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A nevelési év rendje 

 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 
20 2021. augusztus 31. (kedd). 
 
 
Nevelési időszak:  
Első nap: 2020. szeptember 1. 
Utolsó nap: 2021. május 31. 
 
Nyári időszak: 
2021. június 1-től – augusztus 31-ig 
Összevont csoportok 2021. június 14-től – augusztus 27-ig 
 
Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja: 
 
Négy hét: 2021. július 26 – augusztus 20. 
 
Az óvoda téli zárásának tervezett időpontja: 
 
2020. december 28-tól – december 31-ig (4 munkanap) 
 
Előzetes felmérés alapján, ha az óvoda összlétszámának 10%-a jelentkezik, akkor az óvoda 
működik. Ha nem éri el a jelentkezők létszáma a 10%-ot, akkor az óvoda zárva tart. Erről 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött a 31/2017 (III.13.) 
határozat számon. 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, 
így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - 
az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. 
 
 
2020. naptári évet – érintő munkarend-változás szempontjából releváns időpontok: 
 

 december 12. szombat munkanap – december 24. csütörtök pihenőnap 
 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 
munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 
programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével – az intézmény óvodapedagógusai 
jogosultak dönteni. 
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 
asszisztens, dajka, óvodatitkár, konyhai segítő, karbantartó) részvétele az alkalomszerű 
szervezés függvényében kötelező. 
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1. Pedagógiai folyamatok  

 

1.1. 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

 
 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja   

 
 

Szabályozó 
dokumentumok 

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

Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai program Szabályozások folyamatos 
aktualizálása, Az Nkt. és szabályozó 
kormányrendeletek módosítása 
miatt a szabályzatok felülvizsgálata. 
Nagymértékben megnehezíti a 
munkánkat a rendelkezésre álló 
határidő, valamint az állandó 
törvényi változások nyomon 
követése 
 
Környezettudatos magatartás 
megalapozása  
 
 
A tehetségígéretes gyermekek 
felismerése, fejlődésük elősegítése, 
támogatása  
 
Nemzetiségi nevelés sokoldalú 
közvetítése 
 
 
Az előző nevelési évben a járvány 
miatt elmaradt programok, 
rendezvények, kirándulások újbóli 
átgondolása  
Nevelés a művészetek eszközeivel 
(színház-és zeneművészet) 
 
 
A gyermekek fejlődését nyomon 
követő dokumentáció óvodaszintű 
értékelése  
 
 

Szabályozó dokumentumok 
felülvizsgálata, elkészítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új kompetenciához tartozó 
feladatok megvalósításának 
lehetőségeinek meghatározása 
 
Differenciált foglalkozással a 
tehetségígéretes gyermekek 
fejlesztésének megvalósítása 
 
Játékok, játékos szituációkon 
keresztül (dalok, mondókák, 
mesék stb.) 
 
A művészeti kultúra 
megismerésére (színház-és 
zeneművészet) lehetőségek 
felkutatása  
 
 
 
 
Vizsgálat alá vetni a gyengébb 
területeket (érzelmi, indulati 
megnyilvánulások, figyelem 
koncentráció) 
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Annak áttekintése, hogy a kiemelt 
feladatok hogyan tükröződnek az 
éves tervekben, tematikus 
tervekben, csoportnaplókban, 
programokban 
 
 
 

 
A csoportszintekre lebontott 
tervekben követhetőek legyenek 
a nevelési év kiemelt céljai, 
feladatai  
 
 
 
 
 

Továbbképzési 
program 

Minden pedagógus időarányosan 
eleget tegyen továbbképzési 
kötelezettségének 

Az éves Beiskolázási terv 
megvalósítása, a módosítások 
figyelembevételével. 
Továbbképzések szervezése, 
továbbképzéseken való részvétel 
Várható külső ellenőrzésre 
felkészülve javasolt a 
továbbképzéssel kapcsolatos 
intézményi és egyéni (személyi 
anyag) dokumentációk 
áttekintése 

Önértékelési program Változások nyomon követése 
továbbra is, melyek az 
önértékelésekhez (pedagógus, 
vezető, intézmény), a 
tanfelügyelethez és ebben a 
nevelési évben a pedagógus 
minősítésekhez kapcsolódnak. 
Ennek felelősei: a ÖTM tagjai és az 
óvodavezető  

 
 

 
Partneri igény és elégedettség 
mérés eredményeire alapozott 
fejlesztések 
 
 
A pedagógiai munka 
hatékonyságának növelése. 
Iránymutatás az intézmény 
pedagógiai-szakmai munkájának 
fejlesztéséhez. Pedagógusok 
felkészülésének támogatása a 
minősítésre, illetve a tanfelügyeleti 
ellenőrzésre 
7. kompetencia: A környezeti 
nevelésben mutatott jártasság, a 
fenntarthatóság értékrendjének 
hiteles képviselete és a 

Önértékelések további ütemezése 
Önértékelési csoport 
megerősítése: 
feladatokat minden tagnak 
egységesen kiosztani, figyelembe 
véve erősségeiket  
A pedagógus önértékelésnél 
figyelni, hogy 2021-ig minden 
pedagógus önértékelése 
megtörténjen 
 
Az elégedettségi mérés 
területeinek meghatározása pl.  
szülői elégedettség mérése 
 
 
Önértékelési folyamat 
tapasztalatokra épülő további 
finomítása 
A tudásmegosztás alkalmazása 
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környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök átadásának 
módja 
 
Az OH által működtetett 
informatikai felület kezelése 
Az önértékelésre alapozott 
önfejlesztési tervek megvalósítása. 
Az önértékelések során a 
kiemelkedő és a fejlesztendő 
területek meghatározása 
 

 
 
 
Az informatikai felület 
működtetésének elsajátítása 
Évente egy alkalommal írásban, 
illetve értékelő beszélgetés során 
szóban az önfejlesztési tervek 
megvalósításának eredményéről 
beszámolni, ennek kidolgozása 
Kapjon nagyobb hangsúlyt az 
erősségek és fejleszthetőségek 
beazonosítása, tudatosítása  
hospitálások népszerűsítése  

SZMSZ A szervezet jogszerű működésének 
biztosítása 

A vonatkozó jogszabályi előírások 
közös értelmezése, beépítése, 
lényeges változások a Knt.-ben: 

- óvodába járási 
kötelezettség 4 éves kortól 

- kötelező tankötelezettség 
6 éves kortól/ halasztás 
csak szakértői bizottság 
javaslatára 

- az intézményvezető 
kinevezése során a 
fenntartó nem számít a 
pedagógusok, szülők 
véleményére 

Iratkezelési 
szabályzat, melynek 
része az adatvédelmi 
szabályozás  

Az adatvédelmi tudatosság 
erősítése a nevelőtestület tagjai 
számára. 
 

A GDPR- törvény elvárásainak 
gyakorlatba épülése. 

