
 

0 
  

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Tagintézménye 

Borzavári Manókert Óvoda  

8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. 

 Tel.:88/468-021 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 nevelési évi 

Munkaterv 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Heim Zsuzsanna 

tagintézmény-vezető 

 

 

 



 

1 
  

 

Tartalom 

1. Munkaterv jogszabályi háttere………………………………………………….3 

2. Az óvoda működésének feltételei………………………………………………4 

3. 2022./2023. Tanév Szivárvány csoportjának megoszlása………………………4 

4.Nevelési év rendje…………………………………………………………….…5 

4.1. Munkarend……………………………………………………..………………………….…5 

4.2. Napirend……………………………………………………….…………………………….5 

4.3 Beosztás……………………………………………….………...……………………………6 

4.4.Óvodai szünet időtartama……………………………………………………………………..6 

4.5. 2022/2023 nevelési év áthelyezett munkanapjai……………………………………………..6 

4.6. Nevelés nélküli napok 2022./2023. nevelési évben…………………………………….……7 

4.7. Értekezletek, munkamegbeszélések………………………………………………………….7 

4.8. Ünnepeink, hagyományaink, szokásaink……………….……………………………………8 

5.Intézményi feladatok elosztása………….……………………………………….9 

6. Kiemelt célok és feladatok………………………………………………………9 

6.1. Elsődleges cél……….……………………………………………………………………….9 

6.2.Feladataink……………………………………………………………………………………9 

6.3. Általános nevelési elveink…………………….……………………………………………10 

6.4. Nevelési feladataink………………..…………………………………….…………………10 

6.5. Munkaközösségek……….………………………………………………………………….10 

7. Eseményterv……………………...…………………………………………….11 

8. A csoportnaplóba szükséges szülői nyilatkozatok…………………….…….…13 

9. Gyermekvédelmi munkaterv………………………………………..………….13 

9.1. Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során…………………………………...…13 

9.2. Az óvónők feladata………………………………………………………………………….13 

9.3. Gyermekvédelmi feladataink………………………………………………………….……14 

10. Tanügy igazgatási feladatok…………………………………….……………14 

11. Az óvoda kapcsolatai…………………………………………………………15 



 

2 
  

11.1. Szülőkkel való kapcsolattartás módjai…………………………………………………….16 

12. Fakultatív gyermekprogramjaink……………..………………………………16 

13. Az intézmény belső ellenőrzési terve………………………………...……….16 

13.1. Ellenőrzési szempontok……………………………………………………….…………..17 

13.2. Intézményi ellenőrzés…………………………………………………………………..    19 

14 Vezetői feladatok ütemezése…………………………………………………..22 

15. Továbbképzés…………………………………………………………………23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
  

 1.A Munkaterv jogszabályi háttere 

 

               - 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012. (VIII.28) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

-    Sajátos   nevelési   igényű   gyermekek   óvodai nevelésének  irányelve  és  a  Sajátos  

nevelési  igényű  tanulók  iskolai  oktatásának irányelve (OH felülete) 

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

közalkalmazottak   jogállásáról   szóló   1992. évi   XXXIII.   törvény   köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

-     Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 

- Kiegészítés   az   Oktatási   Hivatal   által   kidolgozott   Útmutató   a   pedagógusok 

minősítési   rendszeréhez   felhasználói   dokumentáció   értelmezéséhez.   Óvodai 

nevelés. 

-     Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 

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

 

- Az  intézmény  Pedagógiai  programja,  melynek  változásaihoz  igazítjuk  tervező 

munkánkat. 

               - Ezen   kívül   figyelembe   vettük   az   előző   év   tapasztalatait,   kiemelt   figyelmet                                         

                      fordítunk a hagyományok őrzésére. 
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  2. Az óvoda működésének feltételei 

 

A Borzavári Manókert Óvoda a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődével társulásban 

tagóvodaként működik, egy osztatlan csoporttal. 

 

Fenntartója: Zirc és Lókút Óvodatársulás 

OM azonosító: 036822 

Óvodánkban nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, 

és szakképzett dajka látja el a gyerekek körüli gondozási feladatokat, a takarítási, konyhai 

teendőket. 

 

 

3. A 2022-2023. tanév Szivárvány csoportjának megoszlása 

 

Dolgozók Beosztása Kötelező óraszám 

 

Heim Zsuzsanna 

 

      tagintézmény-vezető,    

          óvodapedagógus                             

 

              heti : 40 óra 

        csoportban: 26 óra 

 

 

Lanczinger Fanni 

 

 

           óvodapedagógus 

 

               heti: 40 óra 

csoportban:26 óra 

hospitálás:6 óra 

 

 

Balta Vincéné 

 

 

                   dajka 

 

               heti: 40 óra 

 

Váliczkó Zsuzsanna 

 

 

      pedagógiai asszisztens 

 

               heti: 40 óra 

 

Gyermek létszám: (2022.09.) 28 fő 

Előjegyzett gyermekek száma: 2 fő 

Kiscsoport: 7 fő 

Középső csoport: 7 fő 

Nagycsoport: 14 fő 

 

Gyermekeink közül várhatóan 6 fő logopédiai megsegítést kap heti 1 órában az óvodában. 

