
Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola
és Művelődési Ház
Egyetértés Utcai Óvoda

Munkaterv
2012/2013-as nevelési év

 „ Tanuljunk egymástól, hogy minél
jobban taníthassunk. „

 Eötvös Loránd 

Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os arányban 
elfogadta.

Kecskemét, 2012.szeptember 15-én



1. Működési     feltételek  

1.1. Az     óvoda     nyitva     tartása,     munkaidő,     ügyeleti     rend,     a     vezető   
benntartózkodásának     ideje:  

Egyetértés Utcai Óvoda:

Az óvoda 5 napos / hétfőtől-péntekig / munkarenddel üzemel.

Nyitva tartási idő: 6.30 - 17.30 óráig
     Munkaidő: 6.30 – 17.30 óráig

A nyitva tartás teljes ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok 
foglalkoznak. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.
Rendkívüli esetekben az egymás mellett levő csoportszobákat össze tudjuk 
nyitni.

A vezető benntartózkodásának rendje: 8.00 – 16.00 óráig.
Alkalmanként kötetlen, egyenlőtlen munkaidő, értekezletek, óvodai 
ünnepélyek, beszerzések, ellenőrzések nyitásnál – zárásnál.

Kötelező csoportban eltöltendő órák száma: heti 6 óra.

Az Óvodavezető helyettes Huszka Józsefné óvodapedagógus.  Köteles az 
intézmény működése alatt váltott műszakban, az óvodában tartózkodni. A vezető 
távollétében teljes körű felelősséggel végzi a vezetői feladatokat. Munkakörét 
munkaköri leírás tartalmazza.

Az Óvodavezető vagy helyettese köteles 7.30 órakor az intézményben 
tartózkodni. 

Az Óvodavezető és a helyettes távollétében Major Istvánné óvodapedagógus 
látja el a vezetői feladatokat.
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Kadafalva – Boróka Utcai Telephely : 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17.00 óráig.
Munkaidő: 6.30-17.00 óráig.

Éves nyitva tartás:

2012. szeptember 01 – 2013. augusztus 31-ig.
Téli zárás várható időpontja: 2012.december 27 - 2013.január 02-ig.

Nyári zárás várható időpontja:
Egyetértés Utcai Óvoda: 2013.július 08 - 2013.augusztus 16-ig / 6 hét /
Kadafalva-Boróka Utcai Óvoda: 2012.június 24 - 2012.augusztus 02-ig / 6 hét /.

 A zárás a két telephelyen időeltolódással történik, biztosítva a gyermekek 
integrációban való elhelyezését.
A nyári zárás időpontjáról a szülőket 2013. február 15-ig írásban értesítjük.

1.2. Személyi     ellátottság  

Egyetértés Utcai Óvoda létszámadata:

Óvodapedagógus: 19 fő
Ebből:  1 fő Intézményegység-vezető

 1 fő Intézményegység-vezető helyettes

Technikai létszám:  11 fő dajka
 1 fő óvodatitkár
 

Kovács Róbertné    – óvó-tanító az óvodaiskola nagycsoportban dolgozik. Ebben a 
nevelési évben Bozsik Lászlóné  óvodapedagógus a Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
1.osztályában pedagógiai asszisztensi feladatot lát el. 

Az előző nevelési évben GYES-ről visszatért Sike Róbertné
Szerződéses dolgozó: Táborszky-Bognár Regina

Pályakezdő óvodapedagógus ebben az évben nincs.
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Kadafalva-Boróka Utcai Óvoda létszámadata:

Óvodapedagógus:  4 fő
Technikai létszám:  2 fő  dajka

1.3. Gyermekcsoportok     alakulása  

Az Egyetértés Utcai Óvoda:

2012. szeptember 01-én beírt gyermeklétszám: 242 fő

Kadafalva-Boróka Utcai Óvoda: / 2 csoport /

Beírt  létszám 2012. szeptember 01-én:    49 fő

Összesen: 291 fő

Gyermeklétsz  ám     alak  ulása:     

Egyetértés Utcai Óvoda:

1. Manócska kiscsoport 25 fő
Óvónők: Szórád Károlyné

Sike Róbertné
Dajka: Kasza Józsefné

2. Pillangó kiscsoport 26 fő
Óvónők: Bernáthné Barna Anna

Piszár Andrea
Dajka: Retkes Jánosné

3. Törpike kiscsoport 27 fő
Óvónők: Major Istvánné

Királyné Kósa Andrea
Dajka: Kovács Zsoltné

4. Katica óvodaiskola középső csoport 24 fő
Óvónők: Dakó Alíz

Kovácsné Ferencz Gabriella
Dajka: Péczeli Károlyné

4



5. Nyuszi középső csoport 26 fő
Óvónők: Bereczki Zsuzsanna

Gajdácsi Istvánné
Dajka: Kecskeméti Istvánné

6.  Maci középső csoport
Óvónők: Huszka Józsefné 29 fő

Táborszky-Bognár Regina
Dajka: Kalán Sándorné

7. Kutyus óvodaiskola nagycsoport
Óvónők: Kovács Róbertné 30 fő

Huszkáné Ruszkai Gabriella
Dajka: Petromán Gyuláné

8. Cica nagycsoport
Óvónők: Farkasné Szabó Jolán 29 fő

Fodorné Hunyadi Erika
Dajka: Kulcsárné Szatmári Erika

9. Brumi nagycsoport 26 fő
Óvónők: Bán Anikó

Kálmánné Varga Ildikó
Dajka: Nagy Imréné

Boróka Utcai Tagóvoda:

1. Csupafül vegyes csoport: 25 fő
Óvónők: Nagyné Bodza Irén

Hublik Edina
Dajka: Ilonka Ágnes

1. Katica vegyes csoport: 24 fő
Óvónők: Tőke Ágnes

Guzrány Julianna
Dajka: Márki Mihályné
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1.4. Tárgyi     felszereltség:  

Az óvoda tárgyi felszereltsége az alapellátásnak megfelelő.
A csoportszobák bútorzata –  esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki 
tevékenységeket.