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

 A dokumentum szülőket is érintő 
jogszabályi változásokhoz történő 
igazítása és a működés 
jogszerűségének biztosítása 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 

Gyakornoki 
szabályzat 

Az érintett pedagógussal a 
dokumentációban foglaltak 
megismertetése és megvalósítása.  
Az intézményen belüli 
mentorálással célunk, 
gyakornokaink eredményes 
felkészítése a pedagógus életpálya 
feladataira 

A szabályzat továbbítása az 
érintett pedagógusnak. A 
gyakornok szakmai támogatása 
mentorán keresztül, hospitálások 
biztosítása más csoportokban is.  
Gyakornoki szabályzat 
felülvizsgálata 
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Egészségfejlesztési 
program 

A helyi adottságokhoz igazodva az 
egészségnevelés céljainak, 
feladatainak megvalósítása 

A gyermekek egészségi állapotát 
hatékonyan fejlesztő 
egészségfejlesztő tevékenységek 
szervezése 

Vezetői pályázat, 
vezetési program 

Kommunikációs csatornák további 
fejlesztése 
Tudásmegosztásra, valamint a 
közös célok elérésére nyitott, 
támogató szervezeti kultúra 
továbbfejlesztése 
Vezetési kompetenciák fejlesztése- 
a vezetői feladatokat ellátó kollégák 
hatékonyabb bevonása a különböző 
folyamatokba (tervezés, 
megvalósítás) 

Nevelőtestületi megbeszélések 
működtetésének felülvizsgálata, 
intézményi gyakorlatának 
újragondolása, gyakorlatba 
épülése 

 
 

 
1.2.  
 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

 

 
A 2019-2020. nevelési év beszámolójára épülő tartalmak 

Kiemelések → 
a 2019-2020. nevelési év beszámolójából 

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok) 

Munkatervi célok, feladatok 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Pedagógia folyamatok -tervezés  

Annak áttekintése, hogy a kiemelt feladatok 
hogyan tükröződnek az éves tervekben, 
tematikus tervekben, csoportnaplókban, 
programokban 
 

A csoportszintekre lebontott tervekben 
követhetőek legyenek a nevelési év kiemelt 
céljai, feladatai  
 

A gyermeki fejlődés nyomon követése Az ehhez kapcsolódó dokumentációk 
felülvizsgálata, átdolgozása 

Pedagógiai folyamatok – megvalósítás 
  

Az előző évben tervezett és pályázatokhoz 
kapcsolódó programok megvalósulása 

A „Kincses Kultúróvoda” cím szerinti 
kötelezettségek teljesítése 

Pedagógiai folyamatok – ellenőrzés 
 

Mérés-értékelés: tervezett mérések Szülők, pedagógusok, partnerek bevonásával 
igény-elégedettség mérése 
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Minősítő vizsga, minősítő eljárás Gyakornoki szabályzat felülvizsgálata  
Minősülő és gyakornok kolléga támogatása 

Pedagógiai folyamatok - értékelés 
 

Fejlődési napló használhatósága Mivel felmenő rendszerben alkalmazzuk, 
ezért minden évben a tapasztalatok 
megbeszélése szükséges 
 

Pedagógiai folyamatok – korrekció 
 

 

Szabályozó dokumentumok módosítása 
 

Az Nkt. jogszabályi változásait az intézményi 
dokumentumokban is be kell vezetni 
Az óvodán kívüli óvodai nevelés 
megszervezése a koronavírus-járvány idején, 
járványügyi helyzet esetére kidolgozott 
együttműködés 
A Házirend betartása, és betartatása 
(óvodába érkezés ideje, hiányzások igazolása 
stb.)  

2.Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

Személyiségfejlesztés 
Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel, egyéni 
bánásmód módszereivel való foglalkozás 
folytatása 

 
Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás 
elméletének és gyakorlatának megerősítése, 
új ismeretek szerzése 

Pedagógiai esetmegbeszélések szervezése 
Szakemberek bevonásával szakmai támogatás 
segítő beszélgetésekkel, 
esetmegbeszélésekkel 

Tehetséggondozás  
A társaikhoz képest kifejezetten jobb 
eredményt elérő gyermekekkel történő 
tudatosabb és szakszerűbb foglalkozás 

Óvodapedagógusok ösztönzése arra, hogy 
változatos munkaformákat biztosítsanak a 
gyermekek számára 
 

A differenciálás biztosítása a tevékenységek 
alatt, több-féle  választási lehetőség 
felajánlása 
 

Az óvodában a tanulási folyamat mindig 
tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján 
valósul meg 

A megfelelő színterek felkutatása a 
megvalósítás érdekében 

Közösségfejlesztés 
Érzelmi, indulati megnyilvánulások fejlesztése 
Családdal együtt szervezett programok 

 
Fejlesztési lehetőségek  
Családok bevonásának lehetősége, ennek 
tudatos átgondolása és alkalmazása 

2. Eredmények 
 

Beiskolázási adatok Tanköteles korúak közül iskolai 
tanulmányaikat kezdők aránya 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelése, felzárkóztatása (+tehetséggondozás) 

Differenciálás lehetőségeinek biztosítása, 
felajánlása tevékenységek során 

Pályázatok eredménye Nyertes pályázatok megvalósítása 

3. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 

 

Kommunikáció, szakmai együttműködés, 
problémamegoldás 

Esetmegbeszélések bevezetése, külső 
mediátor meghívása szükség esetén 

Nevelés nélküli munkanapokon tartott belső 
szakmai képzések 

Belső tudásátadás, továbbképzéseken 
szerzett tudás átadás 

Szakmai munkaközösség, munkacsoport 
működése 

Konstruktív, hatékony együttműködés 

Az információátadás intézményi gyakorlata Az információ átadására nagyobb odafigyelés 
szükséges a pedagógusok és a nevelést 
segítők körében 
Tovább segíteni a kollégák IKT ismereteinek 
bővülését 

Pedagógus továbbképzés Továbbképzések ösztönzése 

4. Az intézmény külső kapcsolatai  

Szülők tájékoztatása és véleményük kikérése 
kérdőív formájában (elégedettség) 

Nyílt napok, óvodai programok további 
népszerűsítése 
Együtt nevelés fontossága 

Óvoda – iskola átmenet Közös rendezvényeken való részvétel 
Iskolaérettséggel kapcsolatos megbeszélés, 
egyeztetés a tanítókkal 

Az intézmény részvétele a közéletben Gyermekek közreműködésével a település 
rendezvényein való részvétel 

5. A pedagógiai munka feltételei  

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
Régi épület állaga, zsúfoltsága 
Kötelező (minimum) eszközök, felszerelések 

 
Új óvodaszárny építés 
Meglévő épület külső-belső felújítása 
Bútorzat cseréje 

Személyi feltételek 
Megüresedő álláshelyek betöltése 
Pszichológus magasabb óraszámban történő 
foglalkoztatása 

 
Pályáztatás útján  

Szervezeti feltételek 
A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, 
ebben az intézmény vezetésének (vezető, 
helyettes, munkaközösségvezetők) nagyobb 
szerep jut, de a többi szereplő aktív részvétele, 
fogadóképessége is szükséges 