Fejlesztésre járó gyermekek számát a szeptemberben elvégzett Sindelar képesség vizsgálat 
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határozza majd meg. Ezt a foglalkozást Detre Anita fejlesztőpedagógus a VM Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársa fogja elvégezni, az előző évhez hasonlóan az óvodánkban.  

Az 5 és 3 évesek logopédiai szűrésére 2022 szeptemberében kerül sor. 

 

4. Nevelési év rendje   

Nevelési év: 2022. szeptember 1. – 2023.augusztus 31. 

Szorgalmi időszak: 2022.szeptember 1. – 2023. május 31. 

Nyári életrend: 2023. június 1. – 2023. augusztus 31. 

Új gyermekek fogadása: 2022. szeptember 1-től. 

Az óvoda nyitvatartási idejét a fenntartó állapítja meg, a szülői igények figyelembe vételével. 

Óvodánk zárva tartási ideje alatt- szülői igény esetén- gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről 

a székhely intézményben. 

Jelenleg óvodánk napi 9 órát tart nyitva, munkanapokon 7-16 óráig. 

 

4.1. Munkarend  

- munkarendünk igazodik a szülői igényekhez 

- óvodánkban az egész napi nevelés biztosított    

- munkarendünk kialakítása az SZMSZ és a Közoktatási törvényben előírtak szerint történik. 

- 5 napos munkarendünk van. 

 

4.2. Napirend                        

Szeptember 1-től május 31-ig tartó 

napirend 

 

 

 

7:00- 9:00 szabad játék, logopédiai fejlesztés,  

 

9:00- 9:40 folyamatos tízórai, testápolás 

 

9:40- 12:45    egyéni vagy csoportos tervezett 

tevékenységek, kezdeményezések, délelőtti 

torna, mozgás a szabadban                      

testápolás, ebéd 

 

12:45- 14:30                          délutáni pihenés 

14:30- 16:00 ébresztő torna, testápolás, uzsonna, szabad 

játék, délutáni szakkörök (hittan) 
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4.3.Beosztás 

Az óvodapedagógusok heti rendszerességgel, váltott szakban dolgoznak. 

 

 

4.4. Óvodai szünet időtartama 

Óvodánk egy csoporttal rendelkezik, iskolai szünetekben, nyári időszakban kisebb létszámmal 

működik. 

Nyári zárva tartás: A fenntartó kiírása szerint, erről a szülőket legkésőbb 2023. 02.15-ig értesítjük 

hirdetmény útján faliújságra kifüggesztve. 

 

 

 

 

Június 1-től augusztus 31-ig tartó nyári 

napirend 

 

 

7:00-9:00 szabadon választott tevékenységek 

9:00-9:30 testápolás, tízórai 

9:30-11:45 szabadon választott tevékenységek, játék, 

mozgás a szabadban 

11:45-12:45 testápolás, ebéd 

12:45-14:30 délutáni pihenő 

14:30-16:00 testápolás, uzsonna, szabad játék 

 

Név 

 

 

Hét  Hétfő              

 

 

Kedd  Szerda  Csütörtök   Péntek            

 

Lanczinger 

Fanni 

Páratlan 7:00-

13:30             

 

7:00-

13:30 

7:00-

13:30 

7:00-13:30 7:00-13:00                   

 Páros 

 

9:30-

16:00 

9:30-

16:00 

9:30-

16:00 

9:30-16:00 10:00-16:00 

Heim 

Zsuzsanna 

 

Páros 7:00-

12:30 

7:00-

12:30 

7:00-

12:00 

7:00-12:00 7:00-12:00 

 Páratlan 

 

10:30-

16:00 

10:30-

16:00 

11:00-

16:00 

11:00-16:00 11:00-16:00 
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4.5. 2022/2023-es nevelési év áthelyezett munkanapjai: 

Az országosan elrendelt munkanap-áthelyezéseket az intézményünkben is alkalmazzuk. 

2022. év  

október 15. szombat, munkanap 

október 31. hétfő, pihenőnap 

………………………………………………………………………………………………… 

2023. év 

Nem lesz áthelyezett munkanap. 

 

 Az áthelyezett munkanapokon-szülői igény esetén- az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét. 