A     működési     feltételek     a     fenntartó     által     biztosítottak.  
Az udvari játékokat óvjuk, karbantartjuk, kiemelt feladat a balesetek 
megelőzése, lefestésük. 

A Petőfi városi Részönkormányzat 60.000.- Ft-tal támogatta az óvoda 
eszközpótlását.
Az emeletes épületben kifestésre került az emeleti folyosó és 2 db 
csoportszoba. 
Alapítványi keretből és  szülői hozzájárulással megújult az emeletes épület 
udvara.
- gumipálya 60m2, füvesítés, öntözőrendszer
- A II.sz. épület udvarán KRESZ pályát alakítottunk ki.
Szülői támogatással: 
- Pillangó csoport festése és parkettázása történt meg
- Brumi csoport: látványfestéssel gazdagodott

Egyetértés Utcai óvodában szakember által történt meg a rovarirtás.

Kadafalva Részönkormányzat 500.000.- Ft értékben támogatta az óvodát, 
amelyen a Katica csoport teljes épülete került kifestésre / csoportszoba, 
kiszolgáló helyiségek /

2. A     2012/2013-a  s     nevelési     év     feladatai  

A nevelési év legfontosabb céljai:

-    Az  óvodai pedagógiai program alapján történő nevelőmunka megvalósulása
- Kálmán Lajos egységben az együttműködés.
- Az óvodaközi munkaközösség színvonalas működése
- Belső szakmai napok révén a szakmai együttműködés erősítése / Egyetértés 

és Boróka Utcai Óvoda /
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A nevelési év kiemelt feladatai:

- az új gyermekek befogadása
- balesetvédelem –  év elején oktatás történjen meg, ujjnyomatok legyenek a 

csoportnaplókban
- folyamatos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
- Sajátítsák el a gyermekek a sokoldalú képességfejlesztés során, játékos 

tevékenyég közben a környezetre figyelő, környezettudatos és 
környezetvédő életvitelt.

A     nevelőmunkával     kapcsolatos     fő     feladatok  

A nevelési év feladatait a HOP gyakorlati alkalmazása és az IMIP 
minőségirányítási programja határozza meg.

Óvodánkban a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, kompetenciánk 
kialakítása és fejlesztése valamint értékrendjük megalapozása történik aktív 
tevékenykedtetésük által.

Óvodai nevelésünk célja:
A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú fejlődésének kibontakozásának segítése 
az életkori,  egyéni sajátosságok  és az eltérő ütem figyelembevételével.

Óvodai nevelésünk feladata: 

Egyetértés     Utcai     Ó  voda  
A nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésével a 
gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával alakítani a társaikkal 
való kapcsolatot, viselkedési szokásokat, a nyelvi  kifejező képességeket. Az 
óvodáskor végére fizikailag és pszichikailag megfelelő fejlettségű gyermekek 
nevelése -  családdal együttműködve.

Boróka     Utcai     Ó  voda  :

A gyermekek fejlődésének támogatása, az eltérő egyéni szükségletek  és 
életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatása oldott, vidám 
felszabadult légkörben.
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Óvodai nevelésünk a családdal együttműködve igényes,  családias 
környezetben alakítja a gyermekek személyiségét, hogy ezáltal segítse  az 
alkalmazkodást és az önérvényesítés stratégiáinak elsajátítását. 

Tankötelezettség:
Szülők tájékoztatása a tankötelezettségről, a 2013.január 01-jén hatályba 
lépő törvényről.
A hatályba lépést figyelembe véve tehát először azokra vonatkozik a 
tankötelezettség kezdetéről szóló új jogszabály, akik 2013.augusztus 31-ig 
betöltik a hatodik életévüket, tehát 2007.szeptember 1-je előtt születtek.
Az iskolaérettségi vizsgálat természetesen akár hatéves korban is 
kezdeményezhető, kezdeményezője az óvoda vagy az iskola vezetője , 
továbbá a szülő lehet.

A     2012/2013-as     nevelési     év     feladatai  :     /     mindkét     intézmény     /  

- a 3,4 éves gyermekek fogadása, befogadása, beilleszkedésük elősegítése
- az 5 évesen bekerülő gyermekek lassúbb     beszokási     ütemének   biztosítása
- balesetvédelem  , baleset megelőzés lépései:
- a már kidolgozott szabályzatok újbóli áttekintése és betartatása
- a gyermekeknek játékos balesetvédelmi délelőtt
- az év során folyamatos játékos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
- az udvari játékfelelős naponkénti ellenőrző munkája
- biztonságos udvari tevékenység biztosítása a gyermekeknek

- gyermekvédelem  
Proaktív, előre gondolkodó, gyors segítséget adó szemlélet megteremtése a 
gyermekek érdekében. A hátrányos, a halmozottan hátrányos és  a 
veszélyeztetett gyermekek helyzetének mielőbbi felismerése, kiszűrése, 
gyors segítségadás. Váljon természetessé gyermekeink és a felnőttek 
körében a „másság „  elfogadása. / együttműködés a gyermekvédelmi 
felelőssel  - Pelle József /

-     Óvodáztatási támogatás

- együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervezetekkel 

- a nevelőtestület segítse a beilleszkedést, ismerje meg a családi 
körülményeket, ismerje fel a hátrányos  és veszélyeztetettség  tüneteit és 
működjön együtt a gyermekvédelmi felelőssel –  differenciált nevelés 
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biztosítása a sajátos nevelési igényű, a hátrányos körülmények között élő 
gyermekeknél