 
A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartása 
érdekében, szükséges befogadó, támogató, 
egymást segítő, egymás értékeit megbecsülő 
kollektívára van szükség 
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Az intézmény hagyományápoló, 
hagyományteremtő munkájának értékelés 

Folytatva megkezdett munkánkat, 
hagyományos rendezvényeinket, 
programjainkat szeretnénk méltó módon 
megvalósítani  
A Kincses Kultúróvoda pályázat 
megvalósítását folytatni 

 
6. Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

A stratégiai dokumentumok és a tervezés-
értékelés megfelelő  kapcsolatának/ 
összhangjának biztosítás 

A csoport és egyéni szintekre lebontott 
tervekben (éves tanulási és nevelési 
tervek, tematikus és foglalkozás tervek, 
egyéni fejlesztési tervek) 
követhetőbbek kell, hogy legyenek a 
Pedagógiai Program kiemelt céljai és 
feladatai 
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1.3. 
 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

 

 
 
A belső ellenőrzés általános rendje  
 
 

Hónap 
Ellenőrzés  

célja 
Ellenőrzés 
területe 

Alkalmazott módszer 
Ellenőrzést 

végző 

SZEPTEMBER 

A jogszabályi és 

intézményi 

elvárásoknak 

megfelelő pontos 

és naprakész 

adminisztráció 

KIR-adatbázis 

aktualizálása 

Törzskönyv 

aktualizálása 

Egészségügyi 

elvárásoknak való 

megfelelés 

Család-óvoda 

kapcsolat 

megfelelőségének 

biztosítása 

Higiénés szabályok 

fokozott érvényre 

juttatása 

valamennyi 

óvodahasználó 

körében: 

fertőtlenítési 

protokoll 

alkalmazása, 

higiénés szabályok 

megfelelő 

alkalmazása, 

betartása 

 

Felvételi és 

mulasztási naplók 

 

 

 

KIR-adatbázis és 

személyi anyagok 

Törzskönyv 

 

Egészségügyi 

könyvek 

 

Szülői értekezletek 

 

 

Napi óvodai élet 

során 

Dokumentumelemzés 

 

 

 

 

Megfeleltetés 

 

 

Megfeleltetés 

Dokumentumelemzés 

 

Megfeleltetés 

 

 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

intézményvezető 

 

 

 

intézményvezető 

 

 

 

intézményvezető 

óvodatitkár 

 

intézményvezető 

 

 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

OKTÓBER 

Adminisztrációs 

fegyelem betartása 

Statisztikai adatok 

pontos 

nyilvántartása 

Csoport szintű 

nyilvántartás: 

csoportnaplókban 

statisztikai adatok 

Dokumentumelemzés 

 

 

 

intézményvezető 
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Hónap 
Ellenőrzés  

célja 
Ellenőrzés 
területe 

Alkalmazott módszer 
Ellenőrzést 

végző 
 

 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

elvárásnak történő 

megfelelése 

 

 

 

 

Csoportnaplók 

Éves tervek 

 

 

 

 

Dokumentumelemzés 

 

 

intézményvezető 

NOVEMBER 

Pedagógiai munka 

értékelése 

Szülői elégedettség 

felmérése 

Óvodapedagógusok 

felkészültségének, 

mindennapi 

pedagógiai munka 

ellátásának 

megfigyelése 

Gyógypedagógus 

munkájának 

megfigyelése, 

ellenőrzése 

A pedagógiai 

munkát segítő 

tevékenység 

értékelése 

Önértékelési 

kézikönyv szerint 

 

 

Foglalkozás-

tevékenység 

látogatása, 

dokumentum-

elemzés 

 

Foglalkozás 

látogatás 

 

Teljesítmény 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

 

 

Dokumentumelemzés 

 

 

Szakmai beszélgetés 

Megfigyelés 

intézményvezető 

ÖTM-vezető 

 

 

intézményvezető 

 

 

 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

 

DECEMBER 

A szülői 

kérelemhez 

csatolandó, 

tankötelezettség 

alóli felmentéshez 

szükséges 

dokumentumok 

elkészítése 

 

 

Óvodapedagógusok 

felkészültségének, 

mindennapi 

pedagógiai munka 

ellátásának 

megfigyelése 

Fejlődésmutatók az 

óvodába lépéstől 

(évi két 

alkalommal), 

aláírásokkal 

(óvoda-

pedagógusok, 

szülők) ellátva 

 

 

Foglalkozás-

tevékenység 

látogatása, 

dokumentum-

elemzés 

Dokumentumelemzés 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

 

 

 

 

 

intézményvezető 
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Hónap 
Ellenőrzés  

célja 
Ellenőrzés 
területe 

Alkalmazott módszer 
Ellenőrzést 

végző 

JANUÁR 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

elvárásnak történő 

megfelelése 

 

Témáknak, 

projekteknek 

megfelelő tanulási 

környezet 

kialakítása a 

csoportokban 

 

Csoportnaplók 

 

 

 

 

Éves tervek 

Tematikus tervek 

 

Dokumentumelemzés 

 

 

 

 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

intézményvezető

-helyettes 

FEBRUÁR 

Pedagógiai munka 

értékelése 

Önfejlesztési 

tervnek való 

megfelelés 

 

Óvodapedagógusok 

felkészültségének, 

mindennapi 

pedagógiai munka 

ellátásának 

megfigyelése 

 

A pedagógiai 

munkát segítő 

tevékenység 

értékelése 

Önértékelési 

kézikönyv szerint 

 

 

 

Foglalkozás-

tevékenység 

látogatása, 

dokumentum-

elemzés 

 

 

Teljesítmény 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

 

 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

 

 

Szakmai beszélgetés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

ÖTM-vezető 

 

 

 

 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

 

MÁRCIUS 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

elvárásnak történő 

megfelelése 

 

Fejlődésmutatók az 

óvodába lépéstől 

(évi két 

alkalommal), 

aláírásokkal 

(óvodapedagóguso

k, szülők) ellátva 

Dokumentumelemzés 

 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

ÁPRILIS 

Pedagógiai munka 

értékelése - 

intézményvezető 

 

Önértékelési 

kézikönyv szerint 

 

 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

 

ÖTM-vezető 
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Hónap 
Ellenőrzés  

célja 
Ellenőrzés 
területe 

Alkalmazott módszer 
Ellenőrzést 

végző 
Gyógypedagógus 

munkájának 

megfigyelése, 

ellenőrzése 

Foglalkozás 

látogatás 

Dokumentumelemzés intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

 

MÁJUS 

A jogszabályi és 

intézményi 

elvárásoknak 

megfelelő pontos 

és naprakész 

munkavégzés 

minden területen 

Felvételi és 

mulasztási napló 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Megbeszélés 

intézményvezető 

 

JÚNIUS 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentum 

elvárásnak történő 

megfelelése, 

lezárása 

Csoportnaplók Dokumentumelemzés 

Lezárás 

intézményvezető 

 

 
Külső ellenőrzés: Továbbképzési kötelezettség teljesítése (személyi anyag) 
                                Továbbra is kiemelt feladat az óvodába járási kötelezettség teljesítése 
 
 
 
 
 
1.4. 
 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

 

 

 
 
Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 
 
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK – ÜTEMEZÉS 
 
Pedagógus önértékelés 
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Ssz. 