 

4.6. Nevelés nélküli napok 2022/2023. nevelési évben: 

 

Nevelés nélküli napok tervezett 

időpontjai: 

Tartalma 

2022.október 7. (péntek) Téli ünnepkör népszokásai, hangszerkészítés 

2022.október 15. (szombat) Mozgásfejlesztés, lábboltozat torna, 

tartásjavítás 

2022.december 23 . (péntek) Zöld hét programjainak előkészítése, 

természetvédelmi társasjáték létrehozása 

2023. január 27. (péntek) Tavaszi ünnepkör népszokásai, tánc tanulás 

2023. június 16. (péntek) Szakmai kirándulás 

 

 

A szülőket az adott nap előtt legalább 7 nappal értesítjük, szükség esetén a gyermekek 

elhelyezéséről gondoskodunk. 

 

4.7. Értekezletek, munkamegbeszélések 

Szervezeti értekezletek, megbeszélések 

Nevelőtestületi értekezleten évente háromszor veszünk részt, melynek témái: 

Augusztus: az előttünk álló nevelési évre vonatkozó tervek, változások, tudnivalók. 

December: az iskolaérettségi vizsgálatok menete, fogadóórák időpontjának egyeztetése, első félév 

értékelése. 

Május: éves értékelések, elért eredmények ismertetése. 
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Évközi munkamegbeszéléseket szükség esetén tartunk az intézmény vezetővel. 

Szülői értekezletek 

Szeptember: Az előttünk álló nevelési év tervezett eseményeinek ismertetése, nyilatkozatok 

aláíratása, kérések, tudnivalók megbeszélése. 

Május: A mögöttünk álló nevelési év megvalósult eseményeinek ismertetése, kirándulás 

megbeszélése, kérdések, kérések, tervek megvitatása. 

 

Fogadóórák: 

Október vége: beszoktatási időszak értékelése, problémák, kérések megbeszélése. 

December: iskolaérettségi, I. féléves fejlesztési területek, eredmények, problémák, kérdések 

megbeszélése. 

Május: II. féléves fejlesztési területek, elért eredmények, személyiséglapok ismertetése.  

 

4.8. Ünnepeink, hagyományaink, szokásaink 

Fontosnak tartjuk óvodán belül és kívül is a közösség összekovácsolását, ezért több alkalmat 

teremtettünk ennek megvalósítása érdekében. Óvodai tervezésünket az évszakok mellett a 

világnapok, nevezetesebb események befolyásolják. 

- Tűzvédelmi próba (szeptember első hete) 

- Tisztasági nap (szeptember 23.) 

- Népmese Világnapja (szeptember 30.) 

- Állatok világnapja (október 3.-07.) 

- Fényképezés (évente kétszer)- Szüretelés, termésgyűjtés (október)  

- Megemlékezés október 23-ról 

- Nyílt napok beosztása 

- Bábszínház (évente általában 3-szor)  

- Csoportos fogászati szűrés (november) 

- Születés- és névnapok 

- Készülődés Mikulásra 

- Adventi kézműves délután (december) 

- Farsangi mulatság (február) 

- Március 15. nemzeti ünnepünk 

- Víz Világnapja (március 22.) 

- Jön a nyuszi (április 6.) 
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- Föld napja (április 22.) 

- Óvodai beiratkozás (április) 

- Májusfa állítás (április 30.) 

- Anyák napja (április 30.) 

- Madarak és fák napja (május 08.) 

- Évzáró (június 1 .) 

-Látogatás az első osztályban (május) 

- Hangyaboly sportnap (június) 

 

A falu gyermekei számára is elérhető rendezvények: 

- Márton napi felvonulás és vendégség 

- Adventi kézműves délután 

- Farsangi mulatság 

- Gyereknap 

 

5.Intézményi feladatok elosztása: 

Kovács Mónika : Intézményvezető 

Heim Zsuzsanna: Tagintézmény – vezető, HACCP rendszer működtetéséért felelős, 

gyermekvédelmi  felelős 

Lanczinger Fanni: baleset és tűzvédelmi felelős, faliújság és facebook zárt óvodai csoport 

szerkesztéséért felelős 

Balta Vincéné: étkeztetésért felelős 

 

6.Kiemelt céljaink és feladataink 

6.1 Elsődleges cél: 

- A gyermekek számára egy szeretetteljes, nyugodt, családias óvodai légkör biztosítása. 

- A gyermekek énképének, önbizalmának erősítése, pozitív tulajdonságaik előtérbe helyezése. 

- Hatékony együttműködés a családdal (nevelési elvek egységesítése), illetve a fenntartóval, a 

megfelelő színvonal elérése érdekében, mind törvényi, mind anyagi értelemben. 

- Felkészülés a minősítési rendszer elvárásaira. 

 

6.2. Feladataink: 

- A környékbeli óvodákkal való együttműködés, kapcsolattartás. 
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- Fejlesztést igénylő gyermekeink foglalkozásainak megszervezése. 

- A gyermekek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása. 

- Az előző év mérés, értékelési eredményei alapján ebben a nevelési évben az értelmi képességek 

fejlesztésére kerül a hangsúly. 

