom a továbbképzéseken, konferenciákon való részvételt. A tudomásomra jutott
képzésekről folyamatosan tájékoztatom a kollégáimat a közös Gogglegroups
alkalmazásunkon keresztül.

5. KAPCSOLATRENDSZER
5.1.

Az óvoda és a szülői ház közötti kapcsolattartás lehetőségei

Cél: a bizalomra és az együttműködésre épülő kapcsolat kialakítása, a meglévő
kapcsolattartási formák lehetőségeinek további biztosítása, formáinak bővítése.
Feladat
Felelős
Határidő
intézményvezető
A
tervezett fotók,
nyílt napok
óvodapedagógusok programoknak
jegyzőkönyvek
megfelelően
részletezve
a
dokumentum 10.
oldalán.
intézményvezető
óvodavezető szerda csoportnaplók
fogadóórák
óvodapedagógusok 12:00- 14:00
óvodapedagógusok:
minden hónap első
csütörtök: 13:30 –
14:30
igény
szerint
valósul meg
2021. január 6. 9- fotók, plakát
„Betekintő Napok”- Új kicsik intézményvezető
óvodapedagógusok 11óra 2021. január
13. 9-11óra
2021. január 20. 9-
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11óra
2021. január 27. 911óra
minden
nevelési Gyermekek
Tájékoztatók a gyermek intézményvezető
óvodapedagógusok évben 2x
fejlődésének
fejlődéséről
nyomonkövetése
– dokumentáció
szülői értekezletek- évente 3 intézményvezető
Minden nevelési év jegyzőkönyvek
alkalommal
óvodapedagógusok szeptember,
február, május – a
szülői
közösségekkel
egyeztetett
időpontokban
óvodavezető
évente 3x - a szülői munkaterv
Szülői szervezet értekezletei
- alakuló
helyettes
közösségekkel
- munkaterv elkészítő
óvodapedagógusok egyeztetett
- értékelő
időpontokban
A
kapcsolattartás
egyéb
kialakult formái: fogadóóra,
napi beszélgetés, faliújság,
nyílt ünnepek, rendezvények,
kirándulások, munkadélutánok,
családi
délutánok,
egészségnapok, egészséghetek.
intézményvezető
szükség
szerint Gyermekek
családlátogatás
óvodapedagógusok megvalósuló
fejlődésének
nyomonkövetése
– dokumentáció
lásd
munkaközösségi
Családi
programok intézményvezető,
munkaközösségprogramtervben
terv
szervezése
vezetők,
óvodapedagógusok
intézményvezető,
2021. június
Programterv
Búcsúk
óvodapedagógusok
A szülői értekezletek javasolt témái
Munkaterv bemutatás elfogadás a intézményvezető
Szülői szervezet részéről
óvodavezetőhelyettes
Házirend ismertetése. Programterv intézményvezető,
bemutatása
óvodapedagógusok

2020 09. 24.

2020. 10. 15
2021.01. 30.

munkaterv
legitimációs
záradék
jegyzőkönyvek
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Közös
délutánok
szervezése
Jelentkezések
a
programokra
Felkészülés az iskolára Értékelések
Játékos
csapatépítés
Szülői
szemléletformálás, Család- óvoda
kapcsolattartás erősítése, a szülői
szerepből fakadó feladatok, érzelmi
kötődések
erősítése,
konfliktuskezelési módok bemutatása.
Nevelőmunka év végi értékelése
Fogadó értekezlet az új óvodások intézményvezető,
szüleinek
óvodapedagógusok

5.2.

2021. 05. 31- jelenléti ív
ig

Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, a pedagógiai
fejlődés lehetőségei
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósuló

éves terv

intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
Vezetői látogatások
(konkrétan az
ellenőrzési munkaközösség
tervben)
vezetők
óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósuló

hospitálási
napló

folyamatosan
megvalósuló

jegyzetek

szakmai intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
Tevékenység bemutatót tart:
kiválasztás
alatt
–
A
környezeti
fenntarthatóság
óvodai
megvalósításának

folyamatosan
megvalósuló

jegyzőkönyv

2020.
későbbiekben
egyeztetett

10. jegyzőkönyv

Szakmai munkaközösségek
működtetése
1. munkaközösség:
Mérés – értékelés
2. munkaközösség:
Néphagyomány, és a
környező
világ
megismerése – Zöld
Óvodai tartalmak
Hospitálások lehetőségeinek
biztosítása intézményen belül

Munkaközösségi
bemutatók
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lehetséges módja.
Tevékenység bemutatót tart:
Kiválasztás alatt – A tavaszi
természet éledésének
feldolgozása
tevékenységközpontú
megközelítéssel.
Tevékenységlátogatások az intézményvezető,
munkaközösség
önértékelési folyamatban
vezetők
óvodapedagógusok
Önképzés – tapasztalatok intézményvezető,
átadása
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
továbbképzések
– intézményvezető,
munkaközösség
tapasztalatok átadása
vezetők
óvodapedagógusok

időpontokban
jegyzőkönyv

2021. 03.10.