 

Önértékelésre 
kijelölt 

pedagógus 
 

Önértékelést támogató 
munkacsoport tagjai 

 

Adatgyűjtés 
időszaka 

Tevékenység 
megfigyelés 

időpontja 

Önfejlesztési 
terv 

határidő 
 

 

1. Kristóf 
Istvánné 

Balázs Flóra, Papaneczné P. Éva, 
Petőczné Ivitz Judit, Vaczóné M.Judit 

2020. 
november  

2020. 
december 
 

2. Petőczné Ivitz 
Judit 

Balázs Flóra, Papaneczné P. Éva,  
Vaczóné M. Judit 

2021.  
február  

2021. 
március  

 
Vezetői önértékelés 
 

Önértékelésre 
kijelölt  
vezető 

Önértékelést támogató munkacsoport tagjai 
 

Adatgyűjtés időszaka 

Balogh Imréné Balázs Flóra, Papaneczné P. Éva,  
Petőczné I. Judit, Vaczóné M. Judit 

2021. 
március-április 

 
Intézményi önértékelés 
 

Önértékelésre 
kijelölt  
óvoda 

Önértékelést támogató munkacsoport tagjai 
 

Adatgyűjtés időszaka 

Nem releváns   

 
A megelőző évek tapasztalatai alapján mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás 
(tevékenység/foglalkozásvezetés) és értékelés során a következő nevelési gyakorlathoz is 
rendelhető fejleszthetőségekre javasolt külön hangsúlyt is helyezni: 

- Tevékenység/ foglalkozás célja 
- Szervezési formák tervezése, „újratervezése” 
- A kommunikáció minősége gyermekekkel, kollégákkal, szülőkkel 
- SNI-s gyermekek differenciálása a tervezés és a megvalósítás szintjén 
- Szociális kompetenciák fejlesztése 
- A gyermekek tevékenységének értékelése 

A pedagógusok önértékelése során, az érdeklődő kollégák számára lehetőséget biztosítunk 
szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra. A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a 
tevékenység/foglalkozáslátogatáson – előre történő egyeztetés szerint – az önértékelést végző 
pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl további kollégák is részt vehetnek. 
 
Értékelő beszélgetések egyéni vagy csoportos (egy csoportban dolgozók) formában 
történhetnek. 
Kiemelt feladat a pedagógusok vonatkozásában: önfejlődési tervek elkészítése, teljeskörű 
felülvizsgálata (pl. IKT kompetenciafejlesztés). 
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1.5. 
 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

 
 
A 2019-2020. nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok: 
 

Mérési eredmények  Célok / Feladatok 

Érzelmi nevelés, szocializáció Érzelmi, indulati megnyilvánulások pozitív 
befolyásolása 

Pszchikus funkciók (figyelem, 
koncentráció) 

Figyelem, koncentráció fejleszthetősége 

 

- Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új eljárási szabályai: negyedik és nem ötödik 
életév betöltéséig adható felmentés a gyermek részére az óvodai nevelésben való részvétel 
alól, a felmentést engedélyező szerv (járási hivatal) döntése alapján, melyet a szülő május 
25-ig kezdeményezhet. 

- Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évben iskolai 
nevelés-oktatásra készítse fel. 

- A tankötelezettség megkezdésének megváltozott kivételi normái: 
A felmentést engedélyező szerv (OH) a szülő január 15-ig beadott kérelmére adhat 
engedélyt arra, hogy a gyermek a tankötelezettségi kor elérése után még egy évet 
óvodában maradjon. A szakértői bizottság kezdeményezése esetén nincs szükség 
engedélyező folyamatra. A tankötelezettségi kor elérése előtt a szülő kérelmére a 
felmentést engedélyező szerv engedélyezheti a gyermek iskolába lépését. 

- Változások az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség hatálya alá eső gyermekek 
nyilvántartása terén: 
a nyilvántartó szerv az Oktatási Hivatal, a jegyző és az általános illetékességgel eljáró járási 
hivatal helyett. 

- A gyakornoki idő számítására vonatkozó szabályok változása: 
sikertelen minősítő vizsga esetén a gyakornoki idő nem a vizsga napját, hanem a gyakornoki 
idő lejártát követő nappal kezdődően hosszabbodik meg két évvel. 

 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
2.1. 
 

Személyiségfejlesztés 
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Adatbázis 

 

 
Logopédiai ellátás: óvodánkban a logopédiai ellátás megoldott 
Feladatok: a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan 

- a KOFA – korai nyelvi fejlődés vizsgálatát a logopédus irányítja és értékeli, az eredményeket 
fogadóórán csatolja vissza a szülők számára 

 

Gyógypedagógiai ellátás 

 
Óvodánk rendelkezik a tanulásban akadályozott gyerekek neveléséhez szükséges 

gyógypedagógussal. 

 

Az SNI gyermekek fejlesztését az óvoda gyógypedagógusa látja el. 

 
Célok: 

- Az SNI-s gyermekek nevelése a törvényi előírásoknak feleljen meg 
- Az SNI-s gyermekek nevelését végző pedagógusok kapják meg a megfelelő segítséget 

 
Ssz. 

 
A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 

Száma 
2020.09.01.  

 

1.  Beírt gyermekek száma  116 

2.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  2 

3.  HH gyermek - 

4.  HHH gyermek - 

5.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő  

6 

6.  Szülői nyilatkozat alapján térítés- mentesen 
étkezők 

72 

7.  3, vagy több gyermeket nevelő családban élők 32 

8.  Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek 

3 

9.  Nevelésbe vett gyermek  
 

- 

10.  Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral 
küzdő gyermek  

- 

11.  Veszélyeztetett gyermek  
 

- 

12.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 
 

10 

13.  Félnapos óvodás gyermek 
 

3 

14.  Speciális étrendet igénylő gyermek - 

15.  Tehetségígéretes gyermek 
 

? 