- Az SNI-s gyermekeknek  szakemberek biztosítása

- Tehetséggondozás

- Szülői elégedettségmérés

Intézményi Minőségirányítási Program  2012/2013-as nevelési év feladatai:

- Együttműködés a Kálmán Lajos NOMH intézményegységeivel
- Az Óvodavezető tervezési feladatai
- Vezetői ellenőrzés, mérés, értékelés – teljesítményértékelés
- A felújított sportpálya birtokbavétele
- kompetencia alapú nevelés
- Gyermekek mérése / DIFER /
- Gyermekek fejlesztési lehetőségei / Sajátos nevelési igényű /
- tehetséggondozás
- Hatékony gyermekvédelmi tevékenység
- Gyermekek részvétele óvodaközi és intézményi szintű rendezvényeken
- A gyermekek alkalmassá tétele az iskolai életre
- A gyermekek visszamérése az óvodaiskola első osztályában
- Humánerőforrás fejlesztése
- Fenntartói támogatás kiegészítése, pályázatok
- Új dolgozó kiválasztása, betanítása, mentorok kijelölése
- Ösztönző rendszer működtetése 
- A felújított sportpálya birtokbavétele
- Óvodáztatási támogatás / rendszeres óvodába-járás figyelemmel kísérése /

2.2.     Fejlesztési     program  

Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény-gazdag környezetben, egyéni 
fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiséggé 
váljanak.

Az Egyetértés Utcai Óvoda kompetencia alapú pedagógiai programja a 
„Pöttömkert”  az óvodai nevelés témaköreit a négy évszak köré komplexen 
csoportosítja. A változatos érzékszervi tapasztalásra, átélésre, tevékenységre 
épülő foglakozások segítik a kreativitás fejlődését az alkotásban és a 
problémamegoldásban.
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Gyermekvédelem –  a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek az 
esélyegyenlőség biztosítása, a másság elfogadtatása.

Tehetséggondozás     az     óvodában     
Szervezeti keretei:
- játékban integrált tehetséggondozás
- kisebb létszámú csoportban megvalósuló tehetséggondozás – tehetségműhely 

kialakítása

Hátrányos     helyzetű     és     SNI-s     gyermekekre     vonatkozó     feladatok:  

- A gyermekek meglévő képességeire, és szokásaira alapozva az egyéni 
szükségletek és egyéni ritmus figyelembevételével történt fejlesztés

- Biztonságot nyújtó légkörben olyan megoldási módok közvetítése a 
gyermekeknek, amelyek segítségével képesek mérlegelni, hogy az őket ért 
ingerekre, érzelmi hatásokra  milyen módon reagáljanak –  a csoportnormák 
betartása mellett. 

- Személyre szabott, differenciált  fejlesztés biztosítása az egyéni érési ütem 
figyelembevételével.

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekek játékban szerzett / 
teljesítménykényszer nélküli / tapasztalatainak, ismerreteinek bővítése, 
rendszerezése, valamint az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás / fejlesztése.

Az óvodába érkezéstől a hazamenetelig minél több játéktevékenységben 
vegyenek részt a gyermekek, önállóságukra alapozva és a gyermek 
szükségleteiket kielégítve – biztosítva  az  önmegvalósítást  a kreativitást és a 
szabad játék lehetőségét a nap folyamán .

A Boróka Utcai Óvoda „ Lépésről – lépésre” program tevékenységeken a sajátos 
tevékenységrendszeren keresztül  közvetíti az életkornak, aktualitásoknak, 
környezetnek megfelelő műveltségtartalmakat.
A műveltségtartalom nem tagolódik a hagyományos foglalkozási ágakra, a 
feldolgozás módja az integráció úgynevezett: projekt-módszer.

A műveltségtartalom szervezésében három elv érvényesül:
- az integrálás
- a felfedezés, felismerést segítő eszközök biztosítása
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- a differenciálás elve

A spontán tapasztalatszerzés, tevékenység legfontosabb színtere a játék. Az 
óvodapedagógusok naponta biztosítják  a játék zavartalan lehetőségeit.

A játék a tanulás természetes tevékenység-formája – a program szerint – amely 
ebben az életkorban a leghatékonyabban fejleszti a személyiséget, integrálja a 
spontán és a célirányos tanulást.

SNI-s gyermekek fejlesztése  szakember által biztosítva van mind a két 
telephelyen.

2.2.1. A gyermekek fejlődésének mérése, ellenőrzése, értékelése

Az óvoda minden csoportjában a gyermekekről fejlődési naplót vezetnek a 
csoportos óvónők. A fejlődési napló az óvodás gyermek fejlődését kíséri 
figyelemmel az óvodába kerüléstől az iskolába indulásig.

A     mérést     szabályozó     elvek:  

- Minden gyermekre kiterjedő, rendszeres és folyamatos
- A gyermeket a csoport óvónője méri
- A mérés játéktevékenységbe ágyazódva történjen
- Alkalmazva a pozitivitás elvét
- A nevelőtestület által elfogadott mérési szempontok alapján

A     mérés     területei:  

- Mozgásfejlettség
- Szociális érettség, fejlettség
- Értelmi fejlettség
- Nyelvi kifejezőkészség fejlettsége
- Emberrajz, testséma fejlettségének mutatói
- Téri tájékozódás, térbeli mozgásfejlettség

A szülő minden évben tájékoztatást kap a gyermekét érintő napló tartalmáról, 
ezt aláírásával igazolja.
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2.3.     Vezetői     feladatok  

Célom, hogy az intézménybe járó gyermekek, a gyermekek szülei és az óvoda 
dolgozói magukénak érezzék az intézményt, óvodánk teljesítse a fenntartó, a 
közvetlen környezet elvárásait, tehát minőséget     nyújtson.  