folyamatosan
megvalósuló

jegyzőkönyv

folyamatosan
megvalósuló

szakirodalmi
jegyzet

folyamatosan
megvalósuló

éves
beiskolázási
terv

Az Ispotály Utcai Óvoda szakmai munkaközösségei törekednek az óvoda önálló arculatának
megőrzése mellett az intézmény fejlődésének biztosítására, a gyermekek mindenek felett álló
érdekének szem előtt tartásával.
Cél:
Minden óvodapedagógus aktív tagja legyen a munkaközösségeknek.
A munkaközösségek támogassák az óvodapedagógusok önképzés igényét.
A két munkaközösség feladatai meghatározásakor az intézmény közös céljainak
elérésére helyeződjön a hangsúly.
5.2.1. A mérés - értékelés szakmai munkaközösség
Vezetője: Nógrádi Katalin
Céljai, feladatai:
I.

Az óvodapedagógusok felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre.

II.

A gyerekek mérésének óvodai szintű koordinálása, összesítése:
o Az egyéni képességfejlesztés, differenciálás, reflektív pedagógia értelmezése,
módszerek felkutatása
o Tehetségígéretek feltérképezése
o A gyermekek méréseinek eredményeiből elemzések készítése
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5.2.2. Néphagyomány és a környező világ megismerése - környezettudatos szemlélettel
szakmai munkaközösség
Vezetője: Dankóné Szűcs Erika óvodapedagógus
A munkaközösség célja:
 a hagyományőrzés és a környezeti nevelés harmonikus működése
 az egymástól való tanulás elvének érvényesítése, belső képzés.
 Szakmai, módszertani ismeretek megbeszélése – elméleti háttér és gyakorlati
problémamegoldás
 gyűjtőmunka – új népi gyermekjátékok, versek mondókák rigmusok gyűjtése
 egy egységes gyűjtemény készítése az évkörhöz igazodva
 a pozitív érzelmi viszony kialakítása

5.3.

Külső kapcsolatok, együttműködés más szervezetekkel

Fenntartói szándékok képviselete.
intézményvezető
D.M.J.V. Polgármesteri Hivatalával
Humán Főosztályvezető Asszonnyal,
Intézményfelügyeleti Osztályvezető
Asszonnyal
történő
rendszeres
kapcsolattartás, együttműködés.
Köznevelési referensekkel való
folyamatos együttműködés.
Gazdálkodási Főosztállyal
intézményvezető
Debreceni
Intézményműködtetési
Központtal
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
Debreceni
Tagintézményével
történő
folyamatos
kapcsolattartás,
és
együttműködés.
EGYMI-vel

intézményvezető
intézményvezető
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok

intézményvezető
óvodapedagógusok
Oktatási Hivatallal, és Pedagógiai intézményvezető
Oktatási Központtal
DMJV
Egyesített
Bölcsődei intézményvezető
Intézményével
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
DMJV Család- és Gyermekjóléti intézményvezető
Központtal
óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósuló

levelezések

folyamatosan
megvalósuló
folyamatosan
megvalósuló
folyamatosan
megvalósuló

levelezések

folyamatosan
megvalósuló
folyamatosan
megvalósuló
Ebben
a
nevelési évben
tudatosabb
tervezést
igényel.
folyamatosan
megvalósuló

munkaterv,
értékelés
levelezés

levelezések
szakértői
vizsgálatok
dokumentu
mai

plakát

levelezés
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Szociális segítő tevékenység
Városi általános iskolákkal

Városi védőnői szolgálattal

Vojtina Bábszínházzal

Déri Múzeummal

DMK Tímárház – Kézművesek Háza

Zöld Kör a Föld Barátai

Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Benedek Elek Fiókkönyvtár

Debreceni
Gyermeknevelési
Gyógypedagógiai Kar

Egyetem
és

gyermekvédelmi
felelős
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
óvodapedagógusok
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető,
munkaközösség
vezetők
óvodapedagógusok
intézményvezető
óvodapedagógusok

Érdekképviseleti fórumok működése intézményvezető,
biztosítva van: Közalkalmazotti óvodavezetőTanács, Szülői szervezet
helyettes,
Közalkalmazotti
Tanács elnöke

folyamatosan
megvalósuló

Együttműk
ödési
tervek

rendszeres
negyedévenké
nti kapcsolat
folyamatosan
megvalósuló

védőnői
éves terv

folyamatosan
megvalósuló

meghívók,
levelezés

folyamatosan
megvalósuló

levelezés

folyamatosan
megvalósuló

Együttműk
ödési
megállapod
ás

folyamatosan
megvalósuló

meghívók,
levelezés

Mentorkonfere
ncia
–
hallgatóképzés
,
gyakorlati
államvizsga
folyamatos
működés

jegyzőköny
vek

meghívók,
levelezés

Közalkalma
zotti
Szabályzat
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5.4.

Pályázati tevékenység

A 2019/2020-as nevelési évben 4 pályázati lehetőséggel éltünk. A tehetségpont regisztráció,
illetve a saját honlap kialakítását célzó OkosÓvoda pályázat sikeres lett. A többi pályázat
eredménynek még nem vagyunk birtokában. Amennyiben nyertes lesz valamelyik pályázat,
úgy a cél a tervezettek megvalósítása lesz az elkövetkező nevelési évben.
Természetesen folyamatosan nyomon követjük az adódó lehetőségeket.

6. ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS
6.1.

A következő alapelvek érvényesülését tartjuk fontosnak:
Az ellenőrzés formai módszertani tartalmi elemei megegyeznek az önértékelés, illetve
az országos pedagógiai szakmai ellenőrzéskor alkalmazott eljárásokkal, vagyis a
pedagógus előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok szerint
történik.
Az alapdokumentumainkban megfogalmazottak megvalósítása áll az ellenőrzésértékelés középpontjában
Az értékelés területei lefedik a működés minden területét.

A belső ellenőrzés célja az intézményben folyó pedagógiai tevékenység támogatása,
hiányosságok feltárása, az eredmények feltüntetése. A 2020/2021-es nevelési évben az
ellenőrzési feladatok felosztásra kerülnek az intézményvezető, a helyettes, a munkaközösség
vezetők, és az ÖTM vezetője között.
A 2020/2021-es nevelési év kiemelt ellenőrzési területei:
Tanügyigazgatási dokumentumok pontos, tartalmas vezetésének ellenőrzése
Tematikus tervek, nevelési tervek pontos, minőségi tartalmának ellenőrzése
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció pontos vezetésének ellenőrzése
Gyermekbalesetek megelőzése
Óvodaköteles gyermekek óvodába járásának, hiányzásának nyomon követése
Szülőkkel való kapcsolattartás dokumentálása
Munkaidő, munkafegyelem (kötött munkaidő nyilvántartása, egyenlő feladatelosztás
betartása
Adminisztrációs fegyelem és pontos adatszolgáltatás betartása
A kiemelt pedagógiai célok tervezése és megvalósítása.

Ellenőrzés tartalma - Határidő

Ellenőrző
személyek
Pedagógiai
dokumentumok
ellenőrzése: intézményvezető
szempontok:
óvodavezető Mennyire egymásra épített a pedagógiai helyettes
tervezés és értékelés

Ellenőrzött
személy
óvodapedagógusok
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 A
gyermekek
fejlődésének
nyomonkövetése – egyéni fejlesztési
tervek minősége
 tanügyigazgatási
dokumentumok
minősége
 A pedagógus kompetenciák érvényesülése
a dokumentációkban
 Az elvárásrendszereknek való megfelelés
 Határidőre történő teljesítés megvalósulása
csoportnapló
negyedévente,
ill.
alkalomszerűen
felvételi mulasztási napló - havonta
étkezési nyilvántartás – havonta
fejlődési naplók – negyedévente
gyermekek mérésének dokumentációja –
évente 2x
Pedagógiai
munka
ellenőrzése
–
tevékenységlátogatás (részletesen a 8.2.pontnál)
Szempontok: Az óvodapedagógus kompetenciái
és indikátorok az önértékelési kézikönyv alapján
+ az erre az évre tervezett kiemelt fejlesztési
feladatok teljesülése.

intézményvezető,
óvodapedagógusok
munkaközösség
vezetők,
ÖTM
vezető

Új alkalmazottak beilleszkedésének támogatása
intézményvezető,
óvodapedagógusok
Négy új óvodapedagógus kolléga kezdi meg a munkaközösség
2020/2021-es nevelési évet.
vezetők,
ÖTM
vezető
óvodapedagógusok
A minőségi, tevékenységközpontú tervezés intézményvezető,
óvodapedagógusok
megvalósulása, a folyamatos napirend biztosítása munkaközösség
vezetők,
ÖTM
vezető

6.2.

A csoportokban az óvodavezető az ellenőrzéseket a következő
időpontokban végzi:

Látogatási szempontok:
Katica csoport: A közösségalakítás szintje, biztonságot adó környezet,
szellemi hajtóerő, tevékenységekben gazdag napi folyamatszervezés.
Tevékenységalapú tervezés.
Mókus csoport: A gyermekek változatos tevékenykedtetésének
megfigyelése. Differenciálás, és egyéni bánásmód érvényesülése.
Környezettudatosság. Tevékenységalapú tervezés.
Maci csoport: Befogadás szellemisége. Közösségformáló technikák,
tevékenységközpontú
folyamatszervezés
megvalósulása.
Tevékenységalapú tervezés.
Őzike csoport: A közösségalakítás szintje. felfedezéses ismeretszerzés
lehetőségei
a
napi
folyamatban.
Környezettudatosság.
Tevékenységalapú tervezés.
Napraforgó csoport: A gyermekek változatos tevékenykedtetésének
megszervezése. A HH HHH-s gyermekek hátránykompenzációjának

2020. 11.

2020. 10.

2020. 09

2021. 02

2020.12.
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megteremtése. Inkluzív pedagógiai szemlélet érvényesülése.
Tevékenységalapú tervezés.
Szivárvány csoport: A felfedezéses, tevékenységközpontú nevelői 2021. 03.
megközelítés érvényesülése. Fenntartható fejlődés. Tevékenységalapú
tervezés.
Napsugár csoport: A tehetséggondozás beépülése a napi nevelői 2021. 04.
folyamatokba. tevékenységközpontú napi tervezés megvalósítása.
Környezettudatosság. Tevékenységalapú tervezés.

6.3.

Munkakörökhöz kapcsolódó ellenőrzések

ellenőrzött személyek
óvodapedagógusok

dajkák

konyhai kisegítők

az
ellenőrzést
végző
intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
munkaközösség
vezetők
intézményvezető
óvodavezető
helyettes

intézményvezető
óvodavezető
helyettes

határidő

értékelt terület

A
Pedagógiai
Program
megvalósulása + a
nevelési év kiemelt
feladatai
folyamatosan
ill. rend és tisztaság
szúrópróba szerűen ellenőrzése
balesetmentes
környezet fenntartása
Gondozói
nevelői
stílus
folyamatosan illetve A
HACCP
- szúrópróba szerűen elvárásainak
való
megfelelés
tisztaság,
tálalás
esztétikuma
ételmennyiségek
adagok ellenőrzése
folyamatosan illetve Az udvar, a kert és
- szúrópróba szerűen az óvodát körülvevő
járda gondozottsága,
tisztasága.
Balesetmentes
környezet.
játszótéri eszközök
napi
vizsgálata,
dokumentálása.
Homokozó naponta
történő felásása.
folyamatosan

Fűtő
karbantartó

Udvaros intézményvezető
óvodavezető
helyettes

óvodatitkár

intézményvezető
óvodavezető
helyettes

folyamatosan illetve Iktatás
és
- szúrópróba szerűen adminisztráció
naprakész vezetése,
étkezési
nyilvántartások
vezetése

teljes alkalmazotti kör

intézményvezető

folyamatosan illetve munkaköri leírásban
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óvodavezető
helyettes

6.4.

- szúrópróba szerűen

szereplő elemek

Minden dolgozót általánosan érintő ellenőrzések

ellenőrzést végzi
Határidő
távozás intézményvezető,
- folyamatosan, ill.
óvodavezető helyettes
alkalomszerűen
intézményvezető,
folyamatosan, ill.
óvodavezető- helyettes
alkalomszerűen
Munkavédelmi szabályok pontos betartása
intézményvezető,
folyamatosan, ill.
óvodavezető- helyettes
alkalomszerűen
Szempont
Munkába való pontos érkezés
ellenőrzése
Vagyonvédelmi szabályok betartása

6.5.










Gyermekek fejlődésének nyomonkövetése Gyermekek mérése
Mérés típusa
Határidő
Beilleszkedés tapasztalatai
2020. október
Formatív
mérés:
megfigyelések,
tapasztalatok rögzítése a fejlődési
naplóban
Fejlesztési tervek elkészítése
Családok tájékoztatása a gyermek
fejlődéséről
Diagnosztikus mérés: mérőlapokkal
2021. április
Tapasztalatok rögzítése a fejlődési
naplóban
Szülők tájékoztatása a gyermek
fejlődéséről
Mérési eredmények rögzítése a közös 2021. június
Excel táblázatba
Eredmények összesítése, értékelése,
fejlesztési
terv
elkészítése
a
2021/2022-es nevelési évre

Felelős
Nógrádi
Katalin
munkaközösség vezető
óvodapedagógusok
Intézményvezető
óvodavezető- helyettes
Nógrádi
Katalin
munkaközösség vezető
óvodapedagógusok
Intézményvezető
óvodavezető- helyettes
Nógrádi
Katalin
munkaközösség vezető
óvodapedagógusok
Intézményvezető
óvodavezető- helyettes
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Dolgozók teljesítményértékelése
Eszköz, módszer
Határidő
tevékenységlátogatások, Az ÖTM
dokumentumelemzések, munkatervben
interjú, kérdőív,
meghatározottak
beszélgetés, elemzés,
szerint
értékelés

Terület
Az önértékelés
szerint a pedagógus
értékelés a
pedagógus
kompetenciaterületek
és indikátoraik
alapján.

érintettek köre
Óvodapedagógusok

Felelős
AZ ÖTM munkatervben
megjelölt pedagógusok és a
bevont kollégák + ÖTM
vezető

Pedagógusok éves
munka önértékelése

Óvodapedagógusok
munkaközösség
vezetők

értékelő írás

2021. 06. 10.

intézményvezető
Óvodapedagógusok
munkaközösség - vezetők

Pedagógus
végzettségű
pedagógiai munkát
segítő önértékelése
Partneri elégedettség

pedagógiai
asszisztens

kérdőív, megfigyelés,
értékelő elemzés

2021. 06. 10.

intézményvezető
pedagógiai asszisztens

önértékelés során
érintettek

kérdőív, interjú

Önértékelési
ütemterv szerint

intézményvezető
ÖTM vezető

SWOT analízis

teljes alkalmazotti
kör

SWOT analízis

2021. 08. 31.

intézményvezető
óvodavezető - helyettes

Eredménymutató
Pedagógus
elvárásrendszer
alapos ismerete. Az
Óvodai nevelés
Alapprogramjának, a
helyi Pedagógiai
Programnak való
megfelelés
biztosítása.
Elemző – értékelő
gondolkodás
erősödése
A következő nevelési
év feladatainak
ráépülés az előző
nevelési év
eredményeire
Elvárt színvonal,
Munkaköri feladatok
jó színvonalon
történő ellátása.
Elvárt színvonal,
Munkaköri feladatok
jó színvonalon
történő ellátása.
erősségek,
gyengeségek,
lehetőségek és
veszélyek
feltérképezése
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6.6.