19 
 

- Az SNI-s gyermekek szülei kapjanak rendszeres tájékoztatást gyermekük fejlődéséről és 
fejlesztésükről 

- Az óvodapedagógusok segítése az SNI-s gyermekek megfelelő nevelése érdekében  
- Dokumentációk vezetése 

 
Feladatok:  

- A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése 

- Fejlesztési tervek elkészítése 

- Szülőkkel való kapcsolattartás 

- Team munka pedagógusokkal, gyógypedagógussal 

- Igény szerint, egyéni megbeszélés alapján fogadó órák biztosítása 

- Szakmai fejlődés: továbbképzéseken, egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel   

 

Kapcsolattartás: 

 Szülőkkel 

 Egyéb szakemberekkel pl. pszichológus 

 Szakértői Bizottsággal 

 Szakszolgálattal 

 
Feladatok ütemezése: 
 

Időszak Feladatok 
 

 

 

 

 

Szeptember 

 

- A nevelési év feladatainak megbeszélése 

- Az ellátandó gyermekek előzetes névsorának összegyűjtése 

- A gyermekek jelen állapotfelmérés- protokolljának áttekintése, 

véleményezése, kiegészítő vizsgálatok megbeszélése 

- Gyógypedagógiai dokumentumok –Egyéni fejlődési lap, külív, belív- 

vezetése 

- Fejlesztést igénylő gyermekek adatainak, szakértői véleményeinek 

feldolgozása 

- A terápiás csoportok összeállítása, órarend kialakítása  

- Fejlesztő munka, konzultáció, tanácsadás, megbeszélés  

 

Október - 

Május 

 

Szakmai megbeszélés a fejlesztésben részt vevő gyermekek pedagógusaival:  

- A szakvéleményben ajánlott fejlesztendő területek figyelembe 

vételével negyedéves egyéni fejlesztési terv elkészítése 

Egyéni és csoportos alkalmak indítása / megtartása  

- SNI-s, BTM- es gyerekek részére a szakvélemény alapján a fejlesztő 

munka biztosítása 

- Szülői és/vagy óvónői kezdeményezésre, illetve szűrési / hospitálási 

megfigyelés alapján 

- Konzultáció szülőkkel – szükség és lehetőség szerint tanácsadás 

- Esetenként javaslattétel szakirányú vizsgálatokra, terápiára 
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Május - Június 

 

- Egyéni / csoportos foglalkozások lezárása 

- Szülőkonzultációk, visszajelzések  

- Összegzés, év végi Beszámoló 

- Dokumentumok lezárása 

- Szakmai megbeszélés az SNI-s gyermekek fejlesztésében részt vevő 

gyógypedagógusokkal, logopédusokkal. 

 
 
Pszichológiai ellátás: az óvoda területén történik heti 4 órában 
 
Feladatai közé tartozik az óvodában folyó munka segítése. 
 
A nevelési év első felében:  

- kiemelt cél az óvodába járó gyerekek és szüleik megismerése, igény szerint 
pszichológiai tanácsadás biztosítása számukra 

- feltérképezni a pedagógusokat foglalkoztató problémákat, hogy segítően lehessen 
kapcsolódni a munkájukhoz 

- a megfigyelések mellett fontos a rendszeres óvónői és szülői konzultáció, hogy 
lehetőség legyen a tapasztalatokat megbeszélni, így az óvónőkkel, a 
gyógypedagógussal együttműködve határozhatók a meg a fejlesztési irányok és 
feladatok → Az esetleges problémák időben történő felismerésével megelőzhetőek 
a későbbi tanulási zavarok, így az érintett gyerekek időben kerülhetnek a segítő, 
fejlesztő intézmények gondozása alá.  A továbbküldött gyermekekkel kapcsolatban 
szükség esetén a Szakszolgálat szakembereivel is szükség lehet konzultációkra.   

 
 

Szülői igényekre alapozott térítésmentes szolgáltatások 
 

- Úszás – Hurta Veronika vezetésével tanuszodánkban szülői nyilatkozat alapján 
nagycsoportos korú gyermekeknek 

 
- Hittan – Radicsné Bonifert Ágnes vezetésével szülői igény alapján a nagycsoportos korú 

gyermekeknek 
 

- Nemzetiségi tánc – Herrné Láng Noémi vezetésével szülői igény alapján középső-
nagycsoportos korú gyermekeknek 
 
 

Szülői igényekre alapozott további szolgáltatások 
 

- Játékos német foglalkozás – Vogel Zsanett vezetésével középső-nagycsoportos korú 
gyermekeknek 
 

- Torna (gyermek aerobik)– Balázs Flóra vezetésével szülői igény alapján, középső-
nagycsoportos korú gyermekeknek 
 

- „Sakkjátszótér” – Herrné Láng Noémi vezetésével szülői igény alapján középső-
nagycsoportos korú gyermekeknek 



21 
 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 
 
A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai: 
 
Gyermekorvosi – Védőnői 
Törvény szerinti előírás, hogy az orvosi vizsgálatok és a védőnői szűrések az orvosi rendelőben 
történnek, melyre a szülők viszik el gyermekeiket. 
 
Fogászati szűrés: 
2020. ősze: október-november hónapokban, szerdánként, az iskolafogászati napokon 
 
 
 
 
2.2. 
 

Közösségfejlesztés 

 

 
 
A pedagógiai programban is megjelenített intézményi szintű óvodai ünnepek és egyéb 
programok tervezett tartalmai és időpontjai 
 
 

Ünnepek/programok Időpont Felelős 

Népmese napja 2020.09.30. intézményvezető 

Ősz ovinap 2020.10.17. Fejlesztő Mk. 

Nemzetiségi hét/Márton nap 2020.11.09-13. 3. csoport 
óvodapedagógusai 

Mikulás 2020.12.03-04. 4. csoport 
óvodapedagógusai 

Óvodai karácsonyváró 2020.12.08. 5. csoport 
óvodapedagógusai 

„Farsangfarka”  2021. 02.16. Fejlesztő Mk. 

Március 15. 2021. 03.12. 1. csoport 
óvodapedagógusai 

Víz világnapja 2021. 03.22. 2. csoport 
óvodapedagógusai 

Tavaszi hangverseny 2021.04.16. intézményvezető 

Föld napja 2021.04.22. Fejlesztő Mk. 

Ovinap 2021.04.23. Fejlesztő Mk. 

Tracht Tag 2021. 04.26. intézményvezető 
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A pedagógiai programban is megjelenített csoport szintű óvodai ünnepek és egyéb programok 

tervezett tartalmai és időpontjai 

 

Ünnepek/programok Időpont Felelős 

   

Gondolkodj Egészségesen nap/ hét 2020. 09. 21-25. csoportok óvodapedagógusai 

Állatok világnapja 2020. 10. 04. csoportok óvodapedagógusai 

Karácsonyváró ünnep 2020. december csoportok óvodapedagógusai 

Farsang 2021. február csoportok óvodapedagógusai 

Húsvét 2021. 03.31. csoportok óvodapedagógusai 

Anyák napja 2021. 05.02. csoportok óvodapedagógusai 

Madarak és fák napja 2021. 05.10. csoportok óvodapedagógusai 

Gyermeknap  2021. 05.31. csoportok óvodapedagógusai 

 
 
 

3. Eredmények  

 
 

Beiskolázási adatok Tanköteles korúak közül iskolai 
tanulmányaikat kezdők aránya 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelése, felzárkóztatása (+tehetséggondozás) 

Differenciálás lehetőségeinek biztosítása, 
felajánlása tevékenységek során 

Pályázatok eredménye Nyertes pályázatok megvalósítása/ a járvány 
miatt visszavonásra kerültek 

Gyermekrendezvények, programok 
megvalósulása 

Óvodaszinten a résztvevők aránya 

 
 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 
 
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

 

Ssz. Felhasználás célja és tárgya 
 

Időpont 
Helyszín 

Érintettek 
Felelős 

1. Szaktanácsadás - Antal Judit: „Konstruktív 
probléma és konfliktuskezelés az óvodában” 
témában, aktualitások, tájékoztatók 

2020. 
10.09. 