- Szülőkkel való kapcsolattartás. 

- Pályázatok figyelése, lehetőség szerint részvétel. 

- A Manócskák Alapítvány segítőinek széles körű toborzása (adó 1 %-nak felajánlásával). 

- Az éves programokhoz szükséges anyagiak előteremtése. 

 

6.3 Általános nevelési elveink: 

 A gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

 A törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

 Az új gyerekek fogadása, a szülők segítése. 

 A nyári szünet után visszatérő gyerekek fogadása, visszaszoktatása. A szokások 

felelevenítése és az új szabályok megismertetése. 

 Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása. A 

gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával. 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó napirenddel, a gyermekek igényeire építve 

alakítjuk ki a nyugodt, biztonságot nyújtó légkört. 

 Személyiségfejlesztés, melyet a gyermek képességeinek, készségeinek, pozitív 

tulajdonságaiknak erősítésével alapozunk meg.  

 Fontos feladat a gyermekek számára biztosítani a megfelelő óvodapedagógusi modell 

megteremtését. 

 A nevelőmunka tervezése során szem előtt tartjuk a differenciálás elvét, mely a gyermek 

életkorára, egyéni fejlődési ütemére, eltérő képességeikre, sajátosságaikra épül. 

 Multikulturális nevelésen alapuló integráció megvalósítása, mely lehetőséget ad a nemzeti, 

etnikai hovatartozás által az önazonosság megőrzésére, átörökítésére, ápolására, nyelvi 

nevelésére. 

 

6.4. Nevelési feladataink  
 

- Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra. 

- Népi hagyományok, szokások őrzése: szüretelés, betlehemezés, húsvéti locsolás-sibirizés, 

májusfa állítás. Borzavári népdalok átörökítése. 

- Dramatizálás, bábozás, mesélés kiemelt fontossága, a megkésett beszédfejlődésű 

gyermekeink beszédindítása céljából. 

- Kiscsoportosaink zökkenőmentes beszoktatása, szabályok, szokások megismertetése. 

- Iskolába készülő gyermekeknél nagy figyelmet fordítunk a finommozgás, térirányok, 

figyelem, szókincs, beszédértés fejlesztésének területeire. 

- Környezettudatosság kialakítása, folyamatos komposztálás. 
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- Differenciált fejlesztés megvalósítása tevékenységeink során, mely a gyermek 

személyiségbeli különbségeire épül. 

-  

6.5. Munkaközösségek 

 

Tagóvodánkban 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, és 1 dajka dolgozik, ezért 

munkaközösséget nem tudunk létrehozni intézményünkben, inkább egymás munkáját segítjük. A 

tervekben szereplő eseményeket közösen tervezzük meg, ötleteinkkel formáljuk azt, és közösen 

hajtjuk végre.  

Segítünk egymásnak az előkészületekben, eszközök elkészítésében, helyszín kialakításában. A 

délelőttös óvodapedagógus készül az adott témahéten, az ő ötletei valósulnak meg, melyet társa 

segít, eszközökkel, szervezési munkálatokkal.  

 

Célunk: 

- rugalmas, és hatékony nevelő – oktató munka kialakítása 

- aktív pedagógiai munka, elméleti ismeretek alkalmazása a nevelő munka során 

- egymást segítő, támogató kollektíva kialakítása, összhang a felsőbb vezetéssel a 

megújulás érdekében 

  

   7. Eseményterv 

 

Időpont Téma 

2022.09.02. 

Tűzvédelmi próba, menekülési terv ismertetése az új gyerekekkel, 

régieknek felidézzük az ismereteket.  

 

 

2022.09.08. 

 

Szülői értekezlet, témája: házirend-eseményterv ismertetése.  

2022.09.23. 

 

Tisztasági világnap, hulladékgyűjtés formái, „szelektív hajó” játék. 

 

2022.09.30. Népmese napja, mesefeldolgozással, bábozással. 

2022.10.03.-10.07. 
Állatok világnapja, családdal közös alkotás készítése otthon, 

melyet az óvodában kiállítunk. 

2022.10.21. 
Megemlékezés október 23-ról, közös együttléttel, képekkel, 

dalokkal. 

2022.10.28.-10.31. Iskolai őszi szünet, ezen időszak alatt az óvoda nyitva tart. 
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2022.11.16. 
Fogadóra: személyiségi lapok ismertetése, újak beilleszkedése 

közösségünkbe. 

2022.11.11. 
Márton nap, délelőtt folyamán „liba” süteménnyel készülünk a 

felvonulás utáni szeretet vendégségre, illetve libazsíros kenyérrel. 

2022.11. Csoportos fogászati szűrés.  

2022.12.06. 
Jön a Mikulás, éjszaka titokban érkezik, a gyerekek rajzokkal, és 

cipőtisztítással készülnek. 

2022.12.09. 
Adventi kézműves délután: melyre szeretettel várjuk a gyermekek 

családját is, többféle karácsonyi díszt készítünk. 

 

2022.12.14. 

Fogadóóra, témája: iskolaérettség, Oktatási Hivatalhoz intézett 

levelek elkészítése. 

2022.12. 
Mindenki Karácsonya Ünnepség: szereplés a gyermekekkel a falu 

közös ünnepségén. 

2022.12.23.-01.07. 
Iskolai téli szünet, a szülői igények alapján ezen időszak alatt az 

óvoda zárva tart. 

2023.-ig 
Farsangi mulatság a délelőtt folyamán, szülőkkel, testvérekkel 

együtt. 

2023.03.14. 
Megemlékezés Márc. 15-ről, kitűzzük zászlóinkat a templom előtti 

háborús emlékműhöz. 

2023.03.22. 
Víz világnapja: vizes játékokkal hívjuk fel a figyelmet a víz 

fontosságára. 

2023.03.23. Fogadóóra: személyiséglapok II. féléves ismertetése, aláírása. 

2023.04.05. 
Jön a nyuszi: apró ajándékokkal lepjük meg a gyermekeket, az 

udvaron elkészített fészekbe. 

2023.04.06.-04.11. Iskolai tavaszi szünet: ezen időszak alatt az óvoda nyitva tart. 

2023.04.22. 
Föld napja, földgömb, képek, videók megtekintése a témával 

kapcsolatban. 

2023.04.21., 24. Óvodai beiratkozás 

2023.05.01. 
Anyák napja, előtte dallal, verssel és apró ajándékkal készülünk, 

amit otthon meghitt körülmények között adhatnak át a gyerekek. 

2023.05.10. 
Madarak és fák napja, Madárbarát óvoda révén jeles nap 

számunkra, ezen alkalomból vendég előadót hívunk. 

2023.06.01. Évzáró, elbúcsúztatjuk az iskolába készülő gyermekeinket. 

2023.05. Gyermeknap. 
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8. A csoportnaplóba szükséges szülői nyilatkozatok: 

- gyermek krónikus betegségéről 

- gyermek gyógyszerérzékenységéről 

- csoportból való kiadásáról (ki viheti haza) 

- helyi jellegű séták, kirándulások engedélyezése 

- intézményi szervezésű, költségekkel járó tevékenységek beleegyezéséről 

- áthelyezett munkanapok igényléséről 

 

9. Gyermekvédelmi munkaterv 

Gyermekvédelmi felelős: Heim Zsuzsanna 

Fogadó óra: igény szerint, megbeszélt időpontban. 

Havi egy alkalommal konzultációt tartunk Czigler Anitával (Szociális segítő munkatársa), 

kérdéses ügyeket megbeszéljük. 

Az óvoda jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények 

nevét, címét, elérhetőségét. 

 

9.1. Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

- prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, illetve szükség szerint  segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző 

intézményekkel, szakemberekkel. 

- családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 

- szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal.                                               

 

 Figyelembe vesszük:  

- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját 

- differenciált fejlesztéslehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben kezelhető gyermekek 

számára 

- sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi  

 alapelveket. 

9.2 Az óvodapedagógusok feladatai 

- az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése 
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- szükség szerint környezettanulmány végzése 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet, valamint a veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek 

- rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése 

- az óvoda vezetője köteles hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, ill. súlyos 

elhanyagolása, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 

súlyos veszélyeztető magatartása során. 

 

9.3. Gyermekvédelmi feladataink 

 

Feladat/tevékenység Felelős Dátum 

óvodába járó HH és HHH 

gyermek nyilvántartása, 

óvodai beíratása 

Óvodapedagógus, Gyermekvédelmi felelős szeptember 

Gyermekvédelmi 

szempontból veszélyeztetett 

gyerek nyomon 

követése, SNI, BTM küzdő 

gyermekek időszerű 

vizsgálatának 

kezdeményezése közös 

megbeszélés szakember és 

védőnő bevonásával 

segítségnyújtás 

lehetőségeiről 

 

óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős szeptember 

   
adatgyűjtés, 

statisztikakészítés 

óvodapedagógusok, gyermekvédelmi 

felelős 
október 

félévi értékelés, beszámoló gyermekvédelmi felelős 
február      

(szükség esetén) 

beszámoló a 

gyermekvédelmi 

tevékenységről 

gyermekvédelmi felelős június 

aktuális feladatok feladat függő folyamatos 
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10.Tanügy igazgatási feladatok 

Tankötelezettség 

- Decemberben a szülők és az óvodapedagógus megbeszélik, hogy a gyermek elérte-e az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettséget. (iskolaérettségi kritériumok) 

- A logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátás eredményeiről az érintett szakember 

tájékoztatja a szülőt. 

- Minden gyermekről készül egy egyéni fejlődési lap. A megfigyelés teljes eredménye 

megtekinthető. 

- Tél-tavasz folyamán érkező gyermekek esetében azonnal a segítő szakembereket veszik 

igénybe- szűrés, iskoláztatás kérdése. 

-  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a 6. életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szülő 

kérésére, egy év időtartamra felmentést engedélyezhet. A szülő kérelmét az iskolakezdés 

évében január 18-ig nyújthatja be a Hivatalhoz. 

- Ha a Hivatal úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a döntés 

meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. 

- Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság (január 18. előtt) a gyermek további egy év 

óvodai nevelésben való részvételt javasol, akkor a szülői kérelem benyújtására nincs 

szükség.  

- A Szakértői Bizottság, a szakértői vizsgálat során a véleményében javasolja a további egy 

év óvodai nevelést, akkor a törvény erejénél fogva beáll az egy év.  

 

5 éves kort megelőző időszak 
 

- A pedagógusok az óvodába  lépést  követően  a  gyermekek  fejlettségét dokumentumokban 

(személyiségi lap) követik nyomon az iskolába lépésig. 

- Anamnézist vesznek fel a gyermek korai státuszára vonatkozóan. 

 - Családlátogatáson tájékozódnak (problémás esetekben kötelező) és ismerkednek a szülők 

nevelési elveivel. 

- A fogadóórákra való jelentkezés lehetőségét kifüggesztik a csoport hirdetőtáblájára. 

- Szükség esetén maguk kezdeményeznek fogadóórákat. 

- Szükség esetén igénybe veszik a szakszolgálat segítségét-előtte konzultálnak az óvodai 

segítő szakemberekkel. 

-A szülőket egyénenként fogadóórák keretében tájékoztatjuk a gyermekek helyzetéről 

pedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus. 

- Szülői értekezleten szükség szerint a fejlesztő és a logopédus tájékoztatja a szülőket a 

követelményekről és a gyermekek általános helyzetéről. 
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11. Az Óvoda kapcsolatai 

A nevelési programunkban megjelöltek szerint kapcsolatot tartunk: 

- a szülőkkel 

- a székhely óvodával 

- a Borzavár-Porva Nyelvoktató Általános Iskolával (nyílt nap látogatás, kézműves 

délelőtt leendő elsőseinkkel, adategyeztetés) 

- a Borzavár Község Önkormányzatával 

- Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zirci Tagintézményével 

- a védőnővel 

- a Borzavári Manócskák Alapítvány tagjaival 

- fogorvossal 

- fényképésszel 

- Jánoska Anikó kutyaterapeuta 

- Magyar Madártani Egyesület 

- Czigler Anita szociális segítő 

- Detre Anita fejlesztőpedagógus 

- Aczél Gergely  

 

11.1 Szülőkkel való kapcsolattartás módjai 

- szülői értekezlet (szeptember, május) 

- fogadóóra (október, december, március) 

- óvodai rendezvények 

- család látogatás 

- kirándulás 

- beszoktatás 

- eseti megbeszélések igény szerint 

 

12. Fakultatív gyermekprogramjaink 

- Bábszínház, évente 3 alkalom, utazó színház, helyben 

- Hittan, heti 1 alkalom, igény szerint 

- Kutyaterápiás foglalkozás évente 1-2 alkalom 

- Madárbarát foglalkozások (havonta, vagy évszakonként) 
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13. Az intézmény belső ellenőrzési terve 

Előre jelzett napokon és időpontban történnek a látogatások, ellenőrzések a nevelési év során. 

Az intézményvezető és helyettese a látogatások során az ellenőrzési tervtől eltérően is (a 

vezetővel egyeztetett témákban) végezhet megfigyeléseket a kijelölt csoportokban. 

A dajka munkavégzésének ellenőrzését a tagintézmény vezető végzi szükség szerint, de legalább 

hetente egyszer. 

 

13.1. Ellenőrzési szempontok 

Csoportnapló 

- Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan  biztosítják a 

nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek előzetes ismereteire? 

- A pedagógiai program tartalmi elemei  megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, nevelési 

tervekben, foglalkozási tervekben és  a gyermekek  képességeinek fejlesztési tervében? 

- Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek a 

céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket? 

- Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság?  

(A gyermekek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb. 

-  Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok  

      hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? 

- Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási   tervek    

egyéni    fejlesztési   tervek,    óvodai    fejlesztő    program    stb. korrekciója? 

- Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai  programot  és  az  éves tervezést, 

vezetői utasítást? 

- Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.) 

- Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéséhez? 

  Milyen tartalmi egységeket foglal magába az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan 

biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek   előzetes 

ismereteire? 

-Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

-Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek, 

egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. korrekciója? 
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Időpont Beosztás Ellenőrzés tartalma Ellenőrzés tartalma 

szeptember intézményvezető 

napló nyitás, 

dátum szept.1., 

alap adatok, 

nyitva tartás, 

beosztás 

(munkaidő 6.00-17.30) 

hiányzási naplók, minden 

adat kitöltése, oktatási 

azonosítók új gyereknél is, 

teljes név (3 tagú) szülőnél, 

gyereknél 

 

október szakmai helyettes 

havi tervezés, 

éves tervezés, 

nyilatkozatok 

külön foglalkozás napja, 

ideje, 

I. féléves fejlesztési tervek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november szakmai helyettes 

havi tervezés, 

új gyerek állapot rögzítése 

(bejövetel után 2 hónappal), 

havi reflexió hitelesítve, 

 

 

december szakmai helyettes 

havi tervezés, 

időarányos teljesítés 

jelölése 

 

január szakmai helyettes 

havi tervezés, 

személyiséglap 

nyilatkozatok a később 

bejövőknél, 

 

február szakmai helyettes 

havi tervezés, 

II. féléves fejlesztési terv, 

személyiség lapok, 

I. féléves fejlesztési 

eredmények, 

 

március szakmai helyettes 

havi tervezés, 

reflexiók, 

 

 

április szakmai helyettes 

havi tervezés, 

év közben bejöttek 

nyilatkozatai, 

 

május szakmai helyettes 
havi tervezés, 

időarányos teljesítés, 
 

június intézményvezető 

nyári tervezés 3 hónapra az 

összevonást figyelembe 

véve, 

II. féléves fejlesztési 

eredmények, 

személyiség lapok,(jún. 5-

re), 

nyári napirend, 

 

július szakmai helyettes 
nyári tervezés 

 
 

augusztus intézményvezető 
napló zárása, 

aug. 31. 

hiányzási naplók, 

minden adat kitöltése, 

oktatási azonosítók, 

nyári hiányzások 

ellenőrzése, 
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étkezési nyilvántartás 

zárása, 

10 havi, 12 havi átlag 

 

 

 

 

13.2. Intézményi ellenőrzés 

Ideje Az ellenőrzés 

típusa és 

tartalma 

Az ellenőrzés 

módszere 

Az értékelés 

módja 

Az ellenőrzést 

végző személy 

 

 

 

 

szeptember 

 

 

 

gazdálkodás 

ellenőrzése 

 

jogszabályi 

megfelelőség, 

gazdálkodás, 

dokumentumok 

megléte, a 

dokumentálás 

tartalmi és 

formai 

szabályossága 

 

 

 

elszámolás, 

jelentések, 

nyilvántartáso

k, vizsgálat 

 

 

 

 

intézmény-

vezető 

  

gyermekbalesete

k megelőzése, 

munkavédelem, 

tűzriadó, 

balesetvédelem 

 

 

 

beszámoltatás, 

bejárás 

 

 

feljegyzés, 

jegyzőkönyv 

 

intézményvezető

, tagintézmény- 

vezető, 

Szelthoffer 

Ferenc(munkavé

delmi felelős) 

 

  

A csoport 

szokásrendjének 

kialakítása, 

nevelési év 

megkezdése 

 

 

 

 

csoport bejárás 

 

 

 

megbeszélés 

 

 

intézmény-, 

tagintézmény- 

vezető 

  

SNI és 

megkülönböztete

tt bánásmódot 

igénylő 

gyermekek 

 

látogatás, egyéni 

beszélgetés 

 

feljegyzés, 

egyéni 

megbeszélés 

 

intézményvezető

, tagintézmény- 

vezető, 

gyógypedagógus

, logopédus 
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ellátása, 

felderítése 

 

 

 

október 

 

gyermek 

fejlődésének 

nyomon 

követése, 

bemeneti szint 

mérés, 

statisztikák 

 

 

személyiséglapo

k áttekintése, 

kimutatások, 

nyilvántartások 

vizsgálata 

 

adatgyűjtés, 

eredmények 

értékelése 

 

tagintézmény- 

vezető, 

gyermekvédelmi 

felelős, 

óvodapedagógus 

november Márton napra 

készülődés 

bejárás tapasztalat tagintézmény- 

vezető 

 

december 

 

gazdálkodás 

ellenőrzése, 

ünnepi 

készületek, 

leltározás 

 

 

adatgyűjtés, 

látogatás 

 

tapasztalat, 

megbeszélés 

 

tagintézmény- 

vezető 

 

január 

 

munkaidő, 

jelenléti ívek 

 

 

leltárívek 

átnézése 

 

feljegyzés, 

selejtezési 

javaslat 

 

intézményvezető

, óvodatitkár 

 

február 

 

szabadságolási 

terv 

 

 

dokumentumok 

ellenőrzése 

 

megbeszélés 

 

intézményvezető

- helyettes 

  

szülőkkel való 

kapcsolattartás, 

jegyzőkönyvek, 

kapcsolattartás 

egyéb formái 

 

  

 

 

megbeszélés 

 

 

intézményvezető

- helyettes 

 

március 

 

csoportnaplók 

tartalma, egyéni 

fejlődési tervek 

áttekintése 

 

 

dokumentum 

ellenőrzés 

 

 

megbeszélés 

 

 

intézményvezető

, szakmai vezető 

  

óvodai élet 

feltételeinek 

vizsgálata 

 

 

bejárás 

 

 

szakmai 

beszámoló 

 

 

tagintézmény- 

vezető 
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április 

 

szülőkkel való 

kapcsolattartás 

ellenőrzése 

 

 

dokumentum 

elemzés, 

beszámoltatás 

 

feljegyzés, 

beszélgetés 

 

 

intézményvezető 

 

május 

 

ünnepélyek 

megszervezéséne

k ellenőrzése 

 

  

részvétel, 

látogatás 

 

tagintézmény- 

vezető 

  

egészségvédelem

, napvédelmi 

szabályzat 

megismertetése 

 

 

 

 

bejárás 

 

 

 

megfigyelés 

 

 

 

tagintézmény- 

vezető 

 játékok 

karbantartása,  

kiskert locsolása, 

gondozása, 

takarítási 

feladatok 

ellenőrzése 

 

bejárás megfigyelés tagintézmény- 

vezető 

  

tartalmas nyári 

óvodai élet 

megszervezése 

 

 

részvétel, 

látogatás 

 

 

megfigyelés 

 

tagintézmény- 

vezető 
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14. Vezetői feladatok ütemezése: 

 

 

Feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

 

Eredmény 

 

Törvény, jogszabály, 

rendelet naprakész 

ismertetésére 

törekvés 

 

 

intézményvezető 

tagintézmény- vezető 

  

folyamatos 

 

törvényi megfelelés 

 

Éves munkaterv 

elkészítése 

 

tagintézmény- vezető 

  

2022.08. 

 

mindenki tudja a 

munkaköréhez 

kapcsolódó 

feladatokat 

 

 

Oktatási azonosítók, 

jogviszony igazoló 

lapok kérése 

 

 

 

tagintézmény- vezető 

 

beérkezéstől 

számított 5 napon 

belül 

 

 

KIR aktualizálás 

folyamatos 

 

Gyermekek adatainak 

aktualizálása 

 

 

tagintézmény- vezető, 

óvodatitkár 

 

változás esetén 

azonnal 

 

pontos elektronikus 

nyilvántartások 

 

Szülők tájékoztatása 

 

tagintézmény- vezető 

óvodapedagógus 

 

 

2022.09.07. 

 

a szülők informáltak 

lesznek az őket érintő 

dokumentumokban, 

jogszabályokban 

 

Statisztikai jelentések intézményvezető 2022.10.15. 

 

a kötelező statisztikai 

adatok továbbítása 

megtörténik 

elektronikus úton 

 

Törvényi 

kedvezmények 

biztosítása 

 

tagintézmény- vezető, 

óvodatitkár 

 

 

folyamatos 

 

szülők, dolgozók 

tájékozottak a 

lehetőségeik 

tekintetében, igénylik 

a kedvezményeket, ha 

jár 
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Képesség vizsgálat 

kérése szükség esetén 

 

 

intézmény-, 

tagintézmény- vezető, 

óvodapedagógus 

 

 

2022.09.30-ig 

 

a vizsgálati 

eredmények időben 

elkészülnek 

 

Óvodai jellemzések 

elkészítése, kiadása a 

szülők számára, 

melyet továbbítanak 

az OH felé 

 

 

intézmény-, 

tagintézmény- vezető, 

óvodapedagógus 

 

 

 

2022.12.23-ig 

 

 

óvodai jellemzések 

megléte 

 

 

 

15. Továbbképzések 

Az idei nevelési évben is törekszünk szakmai tudásunk mélyítésére, bővítésére. Lehetőségeinkhez 

mérten részt veszünk szakmai napokon, továbbképzéseken. 

2023. tavaszán Heim Zsuzsanna minősítő eljárására kerül sor az Oktatási Hivatal szervezésében. 

2023. év során Heim Zsuzsanna Tanfelügyeleti ellenőrzést kap 
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1. Legitimációs eljárás 

Az intézmény OM azonosítója:036822 

Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: 

 

A………………………………………… 

határozatszámon elfogadta: 

…………………………………………… 

Lanczinger Fanni 
a nevelőtestület nevében 

Véleménynyilvánítók: 

 

…………………………………………… 

Vind Rita 
a szülői szervezet nevében 

 

 

Egyetértés kinyilvánító az intézmény nevében: 

 

…………………………………………………… 

Kovács Mónika 
intézményvezető 

 

P.H. 

 Iktatószám: ………………………………………. 

 

 

                                                          

  

 