Az intézményvezetői pályázat programjából fakadó időarányos feladatok célok vezetői önértékelés

6.6.1.

AZ INTÉZMÉNY STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA

RÖVID TÁVÚ TERVEZÉS 2021-IG
az általános információszolgáltatás, és a kommunikáció korrekt, jól működő
Ehhez többféle csatornát működtetek: nevelőtestületi
rendszerét, amely megnyilvánul az információ továbbításában, az információ
hirdetőtábla, aláírandó körlevél, meetingek, személyes
megszerzésében, és a cselekvésre ösztönzésben.
megbeszélések, értekezletek, e-mail, formális és
informális találkozók, vagyis verbális, nyomtatott,
elektronikus levelezőlisták, telefonon történő, és a
közösségi média általi. Alkalmazom a testület által már
megszokott formákat is a tájékoztatás hatékonysága
érdekében.
Intézményi erőforrások folyamatos nyomon követésére figyelek.
Gondoskodom az egyenletes terhelés megvalósításáról
A vezetési funkciókat, mint önmagába záródó, állandóan ismétlődő „folyamatként”
A tájékozódás - tervezés – szervezés – döntés – utasítás –
értékelem, és kezelem
összehangolás – áttekintés – kontroll – folyamatok
értékelése rendszerét alkalmazom a szervezet hatékony
működtetése érdekében.
6.6.2.

A VÁLTOZÁSOK STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA

RÖVID TÁVÚ TERVEZÉS 2021-IG
Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés alkalmával kontrollált pedagógus, vezető, Vezetői látogatások szempontjainak konkretizálásával
és intézményre vonatkozó elvárások rendszerének beépítése a napi pedagógiai
folyamatba
SWOT analízis elvégzése
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek
feltérképezése
6.6.3.

A TANULÁS ÉS TANÍTÁS STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA.

RÖVID TÁVÚ TERVEZÉS 2021-IG
A mérési - értékelési rendszer közösen elfogadott alapelveinek megvalósulását
szükség esetén korrigálom, az eredményeit beépítem a
biztosítom,
fejlesztési folyamatba
Támogatom és ösztönzöm innovatív módszerek és technikák alkalmazását.
Gondoskodom arról, hogy a tervezés, és az alkalmazott
Mesterprogram megvalósítása kapcsán az innováció erősítése.
módszerek megfeleljenek a gyermeki igényeknek,
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Zöld Óvoda szemléletének elterjesztése
A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást kiemelt területeként kezelem.
6.6.4.

hozzájáruljanak a fejlődéshez.
Környezeti fenntarthatóság, környezettudatosság
alapelveinek óvodában is alkalmazható elemei –
újrahasznosítás.
Tehetségpont országos hálózat munkájában való
részvétel

MÁSOK STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA

RÖVID TÁVÚ TERVEZÉS 2021-IG
alkalmi és folyamatosan működő munkacsoportok, feladatkörök létrehozása: ezáltal az intézmény iránti nagyobb elkötelezettség, A
„Mi óvodánk” érzésének erősítése,az önállóság, személyes kiteljesedés, egyéni ambíciók, képességek kibontakoztatásának biztosítása.
Hagyományápoló program elemeinek bővítéséhez
Szervezetfejlesztő kirándulások szervezése
A szervezetfejlesztés tervezett lehetőségei:
 testületi szakmai tapasztalatszerző kiránduláson
 szervezetfejlesztő tréningen
 szakmai nevelésmentes napokon
 belső tudásmegosztó fórumokon
 szakember által tartott előadáson
 hospitálási napokon
 szakmai munkaközösségi értekezleteken
 nevelőtestületi megbeszéléseken
 munkacsoportokban történő együttműködések alkalmával
ünnepek, megemlékezések alkalmain
Munkaközösségi tematika intézményi célok szolgálatába állítása
Szervezetfejlesztő, közösségerősítő, csapatépítő programok szervezése, melyek támogatják a lelki egyensúly, jó klíma kialakítását,
megőrzését.
Új kollégák mellé mentorok kijelölése
Továbbképzések támogatása
KÖZÉP ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERVEK 2020 - 2024-IG
Gyakornoki program működtetése
Fokozat megszerzésének ösztönzése – mesterpedagógusi minősítésre adta be jelentkezését Győrffyné Kiss Erika óvodapedagógus.
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Bíztatom továbbra is a fokozatszerzési aktivitást.
Pályázati munka további ösztönzése
A gyermeki szükségleteket figyelembe vevő, a családok igényeire figyelő, a saját fejlődését szem előtt tartó, innovatív, stabil
alkalmazotti testület működését támogatom.