Intézményvezető 

2. Járványtani alapismeretek megosztása a 
nevelőtestülettel, kiemelt feladatok, 
aktualitások, tájékoztatók 

2020. 
11.20. 

Vaczóné Molnár Judit 
Intézményvezető 
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Ssz. Felhasználás célja és tárgya 
 

Időpont 
Helyszín 

Érintettek 
Felelős 

3. Mozgásfejlesztés témában előadás, 
aktualitások, tájékoztatók 

2021. 
01.29. 

Kristóf Istvánné 
Intézményvezető 

4. Ovinap előkészületei, tájékoztatók, 
aktualitások 

2021. 
03.05. 

Fejlesztő és értékelő Mk. 
Nevelőtestület 
Intézményvezető 

5. Nevelési évet záró értekezlet, következő 
nevelési év kötött programjai, tájékoztatók, 
aktualitások 

2021. 
06.04. 

Intézményvezető 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről. 
 
 

Munkatársi értekezletek 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 
 

Időpont Érintettek 
Felelős 

1. Nevelési év nyitó értekezlet 2020. 09.07. Intézményvezető 

2. Szükség szerint, aktualitásoktól 
függően 

egyeztetés szerint Intézményvezető 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Időpont Téma Felelős 

2020.09.01. Nevelési év nyitó értekezlet Intézményvezető 

 2020.10.09. Szaktanácsadás: „Konstruktív probléma és 
konfliktuskezelés az óvodában” témában, 
aktualitások, tájékoztatók 

Intézményvezető 

 2020.11.20. Járványtani alapismeretek megosztása a 
nevelőtestülettel, kiemelt feladatok, 
aktualitások, tájékoztatók 

Vaczóné Molnár Judit 
Intézményvezető 

 2021.01.29. Mozgásfejlesztés témában előadás, 
aktualitások, tájékoztatók 

Kristóf Istvánné 
Intézményvezető 

 2021.03.05. Ovinap előkészületei, tájékoztatók, 
aktualitások 

Fejlesztő és értékelő 
Mk. 
Nevelőtestület 
Intézményvezető 

2021.06.04. Nevelési évet záró értekezlet, következő 
nevelési év kötött programjai, tájékoztatók, 
aktualitások 

Intézményvezető 

 
- Alkalomszerű, a munkatervtől eltérő nevelőtestületi értekezletre, esetmegbeszélésre 

(munkaértekezletre) havi egy alkalommal kerül sor, egyeztetett napokon. 
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Szükség szerint a pandémiás helyzethez igazodó rugalmas ütemezés szerinti ülésezések, 
intézkedések előkészítésére (pl. a járványügyi vészhelyzetre való tekintettel alkotott 
protokoll kidolgozása, az elektronikus kapcsolattartás írásban történő intézményi szintű 
szabályozása, szakmai munkaközösség, munkacsoport online kapcsolattartási formáinak, 
valamint online működés szabályainak rögzítése) 

 
 

Szakmai munkaközösség működése 

 
Munkaközösség neve: Fejlesztő- és értékelő munkaközösség  

 
Munkaközösség vezető: Vaczóné Molnár Judit 
A munkaközösség tagjai: Herrné Láng Noémi, Hockné kiss Márta, Kristóf Istvánné, Somogyi 
Viktória, Vogel Zsanett  
A munkaközösség célja: Az „egy nyelven beszélés” intézményi gyakorlatának további erősítése. 
A munkaközösség feladata: Az intézményi szinten kiemelt feladatokhoz kapcsolódó tartalmak 
feldolgozása. 
 
A működés rendje:  
 

Ssz. Téma Időpont 

1.  Egészségfejlesztési program felülvizsgálata, 
átdolgozása 

szervezés alatt 

2.   Fejlődés nyomon követő dokumentáció két 
területével (érzelem, figyelem) kapcsolatos 
feladatok megfogalmazása, átgondolása 

szervezés alatt 

       3. Óvodaszintű programok, nevelőtestületi 
értekezletek előkészítése 

szervezés alatt 

       4. Szakirodalom feldolgozás (tánc-zeneművészet 
óvodásoknak) 

szervezés alatt 

 

 
 
 
 
Szakmai munkacsoport működése 
 

 
Munkacsoport neve: Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 
 
Munkacsoport vezető: Papaneczné Papp Éva 
A munkacsoport tagjai: Balázs Flóra, Petőczné Ivitz Judit, Vaczóné Molnár Judit 
A munkacsoport célja: Az önértékelési folyamatok koordinálása, az önértékelésben részt vevők 
támogatása 
A munkacsoport feladata: A csoport előkészíti a nevelési évre tervezett önértékeléseket 
(megbeszéléseket tart, hospitál, dokumentál, informatikai rendszerben is) 
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A működés rendje:  
 

Ssz. Téma Időpont 

       1. Kristóf Istvánné önértékelésének támogatása 2020.11.02-12.15. 

2.    Petőczné Ivitz Judit önértékelésének támogatása 2021.02.07-03.16. 

3.  Szülői elégedettségi felmérés 2021. március 

4.  Balogh Imréné önértékelésének támogatása 2021. április-május 

 
 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 
AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 
 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

1. 2020/2021-es nevelési év 
munkaterve 

Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda 2020. 

szeptember 
Intézményvezető 

2. Őszi ovinap szervezése Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda 2020. 

október 

Fejlesztő és értékelő 
Munkaközösség 

3. OVINAP szervezése Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda 2021.  

április 

Fejlesztő és értékelő 
Munkaközösség 

 
 

Szülői értekezletek a csoportokban 

 
A csoportszintű szülői értekezletek időpontja az óvodapedagógusok által megjelölt időpontokban. 
 
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Csoportprofil ismertetése 
- A gyermeki fejlődés nyomon követése 
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt 

kell eljuttatnunk a gyermekeket) 
- Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők 

körében) kapcsolatosan (kiscsoport) 
- Házirend ismertetése, felelevenítése 
- Éves nevelési terv ismertetése 
- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 
- Étkezési térítési díjfizetés módja 
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- A szülőket érintő programok éves terve 
- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön 

feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés 
folyamatos szükségszerűségét 

- Minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése 
- Járványügyi helyzettel kapcsolatos információk 

 
Javasolt tartalmak: 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  
- A cselekvésbe ágyazott, tevékenységekre épülő tanulási folyamat 
- A differenciálás elvének érvényesítése 
- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 
- A gyermekek motiválása, aktivizálása 
- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben (fogadó óra)  
- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában 
- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 
- Adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése (nyilatkozat) 

 
Csoportonként évente legalább két alkalommal előre tervezett szülői értekezletek: 
 

Ssz. Csoport neve 
 

Tervezett téma Időpont 

1. Regenbogen 

Gruppe 

 

 

Feladattudat, feladattartás, figyelem, 
beszédfegyelem, 
Fejlesztő játékok- javaslat szülőknek programok, 
járványügyi teendők, házirend 

2020. 

szeptember 9. 