Feladataim:
- Kiemelt feladat a Felvételi és mulasztási naplók vezetésének és az igazolások 

meglétének   ellenőrzése, / kiemelten az 5-6 éves gyermekek /
- A módosított  pedagógiai program sikeressége érdekében a személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása, a költségvetés gazdaságos felhasználása  és a sikeres 
pályázatok írása által  / együttműködő, hatékony munkakapcsolat  a Kálmán 
Lajos NOMH  Főigazgatójával és Gazdasági vezetőjével. 

- Jogszabályok , rendeletek betartása által az intézmény jogi irányítása
- Az IMIP megvalósulása, törvényi módosítások figyelemmel kísérése
-     Feladat – hatáskör- felelősség összhangjára épített munkamegosztás,felelős
      rendszer  megszervezése
- Baleset és tűzvédelmi oktatás megszervezése
- A gyermekvédelmi  felelős munkájának  támogatása
- Óvodáztatási támogatás feladatai
- A belső munkaközösség hatékony munkájának megszervezése, a házi 

bemutatók ütemezése.
- Az újraértelmezett tankötelezettség betartása
- A nagycsoportosok iskolára való alkalmasságának figyelemmel kísérése, 

kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval és a Tanulási Képességeket Vizsgáló 
Szakértői Bizottsággal.

- A Pedagógusok ösztönzése továbbképzéseken való részvételre, kiemelve a 
fejlesztő pedagógia  területét.

- Tartalmas kapcsolat a Szülői Szervezettel. 
- Az óvodai alapítvány sikeres működtetése / pályázatok, támogatók/. A 

befolyt 1% hatékony felhasználása.

2.4.     A     nevelőközösség     együttműködésével     kapcsolatos     feladatok  

2.4.1. Fejlesztési lehetőségek:

Minden pedagógus munkájában érvényesüljön a módszertani szabadság, amelynek 
feltétele a helyismeret, a szakmai és az általános műveltség.
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Feladat:
-    A módosított pedagógiai program ismerete, alkalmazása
- Boróka Utcai Óvoda pedagógiai programjának alkalmazása
- Szakmai továbbképzéseken szerzett tapasztalatok cseréje
- Havonta aktuális feladategyeztetés
- Nevelőközösség szoros együttműködése a gyermekvédelmi felelőssel
- Vezetői látogatásokat / a helyettest bevonva / a munkatervben 

meghatározott szempontok szerint végezni.
- Az Intézményi Minőségirányítási Program működtetése - 

teljesítményértékelés
Törekszem arra, hogy a nevelők reálisan értékeljék pedagógiai munkájukat és azt 
végezzék a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint.

2.4.3. Prevenciós jellegű fejlesztőpedagógiai munka

Az  óvodában a prevenciós jellegű fejlesztőpedagógiai munka az iskolai 
képességeket meghatározó funkciók fejlesztésére, így a potenciális tanulási 
zavarok korai szűrésére, megelőzésére irányul.
Az észlelés és finom-motorikus struktúrák intenzív fejlődése 3-7 éves korra 
jellemző, így érésükhöz és fejlődésükhöz is e szakasz a legérzékenyebb 
periódus, itt nyílik mód optimális fejlesztésükre.

Kiemelt fejlesztési területek:
- nagymozgások
- finom-mozgások fejlesztése
- laterális dominancia megerősítése
- beszéd – nyelvi fejlesztés
- dyslexia, téri irányok
- percepciófejlesztés / vizuális taktilis észlelés, verbális észlelés /.

Az alábbi fejlesztő programot használjuk annak érdekében, hogy a gyermekeink 
alkalmassá váljanak az iskolai életre: Kristofóri Aladárné: Tanulásjáték I. II.
A szerző, mint képességfejlesztő pedagógus preventív, komplex programot 
dolgozott ki / részben a mi óvodánkban / a laterális - a téri tájékozódás, a 
szenzomotoros, vizuomotoros, verbális percepció fejlesztésére. /

Az óvodapedagógusok feladata, hogy az iskolai életre való alkalmasság érdekében 
időben kiszűrjék a részképesség zavarra utaló jeleket a gyermekeknél és őket a 
megfelelő vizsgálatokra irányítsák/ Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket 
Vizsgáló Szakértői Bizottság /.
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A Nevelési Tanácsadó által megállapított BTMN-es gyermekek előírt 
fejlesztését a csoportos óvodapedagógusok végzik.
Az SNI-s gyermekeket utazó gyógypedagógus látja el.

2.4.4.Esélyegyenlőség:

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának programja:

A  program célja: a helyi sajátosságokat és az eddig elért eredményeket, 
hagyományokat figyelembe véve a hátrányos megkülönböztetés csökkentése az 
esélyegyenlőség biztosítása.
Az  egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése  az intézmény minden 
tevékenysége során.
Fel kell készülnünk arra, hogy körzetünkben megemelkedhet a halmozottan 
hátrányos helyzetűek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, 
migráns gyermekek száma.
Minden pedagógusnak kötelessége a diszkrimináció-mentes nevelés, oktatás, a 
befogadó és toleráns légkör biztosítása.

Óvodáztatási támogatás biztosítása a rászoruló gyermekek szüleinek. A 
rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése.

2.4.5. Tehetséggondozás:
A tehetséggondozás bevezetése új feladat. A nevelőtestület értékeli az új 
szemléletet, megismerkedik  az új elgondolással és vállalja, hogy képezi magát a 
testületben is. 

Az óvodapedagógusok feladata:
- tehetséges gyermekek azonosítása – a gyermekek megfigyelése
- egyéni érdeklődés felderítése
- óvodapedagógusok felkészítése arra, hogy tehetséggondozó szakemberek 

lehessenek.
- Tehetségműhely kialakítása
- Tárgyi fejlesztések

3-4-5 éves korban a tehetséggondozást csak integrált szervezeti formában 
tervezzük.
A tehetségműhely kialakítása hat éves gyermekekre vonatkozik.
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2.4.6. A nevelőmunkában segítők köre –  dajkák együttműködésével 
kapcsolatos feladatok

Az óvoda életében a gyermekek gondozásának egyik fő segítője a dajka.
Fontos az óvónő-dajka-gyermek közötti  jó, harmonikus, érzelmi alapokon 
nyugvó kapcsolat
Feladat:
- a dajka vegyen részt az ápolási szokások kialakításában és végzésének 

folyamatában
- biztosítsa a nyugodt pihenést, az alvás feltételeit
- legyen igényes önmagával és feladatával szemben.
- Legyen biztosítéka a személyes kompetencia –  alkalmasságának,  szociális 

kompetenciáknak és szakmai kompetenciáknak.

3. Ünnepek,     ünnepélyek,     rendje  

Az óvodai hagyományok ápolása

Egyetértés Utcai Óvoda Boróka Utcai Óvoda
A gyermekek születés és 
névnapjainak  közös 
megünneplése 
Felelősök:
Májustól szeptemberig a 
torta behozatala nem 
engedélyezett

Csoportos óvónők Csoportos óvónők

Őszi kirándulás a 
Vadasparkba és az 
Arborétumba, Nyíri 
erdőbe
Felelősök:

Bán Anikó-óvónő
Farkasné Szabó Jolán 
-óvónő

Guzrány Julianna - óvónő

Könyvtárátadó
szeptember 08.

Kutyus csoport
Kovács Róbertné

KRESZ pálya átadó-avató 
ünnepség

Kovács Róbertné –óvónő
Műsor: Cica csoport

Szüreti napok 
rendezvény – Kadafalva

Hublik Edina
Nagyné Bodza Irén – 
nagycsoportosok műsora

Sportverseny a  Kálmán 
Lajos NOMH 
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intézményegységeivel 
2011.szeptember 21.
Felelős:

Kálmánné Varga Ildikó- 
óvónő

Hublik Edina  - óvónő

Zenei világnap –  október 
01- - közös éneklés

Gajdácsi Istvánné Hublik Edina – óvónő 

Kecskemét napja október 
02

Csoportos óvónők Csoportos óvónők

Mikulásünnep – december 
06-án 
Felelős:

Sike Róbertné - óvónő
Gajdácsi Istvánné - 
óvónő

Csoportos óvónők

Kézműves foglalkozás a 
szülőkkel / november 08-
án  /
Felelősök:

Szórád Károlyné  – óvónő
Farkasné Szabó Jolán - 
óvónő ---------------

Fenyőünnep –  december 
19.
Felelős:

Fodorné Hunyadi Erika – 
óvónő
Farkasné Szabó Jolán - 
óvónő

Adventi készülődés 
Tőke Ágnes
Nagyné Bodza Irén

Farsang – február 14,15.
Felelősök:

Királyné Kósa Andrea  - 
óvónő
Kovácsné Ferencz 
Gabriella - óvónő

Nagyné Bodza Irén – 
óvónő

Március 15 - Nemzeti 
ünnep
A gyermekek a délelőtt 
folyamán virágokat és 
zászlókat helyeznek el a 
Petőfi szobornál
Felelős:

Csoportos óvónők Csoportos óvónők

Kézműves foglalkozás a 
szülőkkel /március 27 /
Felelős:

Táborszky-Bognár 
Regina- óvónő
Piszár Andrea - óvónő -----------------

Húsvét –  népszokások 
felelevenítése
Csoportos ünnep
Felelősök: Csoportos óvónők Csoportos óvónők
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Május –  Anyák napja 
/április 29-május 03-ig/
Csoportos ünnep
Felelősök: Csoportos óvónők Csoportos óvónők
Egyetértés nap 
2011. május 24.
Felelősök:

Bernáthné Barna Anna – 
óvónő
Piszár Andrea - óvónő

Boróka nap:

Guzrány Julianna
Tőke  Ágnes  - óvónő

Május - Gyermeknap
Majális az udvaron 
/május 24/
Felelősök:

Dakó Alíz – óvónő
Huszka Józsefné – óvónő
Major Istvánné - óvónő

Tőke Ágnes - óvónő
Guzrány Julianna  – óvónő

Évzáró ünnepélyek 
/június 3-12-ig/
Felelősök: Csoportos óvónők Csoportos óvónők
Június 04: Nemzeti 
összetartozás napja

Csoportos óvónők Csoportos óvónők

Nevelőkkel     kapcsolatos     közös     ünnepségek:  

- Szülők-nevelők bálja
Időpontja: 2012.november 24-én
Helye: Sport Szálló
Felelős: Táborszky-Bognár Regina

Bereczki Zsuzsanna
- névnapok megünneplése
- Távozó dolgozó búcsúztatása – nyugdíjazás.

4.     Továbbképzések  

4.1. Önképzés  

Az óvónők elméleti és módszertani ismereteink szinten tartása, fejlesztése 
érdekében biztosítom a továbbképzés és az önképzés lehetőségét.
Kiemelt helyet kapott ebben az évben a fejlesztő játék szerepe 
- havi rendszerességgel metodikai megbeszélés 
- házi bemutatók – játék, fejlesztő játék
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4.2.     Szervezett     továbbképzések:  

A pedagógusok  továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembevételével az igazgatótanács  dönt.

4.3.Házi     bemutatók:  

1. Fejlesztőjáték-játék  Cica nagycsoport
    Vezeti: Fodorné Hunyadi Erika óvónő
    Ideje: 2012.november 09.

2. Fejlesztőjáték - játék Katica középső csoport
    Vezeti: Kovácsné Ferencz Gabriella - óvónő
    Ideje: 2013.január 16.

3. Fejlesztőjáték - játék Nyuszi középső csoport
    Vezeti: Gajdácsi Istvánné – óvónő
    Ideje: 2013.március 06.

4.5     .     Nyílt     napok:  

Február, március hónapban tartják a középső  és a nagycsoportosok a nyílt napot.
Tekintettel a kiscsoportosokra, náluk nem tartunk nyílt napot. Szülői kérésre, 
előzetes időpont-egyeztetéssel a gyermek fejlődése érdekében lehetővé 
tesszük, hogy a szülő bepillanthasson a csoport napi életébe.

5. Értekezletek     rendje:  

5.1.     A     nevelőtestületi     értekezletek      rendje:  

Alakuló értekezlet
Ideje: 2012. augusztus 30-án 8.00 óra
Helyszín: Egyetértés Utcai Óvoda 

Kálmán Lajos Integrációs értekezlet:
Ideje: 2012.augusztus 30-án 9.00 óra
Helye: Vásárhelyi Pál Általános Iskola
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Évnyitó nevelőtestületi értekezlet:

Tárgy: 2012/2013-as  nevelési év feladatainak pedagógiai tervének 
ismertetése, elfogadása - munkaterv

Ideje: 2011. augusztus 30. 11.00 óra.
Felelős: Kőváriné Kis Katalin   Intézményegység-vezető
Helyszín: Egyetértés Utcai Óvoda

Félévi nevelőtestületi értekezlet:

Tárgy. Tematikus beszámoló a féléves nevelőmunka tapasztalatairól, 
a kiemelt nevelési feladatokról, feladatok megvalósulásáról / 
szempont: a vezető ellenőrzési terve /
A minőségügyi  team beszámolója

      Ideje: 2013. február 08.
      Felelős: Kőváriné Kis Katalin Óvodavezető

Huszka Józsefné  intézményegység-vezető helyettes, IMIP 
team vezető 

       Helyszín: Egyetértés Utcai Óvoda   

     Évzáró nevelőtestületi értekezlet:

        Tárgy: A 2012/2013-as  nevelési év tapasztalata eredményesség, 
értékelés
/ szempont : A vezető ellenőrzési terve /
IMIP team beszámolója 

        Felelős: Kőváriné Kis Katalin  Óvodavezető
Huszka Józsefné – IMIP team vezető 

        Ideje: 2013.június 21.
        Helyszín: Egyetértés Utcai Óvoda

5.2. Munkatársi     értekezletek     rendje:  

1. Alakuló értekezlet 
Ideje: 2012.augusztus 30.
Felelős: Kőváriné Kis Katalin Óvodavezető 

2. A 2012/2013-as nevelési év rendjének ismertetése, munkaköri feladatok, 
reszortfeladatok, aktuális problémák megbeszélése. 
Ideje: 2012. augusztus 30.
Felelős: Kőváriné  Kis Katalin  Óvodavezető
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3. Havi rendszerességgel / minden hó elején / az óvónők és dajkák aktuális 
feladategyeztetése – gondozási feladatok köre.
Ideje: Minden hó elején
Felelős: Huszka Józsefné Óvodavezető helyettes

4. Negyedévenként a technikai személyzet –  óvodavezetés megbeszélése 
/előző időszak értékelése/ 
Felelős: Kőváriné Kis  Katalin Óvodavezető

Huszka Józsefné  Óvodavezető helyettes

5. A 2012/2013-as nevelési év értékelése
Ideje: 2013.június 21.
Felelős: Kőváriné Kis Katalin Óvodavezető

6. Látogatási,     ellenőrzési     terv:  
/ terület, módszer, ütem, ellenőrzött munkakör /.

6.1.Pedagógiai munka / csoportok látogatása /

Vezetői ellenőrzésem célja: a látogatásaim eredményéről a következtetések 
levonása, a hatékonyság fokozása érdekében.

Pedagógusok     munkájának     értékelése,     az     értékelés     szempontjai  : / 
teljesítményértékelés /.

Mennyire jellemző az óvónőre:
- A helyi pedagógiai program ismerete, alkalmazása / Pöttömkert, Lépésről-

lépésre /Kompetencia alapú nevelés
- A pedagógiai ismeret , jártasság
- Nevelőmunka színvonala
- Írásbeli, szóbeli kifejezőkészség, pontosság
- Elemző készség, problémamegoldó képesség
- Kapcsolatteremtő –  fenntartó készség, segítőkészség a kollektívában, a 

gyermekcsoportban
- Szorgalom, igyekezet, igényesség.
- Az általa vezetett csoport szervezettsége
- Felkészülés a foglalkozásokra
- Munkafegyelem, következetesség, határozottság, tudatosság.
- Türelem, tolerancia, elfogadás
- Gyermeki személyiségjogok tiszteletben tartása
- A pedagógiai módszertani szabadság helyes értelmezése
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- Munkaköri kötelességen túli feladatok vállalása
- Önképzési, továbbképzési igénye
- Tehetségfejlesztés a csoportban

Módszer:
- adatgyűjtés, helyzetelemzés, elemzés, csoportlátogatás, 

dokumentumelemzés, összehasonlítás, következtetések levonása, 
megfigyelés, beszélgetés, értékelés.

Ellenőrzött munkakör:óvodapedagógus
Ellenőrzést végzi: Kőváriné Kis Katalin – Óvodavezető

Huszka Józsefné – Óvodavezető-helyettes
Piszár Andrea – óvodapedagógus
Farkasné Szabó Jolán  – óvodapedagógus
Nagyné Bodza Irén - óvodapedagógus

Látogatott személyek:Tőke Ágnes – óvodapedagógus
Guzrány Julianna – óvodapedagógus
Bereczki Zsuzsanna – óvodapedagógus
Bán Anikó – Óvodapedagógus
Bernáthné Barna Anna – óvodapedagógus
Major Istvánné – óvodapedagógus
Királyné Kósa Andrea - óvodapedagógus

Nem     pedagógus     munkakörben     foglalkoztatottak     teljesítményértékelése  :  

- Képességeinek megfelelő-e a munkavégzése? – dajkai kompetenciák
- Segítőkészségének mértéke, emberi magatartása.
- Esetleges kudarcok bevállalása, elfogadása.
- Gyermekcsoportban segíti-e az óvónő munkáját?
- Stílusának, kommunikációjának jellemzői.
- Munkafegyelme, munkaköri kötelezettségeinek teljesítése.
- Gyermeki személyiségjogok tiszteletben tartása.
- Szorgalom, igyekezet, igényesség, pontosság, türelem, tolerancia, 

elfogadás.

6.2.     Tanügyigazgatás  

21



Ütem: folyamatosan
Terület:

- Egészséges, biztonságos óvoda
- Egészségügyi ellátás
- Gyermekek száma, jelentkezettek aránya, hiányzások száma
- Tanügyi nyilvántartások, tanügyi dokumentumok
- Logopédus ellátás
- Panaszok száma, kezelése 

Ellenőrzött munkakör:
- óvodapedagógus
- dajka
- óvodatitkár

Ellenőrzést végzi: Óvodavezető
Óvodavezető helyettes

Módszer: dokumentumelemzés
Munkavédelmi szemle, beszélgetés.

7.      Az     óvoda     kapcsolatrendszere:  

Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása, 
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot 
alakítsunk ki egymás között és a társadalmi környezetünkkel .

Kálmán Lajos NOMH Főigazgató – Óvoda:

Garda László Béla  igazgató irányításával, felügyeletével a jogszabályok, 
rendeletek betartása, ezáltal az intézmény jogszerű és törvényes működésének 
biztosítása.

7.1. Család-óvoda – A Szülői Szervezet véleményezési jogának gyakorlása

Hagyományos     kapcsolattartási     formáink:  
-    kapcsolatfelvétel a leendő szülővel 
- beiratkozás, a gyermek szülő fogadása
- óvoda bemutatása
-   családlátogatás / előzetes és folyamatos /

szülői értekezletek / 
- óvoda életével kapcsolatos információk
- egy-egy csoport élete, fejlődése
-   nyílt napok / betekintés az óvoda mindennapjaiba /
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-   családi játékdélután / kézműves foglalkozás a szülőkkel évente 2 
alkalommal

-   óvodabál / pozitív kötődés az óvoda iránt , az óvoda támogatási 
lehetőségének biztosítása /
-   anyák napja /meghitt, közös együttlét, anya-gyermek kapcsolatának 
mélyítése/ 
-  családi kirándulás / egészséges életmódra nevelés, közös élmény –  óvodai 
kötődés , érzelmi nevelés - 
-   napi kapcsolattartás / folyamatos /
-   Szülői Szervezet / szülői feladatok koordinálása, szülők érdekképviselete 
/véleményezési jogok/ 

Szülői     értekezletek:  

Csoport szülői értekezletek:

Ideje: Egyetértés utcai óvoda:
2012. szeptember  6,10,17
Boróka Utcai Óvoda:
2012.szeptember 18, 20

Tárgy: Nevelési év rendje, feladata
Szülői Szervezet csoportképviselet választás.

Félévi szülői értekezletek:

Ideje: 2013. február 12,13,14
Tárgya: Az első félév tapasztalata, eredménye.

Aktuális feladatok kitűzése

Nagycsoportok szülői értekezlete:

Ideje: 2013. február 18,19,20
Tárgya: Beiskolázási tájékoztató

Iskolai életre való alkalmasság

Összevont szülői értekezlet:

Ideje: 2013.június 12.
Tárgya: A 2013/2014-es nevelési évre felvett új gyermekek szülei részére

Óvodai házirend ismertetése
Óvodapedagógusok  és a technikai személyzet bemutatása
Óvodakezdés feladatai
Családlátogatás időpontjának egyeztetése
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Fogadóóra: Igény szerint – időpont egyeztetés alapján.

Nyílt nap: Február – március / középső és nagycsoport /

7.1.1. Szülői Szervezet

Szülői     Szervezet     és     az     óvoda:  

Óvodai szintű Szülői Szervezet megbeszélések:

2012.szeptember 19 Az óvodai munkaterv elfogadása
2012. október 17 Az óvodabál szervezése
2013. április 10 Találkozás a minőségügyi team-mel
2013. június 24 A nevelési év  értékelése, zárása.

7.2. Iskola-Ó  voda:  

A Vásárhelyi Pál Általános Iskolával és a Kadafalva Általános Iskolával szoros 
szakmai jellegű kapcsolatunk van.

Az együttműködés alapja egymás munkájának tisztelete és megbecsülése.

- emberi és  szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása

- érdeklődés egymás munkája, eredményei iránt

- eszmecserék, szakmai tanácskozások szervezése

- szülői fórumok közös szervezése, előadó meghívása

- gyermekek látogatása egymás intézményeibe

/óvodások iskolába, iskolások óvodába /

- lehetőség biztosítás a gyermekek iskolai előmenetelének folyamatos nyomon 
követése 

/ visszamérés az 1.osztályban /.

A     kapcsolattartás     formái:  

-    Szeptember. HÍRÖS-ÉP futóverseny
-    Október - Váltófutó verseny
-    Ébredő természet: Közös tavaszi rajzpályázat 2013. április 
- Óvodaiskola program / felhasználva a fokozódó szakmai érdeklődést, 

publikációk, konferenciákon történő megjelenés, bemutató foglalkozások, 
órák szervezése / testületi továbbképzés, a 2 testület látogatása. 

- Óvodaközi bemutató foglalkozások
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Óvodaiskola program

„ Nekem a cél semmi, nekem az út minden.
Hogy hogyan történnek meg a dolgok, az fogja
Megszabni az emberi élet – az egyéni lét – minőségét
És valódi lehetőségeit.”

/ Vekerdy – Bernstein /

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium valamint a helyi Önkormányzat 
engedélyével 1990-től indult intézményünkben a Vásárhelyi Pál Általános 
Iskolával együtt az óvodaiskola program.

A 2003.LXI.törvény – A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosítása 
– lehetővé teszi az óvodaiskola programok megerősödését.

Az óvodaiskola program iskolai koordinátora: Kis Ilona tanító-óvodapedagógus.

7.3. Védőnő  -óvoda     kapcsolata:  

Védőnő: Szilágyi Sándorné

A védőnő figyelemmel kíséri a gyermeket és a kötelező oltások beadását. 
Időszakonként ellenőrzi a gyermekek haját.

7.4. Logopédus   –  óvoda  

Az óvoda logopédusa: Markos Erika valamint Kleinné Kiss Katalin
Középső csoport végén és nagycsoport elején felméri a gyermekek 
beszédkészségét,  problémás esetekben középső csoport elején elkészíti az 
egyéni fejlesztési terveket.

A szülőkkel időpontot egyeztetve megkezdi nagycsoport elején a gyermekek 
fejlesztését.  

7.5.    A     Közművelődési     és     egyéb     intézmények:  
1. Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum

Kézműves foglalkozásokon és kiállításokon vesznek részt a gyerekek
2. Erdei Ferenc Kulturális és Konferenciaközpont

Folytatódik a bábelőadások, gyermekszínházak látogatása
3. Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Zenés műsorokon, bábelőadásokon, szakkörökön való részvétel.
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4. Gyermekkönyvtár
Nagycsoportosok ismerkedése a könyvtár használatával.

5. Kecskeméti Főiskola – Tanítóképző kar
Részt veszünk a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében

6. Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság
A felmerülő nevelési, beiskolázási problémákra közösen keressük a 
megoldást

7. Napi kapcsolatot tartunk fenn a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalával

8. Gyermekvédelmi Intézetek
Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek kapcsán.

8.     Nevelés     nélküli     munkanapok:  

A következő nevelés nélküli munkanapok felhasználását tervezzük:

- 2012.október 20 – Szervezetfejlesztés
- 2012.november 30 – elsősegélyprogram a nevelőtestületnek
- 2013.február 08 – féléves nevelőtestületi értekezlet
- 2013.április 26 – Tehetséggondozás
- 2013.június 21 – Évzáró nevelőtestületi értekezlet

A nevelés nélküli napokról a szülőket írásban két héttel korábban tájékoztatjuk.
Ügyeletet minden esetben biztosítunk.

9.     Reszortfelelősök:  

Óvodavezető: Kőváriné Kis Katalin

Óvodavezető-helyettes: Huszka Józsefné  óvónő

Munkáját munkaköri leírás alapján végzi. A vezető 
távollétében  teljes körű felelősséggel látja el a vezetői 
teendőket.

Kijelölt felelős: Major Istvánné óvónő

Nagyné Bodza Irén   óvónő / Boróka Utcai Tagóvoda /

Minőségbiztosítási  csoport:

Huszka Józsefné IMIP vezető

Bán Anikó – óvónő
Kovács Róbertné –óvónő
Major Istvánné - óvónő
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Huszka Lajosné – óvodatitkár

Gyermekvédelmi felelős: Pelle József 

Megbízott gyermekvédelmi 

felelős: Fodorné Hunyadi Erika–  óvónő / Egyetértés Utcai 
Óvoda/

Hublik Edina / Boróka Utcai Óvoda /

Tűzvédelmi megbízott: Királyné Kósa Andrea – óvónő

Szertár felelős: Piszár Andrea – óvónő

Farkasné Szabó Jolán - óvónő

Tornaszoba felelős: Kálmánné Varga Ildikó - óvónő

Pályázati figyelő: Bereczki Zsuzsanna  - óvónő

Dekoráció felelős: Major Istvánné – óvónő

Jegyzőkönyv felelős: Huszka Lajosné – óvodatitkár

10.  Óvodai     ügyrendi     feladatok:  

Alakuló értekezlet:
Ideje: 2012. augusztus 30
Felelős: Óvodavezető
Nevelőtestületi,  munkatársi értekezlet

Ideje: 2012.augusztus 30

Felelős: Óvodavezető

2012/2013-as  nevelési év munkarendjének elkészítése

Határidő: 2012.szeptember  01.

Felelős: Óvodavezető

2012/2013-as nevelési év munkatervének elkészítése

Határidő: 2012.szeptember 20.

Felelős: Óvodavezető

A 2012/2013-as Statisztika elkészítése

Határidő: 2012.október 15.
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Felelős: Óvodavezető helyettes

Féléves nevelőtestületi és munkatársi értekezlet megtartása

Határidő: 2013. február 08

Felelős: Kőváriné Kis Katalin Óvodavezető

Huszka Józsefné – helyettes vezető

Évzáró nevelőtestületi és munkatársi értekezlet megtartása

Határidő: 2013.június 21.

Felelős: Óvodavezető

Kecskemét, 2012.szeptember 18.

Kőváriné Kis Katalin
Intézményegység-vezető
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