6.6.5. ÖNMAGAM STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA
RÖVID TÁVÚ TERVEZÉS 2021-IG
Megvalósított mesterprogram megvédése, fokozat újbóli megszerzése
Vezetői pályázatban megfogalmazott célok lebontása operatív feladatokra
Nevelési év végén önértékelés végzése, a célok elérésének ellenőrzése
Vezetői önértékelésem elkészítése
Vezetői erősségeim, fejlesztendő területeim meghatározása, önfejlesztési terv elkészítése, megvalósítása
Konferenciákon való részvétel
Intézkedési terv elkészítése az intézményi önértékelés eredményeinek felhasználásával.
A napi aktív jelenlétemmel napi aktuális információval rendelkezem az intézményben folyó nevelő –oktató munkáról
Vezetésfejlesztési tervem megvalósítása: kooperatív vezetési felfogás érvényesítése a napi munkában. Mindehhez tökéletesítem a
tájékoztatás, eligazítás, továbbképzés, hatáskör megosztás, új, a korábbiaknál igényesebb feladatok meghatározása, a visszacsatolás, az
eredmények visszajelzése, vagyis a többirányú információáramoltatás megvalósítását.

7. ELLENŐRZÉSI TERV
Területek
Felvételi mulasztási napló
Statisztikai adatok nyilvántartása
Étkezési befizetések dokumentumainak
ellenőrzése
KIR – adatbázis naprakész vezetése
BINEX program működtetése
KIRA működtetése

Felelős
megfelelési
Érintettek
határidők
ellenőrzés
Gazdálkodás – a működés törvényessége
óvodapedagógusok
negyedévente
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok
2020. 10. 15-ig óvodatitkár
óvodatitkár
havonta
óvodatitkár
óvodatitkár
intézményvezető
óvodatitkár
óvodavezető-helyettes

alkalomszerűen

óvodatitkár

alkalomszerűen
alkalomszerűen

óvodatitkár
óvodavezető-

értékelés

Feladatellátási
határidő

intézményvezető szeptember
intézményvezető október 15.
intézményvezető folyamatos
intézményvezető
OH ellenőrzi
intézményvezető
intézményvezető
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POLISZ program működtetése
Törzskönyv
Felvételi előjegyzési napló
Csoportnapló
Továbbképzési program

alkalomszerűen
Tanügyigazgatás
óvodatitkár
2020. 09. 01.
óvodatitkár
intézményvezető
intézményvezető
Nyitás 09. 01.
óvodatitkár
intézményvezető
óvodavezető- helyettes
lezárás: 08.31.
óvodapedagógusok
Nyitás 09. 01.
intézményvezető intézményvezető
lezárás: 08.31.
óvodapedagógusok
03. 15.
intézményvezető intézményvezető
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés
óvodapedagógus ok
09. 01.
munkacsoportok intézményvezető
szakmai munkacsoportok
nevelőtestület

Pedagógiai Program
SZMSZ
Házirend
Önértékelési program
Munka és tűzvédelmi szabályzat
HACCP
Leltározás

Tisztasági szemle
Biztonságos környezet szemle - bejárás

Személyi mappák

helyettes
intézményvezető DIM ellenőrzi

intézményvezető

megbízott
konyhai kisegítők
dajkák
Eszköz - felszereltség
óvodavezető-helyettes
A Fenntartó
által megadott
időpontban
Fizikai környezet
dajka konyhai kisegítő
havonta
teljes alkalmazotti kör
munkavédelmi
megbízott
óvodatitkár

havonta

Személyi anyagok
2020. 11. 30.

szeptember
szeptember
szeptember

szeptember

szeptember
szeptember
folyamatos
óvodavezetőhelyettes

intézményvezető 2020. szeptember

óvodavezetőhelyettes
óvodavezetőhelyettes
munkavédelmi
megbízott

intézményvezető havonta

óvodatitkár

intézményvezető november

intézményvezető havonta
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Munkaköri leírások

09.30.

Intézményvezető intézményvezető szeptember

Egészségügyi könyvek

09. 30.

megbízott

Tervezési és értékelési dokumentumok
Nevelési gyakorlat: - szülői értekezletek befogadás - foglalkozásvezetés - tervezés
- értékelés
gyermekvédelem
Szakmai munkaközösségek munkája
Kapcsolattartás külső partnerekkel

intézményvezető szeptember

Nevelési folyamatok fejlesztési tartalmak
óvodapedagógusok
havonta
intézményvezető intézményvezető szeptember
január
június
óvodapedagógusok
belső ellenőrzés
intézményvezető folyamatos
szerint
megbízott
október május
óvodapedagógus,
vége
óvodapedagógusok
munkaközösség október május
vezetők ÖTM vezető
vége
A szervezet működése
kapcsolattartók
éves értékelés

intézményvezető október
május
intézményvezető október
május
intézményvezető

folyamatos
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8. FELADATELLÁTÁSI TERV A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE
Határidő
Feladat
szeptember térítési díjkedvezmények elbírálása

Felelős
intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok
óvodatitkár

éves Munkaterv elkészítése
munkaközösségek megalakítása
Munkaközösségi Terv elkészítése
alkalmazotti értekezlet megtartása
újonnan érkező gyermekek fogadása,
szülői értekezletek lebonyolítása
csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók megnyitása
nevelési tervek, ütemtervek elkészítése
tűz, munka és balesetvédelmi oktatás megtartása
pedagógus igazolványok érvényesítése
a gyermekek baleset biztosításának megkötése
a régi gyermekek adatainak frissítése
a gyermekek személyiséglapjának megnyitása
statisztikai

gyorsjelentés,

adatszolgáltatás

az

önkormányzat felé
az

óvodát

kezdő

gyermekek

beléptetése

a KIR

rendszerbe
az iskolát megkezdő gyermekek kiléptetése a KIR
rendszerből
a házirend aktualizálása, kifüggesztése, az új szülőknek
egy példány

átadása

ÖTM munkatervének elkészítése
október

Állatok világnapja Csodakutya Alapítvány látogatása
intézményünkben
szüreti mulatság, kirakodóvásár megrendezése
Mosolybirodalom rendezvénye a szüreti mulatságon
éves statisztika elkészítése (2020. október 15.)
a 2020. évi normatíva igénylésének elkészítése az
októberi statisztika alapján
szervezetfejlesztő tréning 2020. október

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok

45

ÉVES MUNKATERV ISPOTÁLY UTCAI ÓVODA 2020/2021

Közzétételi lista frissítése 15.-ig
Intézményi dokumentumok frissítés az OH honlapján.
Csoportnaplók tartalommal való kitöltésének ellenőrzése
gyermekek

SNI-s

szakvéleményének

begyűjtése,

ellenőrzése
Gyermekek fejlődésének nyomon követése első mérés
elvégzése – megfigyelés, dokumentálás
Az óvodai fejlesztő programban részt vevő gyermekek
kiszűrése, megnevezése, fejlesztő csoportok indítása
utazó

fejlesztő

pedagógus

irányításával.

(HHH-s

gyermekek)
Logopédiai felmérések lebonyolítása
Vezetői ellenőrző munka megkezdése
Egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése, megújíttatása,
aktualitások regisztrálása.
november

intézményvezető
óvodavezetőMentorok kinevezése. Gyakornokok munkájának
helyettes
óvodapedagógusok
koordinálása.
munkaközösség
A portfóliót író pedagógus segítése, beadási határidő vezetők
figyelembevételével. Informatikai hozzáférés biztosítása
pedagógus portfólió feltöltése

a pedagógus számára (legalább 45 nap).
Munkáltatói

dokumentumok

rendezése,

változások

folyamatos követése a közalkalmazotti nyilvántartásban.
pedagógiai adminisztráció ellenőrzése
Márton heti programok
Mentálhigiénés hét
a bér és dologi költségvetés előkészítése, normatíva
jubileumi jutalom tervezése
Egyeztetés a költségvetésről a gazdálkodással megbízott
szervvel.
értekezlet összehívása a Szülői Szervezet részére, az éves
terv ismertetése
Az intézményben folyó minősítési eljárás lebonyolítása.
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december

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
a következő év soros lépéseinek előkészítése
óvodapedagógusok
Az iktatókönyv lezárása, irattár rendezése, selejtezhető munkaközösség
vezetők
dokumentumok megsemmisítése.
programfelelősök
Advent előkészületei,

Pedagógus II. besorolás előkészítése
A gazdasági év lezárása. A várható maradvány
felhasználásának átgondolása.
A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése
Házi bemutató – belső továbbképzés időpontja
Mikulás ünnepség
Karácsonyi vásár
Karácsonyi ünnepség gyermekekkel
Karácsonyi ünnepség felnőttekkel
A

fejlesztőprogramban

részt

vevő

gyermekek

haladásának értékelése.
január

szabadságolási intézményvezető
óvodavezetőkartonok kitöltése, szabadságolási terv elkészítése
helyettes
az új gazdasági év megnyitása az intézmény pénzügyi óvodapedagógusok
az

éves

szabadságok

kiszámítása,

helyzetének áttekintése, értékelése
a különböző gazdasági szabályzatok frissítése a törvényi
változások alapján
szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről
csoport szülői értekezletek megtartása
nyílt napok szervezése, lebonyolítása
Az adózáshoz szükséges dokumentumok kiosztása, mely
alapján a NAV készíti el az adóbevallás tervezetét
március 15-től.
Elszámolás a 2020-as költségvetést érintő állami
támogatással
A fenntartó által megszavazott és elfogadott költségvetés
felhasználásának időarányos ütemezése.
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Az új gazdasági év megnyitása, az intézmény saját
költségvetési

tételeinek,

pénzügyi

helyzetének

áttekintése, értékelése – egyeztetés.
2020. decemberében elfogadott törvények, rendeletek
tanulmányozása, ismertetése a dolgozókkal
Új iktatókönyv megnyitása
Szabályzók áttekintése, esetleg az új törvényi változók
alapján módosítása.
Szülői értekezletek megtartása az iskolába készülő
gyermekek szüleivel, illetve az iskolák képviselőivel
Szülők tájékoztatása az Nkt. 72§ (1) (4), és az Nkt. 45.§
(2) bekezdésben foglaltakról, illetve

a megfelelő

eljárásról.
béremelések esetén az átsorolások elkészítése
február

intézményvezető
óvodavezetőA 2. nevelési értekezlet témájának pontosítása, helyettes
óvodapedagógusok
munkamegosztással az előadások kijelölése.
programfelelősök
Iskolai beiratkozás koordinálása

Miniszteri minősítési közzététel (különös feltételek)
tanulmányozása, azokról tájékoztatás a testület felé.
Szertár, irattár rendezése
Kontrollingrendszer működtetése, irányítása – értékelés,
koordinálása, integrálás
A csoportnaplók féléves ellenőrzése
Óvodai előjegyzés
farsang hete
csoportfarsangok tervezési feladatai,
Kerti munkálatok megkezdésének irányítása.
A nyári zárás idejének meghatározása és kihirdetése
március

a 2020-2021-es nevelési év továbbképzési tervének
elkészítése, a nevelőtestülettel való egyeztetése (március
30.)
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Étkezési díjjogosultság ellenőrzése, felülvizsgálata
Szülői Szervezet 2. értekezletének megtartása
A fejlesztőprogramban részvevő gyermekek szüleinek
harmadik tájékoztatása
Házi bemutató – belső továbbképzés ideje
nevelőtestületi értekezlet megtartása
március 31.-ig a MÁV utazási utalványok kiadása az arra
jogosultaknak
a márciusi ünnepség (március 15.) megszervezése,
lebonyolítása
Udvarrendezés
az udvari játékok ellenőrzése, karbantartása
április

óvodai, iskolai beiratkozás,
szülői értekezletek megtartása,
SZMSZ változásainak beiktatása

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok
programfelelősök

2. nevelési értekezlet megtartása
május
június

Anyák napi ünnepség lebonyolítása
Gyermeknapi majális megszervezése
Kihívás napja (május 28.)
óvodai kirándulások szervezése.
évzáró ünnepélyek megszervezése
szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről
Óvodaköteles gyermekek listájának áttekintése
Munkaközösségi egyeztetők a felvételre jelentkező
gyermekek elhelyezéséről
A minősítő vizsgák és a kötelező minősítési eljárások
rögzítése az informatikai rendszerben május 10-ig.
Évzáró műsorok előzetes megtekintése, ötletek adása

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
óvodapedagógusok
programfelelősök
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SZSZ záró értekezletének megtartása.
Hősök napjának megünneplése (óvodai megemlékezés:
május 28.)
nyári élet megszervezése
Nyári napirend, nyári tevékenységterv elkészítése
2020/2021 évi munkaterv értékelésének elkészítése
2021/2022 évi munkaterv tervezetének elkészítése
nevelési évzáró értekezlet megtartása, szabadságolási
terv elkészítése
éves értékelések elkészítése
pedagógiai adminisztráció elvégzése,
felújítási munkák megkezdése előtti szervezési feladatok
új gyermekek szülei számára szülői értekezlet megtartása
nyári

zárás

alatt

ügyeletbe

menő

gyermekekkel

kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
2020/2021-es csoportnaplók, és gyermekek fejlődési
naplójának ellenőrzése, lezárása, archiválása
A fejlesztőprogramban részvevő gyermekek szüleinek
negyedik tájékoztatása
Nemzeti összetartozás napja – fekete zászló kihelyezése
OH értesítések a minősítési tervről (június 30.)
július

hathetes nyári zárás megkezdése
Nyári szabadságok kiadása, ügyelet megszervezése

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes

a karbantartási munkák elvégeztetése, ellenőrzése
térítési díjkedvezmények feldolgozása, elbírálása
augusztus

az új kollégák fogadása
Iskolába menő gyermekek kivezetése a KIR-ből
Új mulasztási naplók kiosztása, adatokkal való kitöltése
Mulasztási naplók lezárása
Nagytakarítás megszervezése

intézményvezető
óvodavezetőhelyettes
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a csoportok újraszervezése
a munkarend és az ügyeleti rend aktualizálása
csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók lezárása, új
naplók megnyitása
következő nevelési év Munkatervének előkészítése
2021/2022-es nevelési évnyitó értekezletének megtartása

Nevelési év során rendszeresen ismétlődő vezetői feladatok
Vezetői fogadóórák megtartása
A szakszerű pedagógiai munka tervezett és spontán vezetői ellenőrzése
Gyakornokok támogatása
Munkafegyelem betartásának ellenőrzése, intézkedések
NOKS munkájának ellenőrzése a minőségi feladatellátás érdekében
Szabadságolások vezetése
Létszám és betöltetlen álláshely jelentése a MÁK felé negyedévente
Bérletek útiköltség elszámolások
Jelenléti ívek vezetése, ellenőrzése, aláírása, összegyűjtése hónap végén.
Munkaidő koordinálása
Helyettesítések megszervezése
KIR-ben lévő adatok aktualizálása

Debrecen, 2020. 08.16.
Pálfi Pálma Andrea
intézményvezető
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Ispotály Utcai Óvoda
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