Fogadóórákon tapasztalt általános megállapítások az 
iskolaérettségre vonatkozóan 
Év végi programok: Anyák napja, kirándulás, Évzáró 

2021. április 

2. Marienkäfer 

Gruppe 
Óvodás lett a gyermekem. 2020. 

szeptember 

Kiscsoportos évünk áttekintése 2021. április 

3. Hase Gruppe Önállósodás (önellátás és annak segítése, 
támogatása) 
Tájékoztató a járványügyi helyzetről, 
óvintézkedésekről 

2020. 

szeptember 

Játék és mese fontossága kisgyermekkorban 
Játékosság, játékos fejlesztés, fantázia „mintha” 
élmények 

2021. április 

4. Sonnenstrahl 

Gruppe 
Változások a házirendben, beiskolázás, csoport 
élete, koronavírus miatti teendők 

2020. 

szeptember 

Év végi programok, a nevelési év áttekintése 2021. április 

5. Schmetterling 
Gruppe 

Tankötelezettség, Házirend, Hetirend – tájékoztató a 
csoportról, Programok, Könyvajánló 

2020. 

szeptember 

Év végi programok, a nevelési év áttekintése 2021. április 

 



27 
 

Az óvodapedagógusok fogadó órái: 

Célja az intervenciós (beavatkozó) pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően 
legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak 
időpontja a csoportok hirdetőtábláira kerül kifüggesztésre. 
Az intézményvezető fogadó órája: Előre egyeztetett időpont szerint telefonon vagy személyesen. 
 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  
 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermekeknek szervezett tevékenységekbe 

 
- Leendő óvodásaink szülei számára: 2021. június 

 
- Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 

 
- 2020. szeptember 21-25. Gondolkodj Egészségesen hét időpontjában 

 
- 2021. február-április az óvodapedagógusok által kijelölt időpontban 

A szülői közösség tagjainak névsora 

 

 Csoport Delegált szülő 

Regenbogen Gruppe             dr. Kálmán-Kreisz Ágnes 
            dr. Schmidt Ágnes 

Marienkäfer Gruppe Kovácsné Karády Anna 
Félegyháziné Báthory Zsófia 

Hase Gruppe              Nemes Flóra 
             Zeller Éva 

Sonnenstrahl Gruppe Ádámné Jakobi Veronika  
Spanisberger Betta 

Schmetterling Gruppe              Schillingné László Nóra 
             Láng Krisztina 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel: 

- Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola – kialakult gyakorlat szerinti, 
illetve új kapcsolattartási forma kialakítása 

- Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal kialakult eddigi közös munkakapcsolat 
fokozása 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 

- Az intézményvezető személyes kapcsolattartása a kialakult gyakorlat szerint 
 
Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere): 

- óvodákkal 
- Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálattal, Megyei Pedagógiai Szakszolgálatokkal 
- POK, Nemzetiségi POK 
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Egyéb kapcsolatok: Németországi testvértelepülés, Leutenbach város óvodáival. 
 
Átgondolást igényel, és egyre inkább el kell fogadnunk az online kommunikáció létjogosultságát – 
Nyilvános kapcsolattartásról lévén szó, az egyes csoportokhoz rendelt formában (szülői 
tájékoztatás céljából) jelenjenek meg az érintett óvodapedagógusok és családok Home Office 
„üzemmódban” történő kapcsolattartáshoz szükséges online kommunikációs alkalmazások/ 
csatornák. 
 
 

6. A pedagógiai munka feltételei  
 
6.1. 
 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 
A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek  
 
Új épület: 3 csoportszoba, mindegyikhez mosdó, öltöző tartozik 
       Emeleten található a nevelői szoba, felnőtt öltöző, logopédiai szoba, irodák 
 
Régi épület: 2 csoportszoba, közös mosdóval, öltözővel 
 
Első épület: Tornaszoba öltözővel, mosdóval, raktárrésszel 
 
Intézményi jellemzők: Intézményünk nemrégiben ünnepelte alapításának 120. évfordulóját. 
Elmondhatjuk, hogy van olyan épületünk, ami ennyi idős (tornaterem), de van 1970-ben és 2004-
ben épített is.  
Az új épületünk (már 14 éves) viszonylag jó állapotban van, de külső-belső felújításra szorulna 
(festés, mázolás), mely sikeres pályázat esetén megvalósulhat. Minden elvárásnak megfelel, jól 
lehet használni a mindennapokban.  
Az 1970-ben épített épületünkre valószínűleg már csak egy évig lesz szükségünk. Az építkezés plusz 
forrásnak köszönhetően a közeljövőben el tud kezdődni. A plusz forrás egy csökkentett verzió 
megépítésére lesz elegendő (az összekötő folyosó megépítése, az emeleti rész kialakítása és a 
tornaterem felújítása elmarad). 
Az udvarrészek a gyermekek igényeinek megfelelően kialakítottak (addig, amíg az építkezés el nem 
kezdődik). Mozgásfejlesztő játékaival, -amik közül már nem mindegyik mondható esztétikusnak- 
elegendő mozgásteret biztosít gyermekeinknek. Az udvar-kert rendezése az építkezés befejeztével 
folytatódhat. 
Költségvetésünkbe betervezett eszközbeszerzéseket (pl. fénymásoló) meg tudtuk valósítani. A 
pedagógiai munka elvégzéséhez szükséges mennyiségű IKT- eszközzel rendelkezünk. Az internet 
hozzáférés csak az egyik épületben biztosított. A hiányzó eszközöket igyekszünk folyamatosan 
pótolni. Tornaszobánk felszereltsége megfelelő, minden szükséges eszközzel rendelkezünk. 
Figyeljük az új módszereket, a hozzá tartozó eszközöket Alapítványunk segítségével beszerezzük. 
 
Kockázati tényezők a nevelési évben – A nevelési-oktatási környezet járványhelyzetnek 
megfelelő kialakításával kapcsolatos feladatok (pl. ügyelet, csoportlétszámok csökkentése stb.
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GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Feladat Tartalom Határidő                                                       Felelős 

gyermekek 
adatbázisának 
frissítése  

kialakított adatbázis 
feltöltése pontos 
adatokkal, módosítások 
átvezetése 

folyamatos 
(szeptemberben kiemelt 
feladat) 

 
intézményvezető 

dolgozók 
adatbázisának 
frissítése 

kialakított adatbázis 
feltöltése pontos 
adatokkal, módosítások 
átvezetése 

folyamatos 
(szeptemberben kiemelt 
feladat) 

intézményvezető 

pénzügyi 
elszámolások 
készítése 

belső pénzügyi szabályzat 
szerint 

minden hónap 5. napja óvodatitkár 

munkaruha 
nyilvántartás 

belső munkaruha 
szabályzat szerint 

2020. november 20. óvodatitkár 

októberi 
statisztika 
elkészítése 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 
NKt. 

2020. október 15. intézményvezető 
intézményvezető-
helyettes 

intézményi éves 
költségvetés 
tervezése 

Áht / Számviteli tv. / belső 
költségvetési szabályzat 

2020. november intézményvezető 

költségvetés 
alakulásának 
nyomon követése 

belső szabályozás alapján 
egyeztetés a fenntartóval 

2020. október 15. 
2020. december 15.  
2021. április 15. 
2021. július 15. 

intézményvezető 
óvodatitkár 

leltározás leltározási szabályzat 
alapján 

2021. augusztus 20.  óvodatitkár 

adó / TB-
ügyintézés 

NAV jogszabályok szerint 
adónyilatkozatok, 
betegpapírok kezelése 

tv. szerint (januárban 
kiemelt feladat) 

óvodatitkár 

ebédbefizetés belső szabályzat szerint minden hónap 10. óvodatitkár 

ebéd 
megrendelés, 
lemondás 

belső szabályzat szerint minden nyitvatartási nap óvodatitkár 

pályázatírás éves pedagógiai 
munkaterv 

aktuálisan intézményvezető 

jogszabályfigyelés Magyar Közlöny 
folyamatos figyelése 

minden hónap utolsó napja intézményvezető 

személyi dossziék 
elkészítése, 
karbantartása 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos (szeptemberben 
kiemelt feladat) 

intézményvezető 
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6.2. 
 

Személyi feltételek 

 

 
A pedagógiai munka feltételei – Humán erőforrás  

 
1. Óvodapedagógusok: 10 fő, ebből 6 fő német nemzetiségi óvodapedagógus. 

1 fő másodéves főiskolai hallgató. 
(Jelenleg Gyes-en van 3 óvodapedagógus, akik közül kettő nemzetiségi 
óvodapedagógus is egyben. 1 fő óvodapedagógusunk GYOD-ban részesül gyermeke 
betegsége miatt.) 

2. Gyógypedagógus – logopédus: 1 fő 
3. Pedagógiai asszisztens 1 fő 
4. Óvodatitkár: 1 fő 
5. Technikai dolgozók: dajka: 5 fő 

 mosogató: 1 fő 
 karbantartó: 1 fő 

 
6. Fejlesztő és Értékelő Munkaközösség - vezetője: Vaczóné Molnár Judit 

Tagjai: Herrné Láng Noémi  

  Hockné Kiss Márta 

             Kristóf Istvánné 

             Somogyi Viktória 

  Vogel Zsanett 

     

7.  ÖTM csoport - vezetője: Papaneczné Papp Éva 
  Tagjai: Balázs Flóra 
                         Petőczné Ivitz Judit 
   Vaczóné Molnár Judit 
 

8. Közalkalmazotti Tanács vezetője: Kristóf Istvánné 
 Tagjai:  Vaczóné Molnár Judit 
    Antalics Józsefné 
 

9. Tehetséggondozás felelőse: Vaczóné Molnár Judit 
 

10.  Az óvodavezető csoportban eltöltendő kötelező óraszáma: 10 óra, melyet az 1.   
csoportban (szükség szerint a többi csoportban) teljesít. 

 
 
 
Kockázati tényezők a nevelési évben: 

- Gyógypedagógus nyugdíjazása miatt megüresedő álláshely betöltése 
- A törvényi háttér folyamatos változásából adódó adminisztrációs feladatok 
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HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 
 

Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai 
asszisztens 

1.  Regenbogen 21 Kristóf Istvánné 
Flóris Anna 

Rosu 
Monica 

 

2.  Marienkäfer 28 
folyamatos 
feltöltődés 

Balázs Flóra 
Vaczóné Molnár 
Judit 

Varga Mária Havranekné 
Bonifert 
Rita 

3.  Hase 23 Petőczné Ivitz Judit 
Vogel Zsanett 

Kungler 
Johanna 

 

4.  Sonnenstrahl 24 Herrné Láng Noémi 
Somogyi Viktória 

Kutnyánszki 
Mihályné 

 

5.  Schmetterling 25 Hockné Kiss Márta 
Papaneczné Papp 
Éva 

Antalics 
Józsefné 

 

Összesen: 121    

 

 

A pedagógiai munkát és működést segítő további munkatársak 

 

Beosztás Név 

Óvodapszichológus Dr. Gyebnár Viktória 

Gyógypedagógus/Logopédus Ormai Tamásné 

Óvodatitkár Hock Martina 

Konyhai kisegítő Bakos Lászlóné 

Karbantartó Gizella Tamás 

 

Részvétel külső képzésen – akkreditált 
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Név A továbbképzés tárgya 
Szervezője,  

Helye 
Időpont 

Flóris Anna 2. éves főiskolai 
hallgató 

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
Vitéz János 
Tanárképző Központ 

2020/2021. 

Somogyi Viktória 
nemzetiségi 

óvodapedagógus 
hallgató 

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
Vitéz János 
Tanárképző Központ 

2020/2021. 

 
 

Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált  

 

Név 
A továbbképzés 

tárgya 
Szervezője 

Időpont/ 
Helyszín 

Vaczóné 
MolnárJudit 

Járványtani 
alapismeretek 

OH 2020. 09.   
online 

Hockné Kiss Márta Pedagógus 
felkészítése 
minősítésre 

NPOK 2020.09.25. 
online 

 
 
 
 
Pedagógiai munkát segítők szakmai megbeszélései, munkaértekezletei 
 

Téma Időpont 

Nevelési év indító értekezlet 2020. 09.07. 

szervezés alatt 2021. március 

 
 
 
 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

 
Munka-, és tűzvédelmi oktatás:  
Időpont: 2020. szeptember 14. 
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Üzemorvosi egészségügyi vizsgálat: 
Időpont: 2020. október 
 
 
 
6.3. 
 

Szervezeti feltételek 

 

 
 
Humán erőforrás fejlesztése 
 

 
- Gyakornokok mentorálása  

 
 

Ssz. Gyakornok 
 

Gyakornoki idő Mentor Gyakornoki 
vizsga 

várható 
időpontja 

1.  Somogyi Viktória 2019-2021. Herrné Láng Noémi 2021. 

 
 

 
- Szakmai tapasztalatcserék – nevelőtestületi tanácskozásokon 

 
- A tudásmegosztás intézményi gyakorlata – nevelőtestületi tanácskozásokon 

 
- Pedagógiai esetmegbeszélések - nevelőtestületi tanácskozásokon, szakemberek 

bevonásával 
 

- Innovációk, pályázati projektek – munkaközösségek bevonásával 
 

- Kapcsolattartás a tartósan távol lévő kollégákkal – meghívásuk óvodai 
rendezvényekre 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 
 
 

-Jogszabályi változások nyomon követése és 
abból fakadó feladatok 
-Nyilvánosság biztosítása 

Törvényi változásoknak megfelelő 
értelmezése, kommunikálása és gyakorlata - 
tájékoztatás 
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A munkaterv jogszabályi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100328.kor 

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

Oktatási Hivatal:  

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

 A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának 
irányelve 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetise
gi_oktatashoz 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  negyedik, javított kiadás 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onerte
keles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II.  

fokozatba lépéshez. hatodik, módosított változat 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_
pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100328.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
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- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez 
Óvodai nevelés hatodik, javított változat  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf

