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1. Bevezető 

Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, s azok 2019.évi módosult előírásai 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

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

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

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

 

2. A nevelési év rendje 

A 2011.évi CXC. köznevelési törvény 17. pontja nevelési évenként határozza meg a szeptember 1-

augusztus 31-ig tartó időszakot.  

 

Nevelési év 2020. szeptember 1-2021. augusztus 31. 

Foglalkozások ideje 2020. szeptember 1-2021. május 31. 

Nyári életrend 2021. június 1-2021. augusztus 31. 

Szünetek Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése 

alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt 

összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól 

függően. 

2020. december 28-31. /szülői igény hiányában, Fenntartói 

engedéllyel az óvoda zárva tart/ 

Nyári zárva tartás várható ideje: 2021. július 19 - augusztus 13. 

Nyitás: 2021. augusztus 16. 

Új gyermekek beíratása A Fenntartó által kijelölt napokon 

Új gyermekek befogadásának 

ideje 

2020. szeptember 1-től folyamatosan az üres helyekre /üres 

hely jelenleg nincs/ 
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2.1 Nevelés nélküli munkanapok, továbbképzések 

A törvény által engedélyezett öt nevelés nélküli munkanap egy részét az egyházmegyei, illetve 

intézményszintű programokra kívánjuk igénybe venni, melynek időpontjai a Fenntartó által korábban 

megküldött Programtervben szerepelnek.  

Az óvoda zavartalan működése mellett a kollégák bekapcsolódnak a Katolikus Pedagógiai Intézet által 

meghirdetett képzésekbe. 

2.2 A tagintézmény humánerőforrása, csoportbeosztás: 

Pedagógus létszámadatok: 

Óvodapedagógusok 

létszáma 

Szakvizsgával 

rendelkezők száma 
Szakvizsga megnevezése 

6 fő 2 fő 

 

Közoktatási vezető 

Tánc- és drámapedagógus 

 

 

Pedagógiai munkát segítők létszámadatai: 

Pedagógiai asszisztens Dajka 

1 fő 3 fő 

 

Technikai dolgozó: 1 fő konyhai kisegítő 

 

Csoportok:  

 

Csoport 

Felvételt nyert 

gyermekek 

száma 

Várható 

október 1-i 

létszám 

Óvodapedagógusok Dajka 

Hajó 

 
25 25 

Vasadiné Kiss Tímea 

Heszné Rauth Ildikó 

Székely Erika 

Rita 

Halacska 

 
25+1 /SNI/ 25 

Heiszler Istvánné 

Hanol Ágnes 
Kovács Andrea 

Szőlő csoport 25+1/ SNI/ 24 
Pach Éva 

Révfalviné Fritz Dóra 

Kosarasné 

Lipták Edina 

Pedagógiai asszisztens: /mindhárom csoportot ellátja/: Hazerné Rompos Mónika 

 

Konyhai kisegítő, udvaros: Retkes Gáborné 
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Munkared 

 

 

  

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Köt. 

ó. 

Pedagógusok 

Heiszler Istvánné 

630-1300 

/6,5/ 

630-1300 

/6,5/ 

730-1330 

/6/ 

800-1530 

/7,5/ 

800-1330 

/5,5/ 
32 

1000-1630 

/6,5/ 

1000-1630 

/6,5/ 

1030-1700 

/6,5/ 

1030-1700 

/6,5/ 

1030-1630 

/6/ 

Hanol Ágnes 

800-1530 

/7,5/ 

630-1300 

/6,5/ 

630-1300 

/6,5/ 

730-1330 

/6/ 

730-1300 

/5,5/ 
32 

1000-1630 

/6,5/ 

1030-1700 

/6,5/ 

1030-1600 

/5,5/ 

1030-1700 

/6,5/ 

1000-1700 

/7/ 

Heszné Rauth Ildikó 

630-1200 

/5,5/ 

800-1230 

/4,5/ 

800-1200 

/4/ 

630-1200 

/5,5/ 

800-1230 

/4,5/ 
24 

1030-1600 

/5,5/ 

1130-1530 

/4/ 

1130-1700 

/5,5/ 

1100-1530 

/4,5/ 

1100-1530 

/4,5/ 

Vasadiné Kiss Tímea 

800-1330 

/5,5/ 

800-1530 

/7,5/ 

730-1330 

/6/ 

630-1330 

/7/ 

730-1330 

/6/ 
32 

1000-1630 

/6,5/ 

1030-1700 

/6,5/ 

1000-1700 

/7/ 

1000-1600 

/6/ 

1000-1600 

/6/ 

Pach Éva 

730-1330 

/6/ 

730-1300 

/5,5/ 

630- 1300 

/6,5/ 

800- 1530 

/7,5/ 

630- 1300 

/6,5/ 
32 

1000-1700 

/7/ 

1000-1630 

/6,5/ 

1030-1630 

/6/ 

1030-1630 

/6/ 

1030-1700 

/6,5/ 

Révfalviné Fritz Dóra 

730-1230 

/5/ 

730-1230 

/5/ 

730-1230 

/5/ 

800-1300 

/5/ 

630-1230 

/6/ 
26 

1100-1700 

/6/ 

1100-1600 

/5/ 

1100-1600 

/5/ 

1100-1600 

/5/ 

1100-1600 

/5/ 
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Az óvodapedagógusok és a dajkák is váltott műszakban, heti váltásban délelőttös illetve délutános 

munkarendben dolgoznak, a pedagógiai asszisztens és a konyhai kisegítő pedig állandó 

munkarendben. Az óvodapedagógusok közül 1 fő Gyakornoki, 3 fő Pedagógus I, 2 fő pedig Pedagógus 

II besorolásban van. A gyakornokot, Révfalviné Fritz Dórát Pach Éva mentorálja. A pedagógusok a 

heti 32 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidejük felett legfeljebb heti 4 órában a 

tehetségműhelyeket vezetik, eseti helyettesítéseket, nevelést előkészítő feladatokat látnak el, illetve az 

intézményvezető, tagóvoda vezető által elrendelt feladatokat végzik. A pedagógusok munkarendjében 

a törvényben előírt 2 óra átfedési idő minden esetben biztosított, s az óvoda teljes nyitvatartási idejében 

óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.  

Az óvoda nyitva tartása: a hét minden munkanapján 630- 1700 

 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Köt. 

ó. 

Pedagógiai munkát segítők 

Székely Erika Rita 

dajka 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 
40 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

Kovács Andrea 

dajka 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 
40 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

Kosarasné Lipták 

Edina 

dajka 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 
40 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

900-1700 

/8/ 

Hazerné Rompos 

Mónika 

pedagógiai asszisztens 

800-1600 

/8/ 

800-1600 

/8/ 

800-1600 

/8/ 

800-1600 

/8/ 

800-1600 

/8/ 
40 

Technikai dolgozó – konyhai kisegítő, takarító 

Retkes Gáborné 

 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 

630-1430 

/8/ 
40 
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2.3 Az óvoda tárgyi feltételei 

A tárgyi feltételek, új óvoda lévén biztosítottak, minden igényt kielégítőek. Korszerű, esztétikus, 

jövőbe tekintő eszközei a gyermekek fejlődését szolgálja.   

 

2.4 Az értekezletek, megbeszélések időpontja és tartalma 

2.4.1 Alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet  

 

2020. 08. 24. Vezetői értekezlet Pécs 

2020. 08. 26. Tanévnyitó munkatársi értekezlet az óvodában  

Elmúlt év értékelése, hálaadás az Úrnak az elmúlt nevelési évért. 

Dokumentumok elfogadása 

Kollégák felé támasztott elvárások megfogalmazása, munkaköri leírás részletezése 

Programterv , időpontok, felelősök meghatározása 

Megállapodások:  

Nevelőtestületi megbeszélés - minden hónap második hétfő. 

Technikai dolgozók megbeszélése - minden hónap második kedd.  

Lelki beszélgetések Kutas Attila püspöki biztossal – minden hónap harmadik kedd 

2020. 08. 27. Óvodapedagógusok képzése Pécs 

2020. 08. 30. PEM központi tanévnyitó Komló 

2020. 09. 08. Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatás az alkalmazottaknak 

2020. 01. 25. Félévzáró értekezlet. 

2020. 06. 14. Évzáró értekezlet. 

 

2.4.2 Szülői értekezlet, fogadóóra 

2020. 09. 28. Befogadás tapasztalatai, szokás-szabályrendszer, s az év során feldolgozásra kerülő 

témák, ünnepek ismertetése. 

2021. 02.01. Első félév értékelése, beiskolázás, iskolaérettség. 

2021. 05. 10. Az év értékelése, elköszönés a nagycsoportos gyermekek szüleitől. 

2021. 06. 15. Előzetes szülői értekezlet a következő nevelési évre beíratott gyermekek szülei számára. 

Fogadóórát előre egyeztetett időpontban, a hét bármely napján tartanak a pedagógusok, szülői, illetve 

pedagógusi jelzés alapján.  



 

-7- 
 

Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről évente legalább két alkalommal történik, melyet az 

Ovped  naplóban dokumentálnak a csoportban dolgozó pedagógusok. 

 

2.5 Nyílt napok 

Időpont Megnevezés Felelős 

2020. szeptember 26. 
Családi nap /az iskolával 

közösen/ 
Vasadiné Kiss Tímea 

2020. november 11.  Márton napi felvonulás Pach Éva  

2020. november 25. Adventi munkadélután Révfalviné Fritz Dóra 

2020. december Adventi vásár Hanol Ágnes 

2020. december  Karácsonyváró ünnepség Heiszler Istvánné 

2020. május 3-4. Anyák napja  
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

2020. május 22. Apák napi sportdélután  
Pach Éva, Révfalviné Fritz 

Dóra 

2020. június 7-11. Búcsúzó, évzáró 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

 

2.6 Az év során feldolgozásra kerülő kiemelt témák, ünnepek, megemlékezések 

 

Időpont Megnevezés Felelős 

 

Szeptember 

 

Kalkuttai Szent Teréz Heszné Rauth Ildikó 

Őszi hálaadó nap - szüret Vasadiné Kiss Tímea  

Balogh Antal családi nap 

/iskolával közösen/ 
Vasadiné Kiss Tímea 
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Október 

Assisi Szent Ferenc 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Állatok világnapja 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Október 23.  
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Teremtés  
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

November 

Mindenszentek, halottak napja 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Szent Márton Pach Éva 

Szent Erzsébet 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Noé bárkája 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Adventre hangolódás, adventi 

koszorú készítés a családokkal 
Révfalviné Fritz Dóra 

December 

Szent Miklós Heszné Rauth Ildikó 

Adventi készülődés - Angyali 

üdvözlet - Jézus születése 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Karácsonyváró ünnepség a 

dráma csoport műsorával 
Heiszler Istvánné 

Január 

Vízkereszt, vízkereszti óvoda 

szentelés 
Heszné Rauth Ildikó 

Keresztelés 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Február 

Jézus bemutatása a 

templomban – Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Farsang Heszné Rauth Ildikó 
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Szent Balázs 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Március 

Az elveszett bárány – Jézus a 

jó pásztor 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Március 15.  Vasadiné Kiss Tímea 

Nagyböjti készülődés – jó 

cselekedetek gyűjtése 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

A vihar lecsendesítése 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Víz világnapja 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Április 

Jeruzsálemi bevonulás - 

Virágvasárnap 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Húsvét Heiszler Istvánné 

Föld napja 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Készülődés anyák napjára 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Május 

Szűzanya ünnepe, anyák napja 
A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Szent József – apák napja 
Pach Éva, Révfalviné Fritz 

Dóra 

Gyermeknap Hanol Ágnes 

Június 
Pünkösd 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

Évzáró – Búcsúzó - Tedeum Heszné Rauth Ildikó 

 

 

2.7 Munkanap áthelyezés a 2020/2021-es nevelési évben 

2020. december 12. szombat munkanap  2020. december 24. csütörtök pihenőnap 
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3. Pedagógiai munka tervezése 

3.1 Pedagógiai folyamatok 

3.1.1 Stratégiai és operatív tervezés 

A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai program, mely befolyásolja az intézmény pedagógiai 

folyamatát. Meghatározta a stratégiai dokumentumok, a Csoportnapló, a Fejlődési napló tartalmi 

elemeit, melyet a nevelési év elején, augusztusban a digitális Ovped Napló szerint megterveztünk. A 

munkaterv elkészítésénél teljes mértékben a stratégiai dokumentumok voltak a meghatározók, s az 

operatív tervezés a stratégiai célok megvalósulását szolgálhatja. A nevelési értekezleten 

meghatároztuk a feladatokat, s hatásköröket. 

Az idei nevelési évben a vírushelyzetre tekintettel a felzárkóztatás, s a gyermekek személyiség 

fejlesztése élvez prioritást. A tehetséggondozás a csoportokban egyéni fejlesztés keretén belül 

működik, viszont a tehetségműhely foglalkozások és a fakultatív programok akkor kerülnek 

megrendezésre, ha a vírushelyzet lehetővé teszi. Feladatainkat az év során e célok és feladatok 

figyelembe vételével tervezzük.  

Kiemelt nevelési terület a 2020/21-es nevelési évben, az előző évben elkezdett munkát folytatva a 

Teremtett világ védelme. A továbbképzések kiválasztásánál prioritás a kiemelt nevelési terület 

megtámogatása, melynek segítségével vélhetőleg bővül módszertani tudásunk. 

A pedagógusoktól elvárás, hogy tervező munkájuk során vegyék figyelembe az intézmény belső 

elvárásait, valamint az általuk nevelt gyermekek és a csoport fejlesztési lehetőségeit.  

Az éves ellenőrzés kiterjed a dokumentációra, a kollégák munkájának ellenőrzésére, mely a 

következőképpen alakul:  

Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése: 

- Mulasztási napló - statisztikai adatok ellenőrzése, SNI, BTM-es szakvélemények számának 

rögzítése, naprakész pontos vezetése.  

- Étkezési összesítő lap – pontos, esztétikus vezetése. 

A pedagógiai munka dokumentumainak ellenőrzése, értékelése: 

- Csoportnapló 
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- Fejlődési napló 

Munkatársak csoportban végzett munkájának ellenőrzése a 2020/21-e s nevelési évben: 

- Belső ellenőrzés 

- Önértékelő látogatás 

- Gyakornok látogatása 

A gyakornok minősítése 2020. 10. 20-án lesz. 

Vezetői és intézményi tanfelügyeletre 2021-ben kerül sor.  

Az óvodai beíratással kapcsolatos feladataink: 

A beíratást megelőzően ovi-ismerkedő nyílt napokat tervezünk, melyre készítünk egy bemutatkozó 

füzetet, hogy minden lényeges információt megadjunk a szülőknek óvodánkkal kapcsolatban. 

3.1.2 Mérések  

Központilag kiadott mérőeszközzel mért belső mérés a gyermekekre vonatkozóan óvodánkban nincs, 

viszont óvodapedagógusainkkal készítettünk egy mérőeszközt, mellyel a tanköteles korú gyermekek 

képességi szintjét fogjuk mérni kétszer egy nevelési évben. Ezen felül a gyermekek megfigyelése 

folyamatos és az értékelés dokumentálása az Ovped naplóban történik.  

Külső mérést a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei fognak végezni az intézményvezető kérése 

alapján. A fejlesztésre szoruló gyermekeket az intézménnyel megbízási szerződéssel rendelkező 

szakemberek végzik a felmérés eredménye alapján, illetve a Szakértői Bizottság javaslata szerint.  

Külső mérések 

Időpont Megnevezés Felelős 

2020. szeptember 14 – 15. 
Logopédiai és anyanyelvi 

szűrés 
Pedagógiai Szakszolgálat  
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Belső mérések 

Időpont Megnevezés Felelős 

2020. szeptember 30.  

Fejlettségmérés a tanköteles 

korú gyermekekkel /az 

óvodapedagógusok által 

készített mérőeszközzel/ 

A Halacska és a Hajó 

csoportban dolgozó 

pedagógusok 

2020. november 9-13. 

Képességértékelés 1. 

bejegyzése megfigyelés 

alapján 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

2021. április 5-23.  

Képességértékelés 2. 

bejegyzése megfigyelés 

alapján 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

2021. május 21. 

Fejlettségmérés a tanköteles 

korú gyermekekkel, visszatérő 

ellenőrzés /az 

óvodapedagógusok által 

készített mérőeszközzel/ 

A Halacska és a Hajó 

csoportban dolgozó 

pedagógusok 

 

Dolgozók körében mért elégedettségmérés a 2019/2020-as nevelési év második felében Dr Lampek 

Kinga irányításával lezárult, melynek kiértékelése vezetők körében az igazgatói értekezleten 

megtörtént, az alkalmazotti közösség számára pedig e nevelési év elején kerül sor. 

  

3.2 Személyiség és közösségfejlesztés 

3.2.1 Személyiség és közösségfejlesztési feladatok megvalósulásának lehetősége 

Óvodánk nevelőtestülete az inkluzív-befogadó szemléletet képviseli, hiszen támogatja az egyéni 

bánásmód alkalmazását, a hátrányok csökkentését. Felzárkóztató jelleggel az elmúlt évben bevezettük 

az alapozó terápiát, s az egyéni képességek kibontakoztatására tehetségműhely működtetését. 

Mindegyik eredményes volt, jól működött, így az idei évben is tervezzük e foglalkozásokat, de a 

vírushelyzethez igazodva.  
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Közösségi programok szervezésével, Balogh Antal családi nap, Márton napi lámpás felvonulás, 

adventi, húsvéti kézműves délután, közvetve a szülőknek szervezett programok, mind-mind a 

közösségépítést szolgálják, s azok megvalósulását az idei évben is tervezzük. A 2020/21-es nevelési 

évben megvalósuló közösségfejlesztést szolgáló egyéb programok a Nyílt napok című fejezetben 

megtalálhatóak. 

 

3.2.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás a 2020/21-es nevelési évben 

Tehetséggondozás 

Időpont Megnevezés Felelős 

Első félév hetente hétfői 

napokon 
Vízhez szoktatás Szél-Sipos Andrea 

Minden hét hétfő Néptánc Hanol Ágnes 

Minden hónap 1. és 3. kedd  Ének-zene tehetségműhely Vasadiné Kiss Tímea 

Minden hónap 1. és 3. 

csütörtök 
Kézműves tehetségműhely Heiszler Istvánné, Pach Éva 

 

Ezek a tehetséggondozó foglalkozások a vírushelyzet miatt egyenlőre felfüggesztés alatt van, de amint 

változik a helyzet, megtartjuk a foglalkozásokat.  

 

Felzárkóztatás 

Időpont Megnevezés Felelős 

Minden hét szerda Alapozó terápia Lacza Andrea Erzsébet 

Folyamatos 

Felzárkóztatás /az Ovped 

naplóba bejegyzett eredmény 

függvényében/ 

A csoportban dolgozó 

pedagógusok 

 

Tehetséggondozás 

Tehetséggondozás főként a tehetségműhely keretén belül történik, melyet az óvodapedagógusok 

tartanak, néptánc, ének-zene, kézműves foglalkozás keretén belül. Fakultatív jelleggel twirling, 



 

-14- 
 

gimnasztika és labdás torna indul szülői igényre, október 1-től, amennyiben a helyzet lehetővé teszi.  

Felekezet szerinti hittan foglalkozás református és evangélikus kis létszámban október 1-től indul.  

Kutas Attila katolikus plébános minden héten, csütörtökön jön a csoportokba foglalkozást tartani, 

Weiszné Vácz Erika, az iskola pedagógusa pedig a katolikus nagycsoportos gyermekeknek tart hittan 

foglalkozást minden héten egy alkalommal.  

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások, egyéni 

fejlesztések 

A szülők által kitöltött nyilatkozatok összesítése után képet kapunk arról, hogy a csoportokban hány 

gyermek nevelkedik nagycsaládban, hányan részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

és hányan vannak azok, akik tartósan betegek, vagy alacsony a család egy főre jutó jövedelme. Minden 

esetben a megfelelő intézkedést megtesszük, s amennyiben rendkívüli segítség szükséges, a 

gyermekvédelmi megbízottal közösen járunk el az ügyben. 

Gyermek és ifjúságvédelem, esélyegyenlőség, baleset megelőzés 

A gyermekvédelmi megbízott, Heiszler Istvánné éves munkaterv alapján végzi munkáját, mely a 

mellékletben található. 

Célunk: 

A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, 

valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

Ebbe a munkába az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi megbízott mellé becsatlakozik az óvodai 

szociális segítő, Balogh Bianka, aki heti rendszerességgel látogatja az óvodát és tájékozódik az aktuális 

állapotokról.  

Az óvoda védőnője, Hegedüsné Pákai Teréz szintén rendszeresen jön az óvodába, többnyire a 

gyermekek gondozottságát, fejlődési ütemét figyelemmel kísérni.  

SNI, BTM hátránykompenzáció 

2 fő SNI és 2 fő BTM-es gyermek van az óvodában, akiknek fejlesztését pedig a Fenntartó által 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógus, logopédus, illetve az iskola 

fejlesztőpedagógusa látja el.  
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3.3 Eredmények 

3.3.1 Pedagógusok által elérhető eredmények 

A 2020/21-es nevelési évben, az óvoda alapításának második évében nagy eredménynek könyvelnénk 

el, ha az óvoda működése a szülők, a gyermekek, a kollegák, a vezetőség és a fenntartó megelégedésére 

történne. Kis óvoda vagyunk, mely segíti a családias jelleg kialakulását, ugyanakkor tettre kész 

kollégákra van szükség, ahhoz, hogy a gyermekeknek minden olyan tevékenységet biztosítani tudjunk, 

ami a fejlődésüket szolgálja. Az első évben elért eredmények meghatározóak voltak az óvoda 

megítélésében, idén is magas számban írattak a szülők hozzánk gyermekeket, ezért minden 

munkatárstól továbbra is lelkiismeretes, problémamegoldásban ötleteket felsorakoztató munkát várok 

el.  

Ebben a nevelési évben minősítés, tanfelügyelet is lesz, nagy kihívás ez számunkra, de bízom benne, 

hogy helyt tudunk állni ebben a feladatban is.  

 3.3.2 Gyermekek által elérhető eredmények 

A tehetségműhely működtetésével abban bízunk, hogy a gyermekek nyitottabbá válnak az új ismeretek 

befogadására, kognitív, szociális és személyes kompetenciáik fejlődnek. A város kulturális és egyéb 

lehetőségeit az év során igénybe kívánjuk venni, színházba, könyvtárba, múzeumba, uszodába visszük 

őket, ami szintén segíteni fogja ez irányú fejlődésüket. A pedagógusok által kidolgozott mérőeszközök 

remélhetőleg reális képet adnak arról, hogy a gyermekek hol tartanak a fejlődésben, s az erre épülő 

fejlesztő munka eredményes lesz. Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a programok 

megvalósulását, az óvodán belül igyekszünk olyan élményhez juttatni a gyermekeket, melyek a külsős, 

városi programokat pótolják és elősegíti a gyermekek fejlődését. Persze az uszodai foglalkozást 

óvodán belül pótolni nem tudjuk, de az idő előre haladtával, hátha változik a helyzet, s második 

félévben pótolni tudjuk.  

3.4 Kapcsolatok 

3.4.1 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Egy intézmény hatékony működése szempontjából nagyon fontos a klíma, a kollégák közötti segítő, 

együttműködő kapcsolat megléte. Ennek kialakulását segíti a tervezés, az átláthatóság, a feladatok 

egyenlő leosztása, az információáramlás. Az idei nevelési év feladatainak tervezése, a feladatok 

leosztása, felelősök megnevezése a tanévnyitó értekezleten és a tanévnyitó munkatársi értekezleten 
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megtörtént. Az év közben felmerülő kérdések, megoldandó helyzetek megoldására a havonta tervezett 

nevelőtestületi megbeszélések és a technikai dolgozók megbeszélései adnak lehetőséget. A dolgozók 

mentális erősödésére, a lelki beszélgetések szolgálnak, melyet Kutas Attila plébános, püspöki biztos 

vezetésével, havi rendszerességgel tartunk az idei évben is 

Az első két évben, amíg három csoporttal működik az óvoda, a belső tudásmegosztás az ötletek 

továbbadását jelenti, majd a következő évtől cél a szakmai munkaközösségek tudatos bevonódása a 

pedagógiai folyamatokba.  

A tervezett óvodai közösségi programok, a továbbképzések mind-mind azt szolgálják, hogy a belső 

kapcsolatok épüljenek, a munkahelyi légkör jó legyen, s közvetve a gyermekek fejlődését szolgálja. 

Bízom benne, hogy a feladatok mennyisége nem erőn felüli munkát igényel, s a feladatokat sikerült 

egyenlően szétosztani, hiszen nem cél, hogy év végére frusztrált, megfáradt kollégák neveljék a 

gyermekeket.  

3.4.2 Az intézmény külső kapcsolatai, közvetlen és közvetett partnerei 

A szakmai és egyéb szervezetekkel a kapcsolatot felvesszük, azonosítjuk a külső partnereket. Második 

éve működó intézmény lévén különösen fontos, hogy a városban a Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodát 

is számon tartsák az egyes szervezetek, szolgáltatók. A Fenntartó által javasolt képzéseket, 

programokat számon tartjuk. A Katolikus Pedagógiai Intézet képzéseit, hirdetéseit figyeljük, 

kiadványaik, képzéseik segítik a mindennapi munkát.  

A szülőkkel való kapcsolattartás formái óvodánkban: 

- Szülői értekezletek 

- Szülők Közösségének összejövetelei 

- Fogadó órák 

- Nyílt napok 

- Napi találkozások alkalmával 

3.5 A pedagógiai munka feltételei 

Az intézmény infrastruktúrája, a kezdeti nehézségeket leszámítva kiváló, időszakos karbantartási, 

fejlesztési jellegű feladatok nem fogják nehezíteni a munkát. A Fenntartó által beszerzésre kerülő 

eszközök 21. századi pedagógiai munkát tesznek lehetővé, mellyel élnek a pedagógusok.  
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A pedagógusok, pedagógiai munkát segítők végzettsége megfelel a nevelő-és fejlesztőmunka 

feltételeinek. Minden dolgozótól elvárom, hogy viselkedési kultúrája keresztényi értékeket 

képviseljen, elfogadó, odaforduló attitűdje modellt, mintát nyújtson a gyermekeknek. Az elmúlt évben, 

és a tervezőmunka folyamatában a munkatársak aktívak és előre vivők voltak. Augusztusban, az 

óvodapedagógusi képzésen Kajtár Edvárd Atya 20 pontba foglalta „ A hívő pedagógus szolgálatának 

lelkületét”, melyet, ha sikerül megvalósítani, akkor elégedettek lehetünk az év végén.  

 

3.6 Az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a Helyi 

Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Pedagógiai Programunk összhangban van az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjával, mely 

dokumentumok a munkaterv alapjául szolgáltak, valamint a Tagóvoda vezetői program segített a 

feladatok ütemezésében. A Pedagógiai Program a nyár folyamán átvizsgálásra került, s a törvényi 

változásnak megfelelően kiegészült Egészségfejlesztési programmal, valamint SNI irányelvekkel.   

4. A tagóvoda vezetői munkaterv melléklete: 

1. Gyermekvédelmi munkaterv 

2. Jegyzőkönyv 
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Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai 

Szent Teréz Tagóvodájának 

 

 

Gyermekvédelmi 

Munkaterve 

 

2020/2021-es nevelési évre 

 

 

 

 

 

Készítette:  

Heiszler Istvánné  

Gyermekvédelmi megbízott 
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Tervezést segítő dokumentumok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

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

 

 

 

 

Óvodánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermekvédelmi feladatok. Különösen 

nagy figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos, a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermekek 

segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. 

A Gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és 

jogi személy kötelessége, aki a gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével 

foglalkozik 

A Közoktatási törvény megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a 

gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek 

megoldásában az óvoda már jogszerűen nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelem 

fórumaihoz (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy). 

Az óvodavezetés és a nevelőtestület tagjainak fontos célkitűzése, hogy pedagógiai tevékenységünkkel 

kizárjuk annak lehetőségét, hogy bármely gyermek származása, vallása, nemzeti vagy etnikai 

hovatartozása miatt, vagy bármely más oknál fogva, hátrányos, esetleg kitaszított helyzetbe kerüljön. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési Tervet készített a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. Ennek 

alapján óvodánk Házirendjét kiegészítettük, melyről tájékoztattuk a szülőket. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a fertőtlenítő takarításra, a fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A gyermekek 
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figyelmét felhívjuk a gyakori és helyes kézmosás fontosságára, a zsebkendő használat fontosságára 

tüsszentéskor, köhögéskor. 

 

A gyermekvédelem célja: 

 

Olyan tevékenység, ami a lehetőségek legvégső határáig tiszteletben tartja a családok életmódját, 

életstratégiáját, szokásrendszerét, tradícióit. Ehhez minél fiatalabb kortól biztosítja a feltételeket, a 

szükséges ismeretek, készségek, minták elsajátításához. Ugyanakkor biztosítja a szükséges és 

elégséges beavatkozást a gyermek érdekének védelmében. 

Célunk:  

- Elsődlegesen a megelőzés. 

-A HH-s, HHH-s illetve védelembe vett gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség szerint 

a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző intézményekkel 

(Paks Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat stb.), szakemberekkel. 

 

-A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése 

  

- Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és kulturális környezetből 

érkező gyermekek számára. 

 

- A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása, családban történő 

nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 

 

-Minél fiatalabb kortól biztosítani a feltételeket az ismeretek, készségek, minták elsajátításához. 
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- A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása. 

 

Feladatok: 

- Az óvodába járó gyermekek szociális és szociokulturális hátterének megismerése. 

 

- Esélyegyenlőség biztosítása. 

 

- Prevenció. 

 

- HH-s, HHH-s illetve védelembe vett gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése. 

 

- Esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel. 

 

- Differenciáli nevelés, fejlesztés biztosítása. 

 

-A jelzőrendszer működtetése. 

 

- Dokumentáció vezetése. 

 

- Törvényi változások figyelemmel kísérése, ismertetése a nevelőtestülettel. 
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- Kiemelt figyelem fordítása a prevencióra, a hátrányos helyzet csökkentésére, a veszélyeztetettség 

megelőzésére és a segítségnyújtásra, mindezt együttműködve a családokkal és a különböző 

szakemberekkel. 

Éves munkaterv 

I. Félév 

 

- A szülők tájékoztatása az étkezési térítési díj csökkentésének, ingyenességének lehetőségeiről. 

Minden szülőnek tájékoztató nyomtatvány kiosztása. A nyomtatványokat a csatolt 

igazolásokkal az óvónőknél és a gazdasági vezetőnél kell leadni. 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű, ill. a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről a határozatok összegyűjtése. 

- A tartósan beteg gyermekekről igazolások összegyűjtése. 

- Az óvónők segítségével, közreműködésével felmérjük a csoportokba járó gyermekek helyzetét, 

azt, hogy közülük ki minősül kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek. Figyelmet fordítunk még 

a nagycsaládban élők, csonkacsaládban élő, tartósan beteg, illetve a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre. 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok határozatainak figyelemmel 

kísérése, a családok figyelmeztetése a határozatok lejártára, meghosszabbítására. 

- Szükség esetén családlátogatás a csoportban dolgozó óvónőkkel a problémás gyermekek 

családjainál. 

- Folyamatos konzultáció az óvónőkkel a gyermekeket érintő problémákról, a jelentkező 

gondokról információgyűjtés. 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. A 

hatáskörünkön túllépő problémás esetek megtárgyalása, szakmai megbeszélése. 
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- A nevelési év közben érkező gyermekek szociális körülményeinek felmérése, igény szerint 

segítségnyújtás. 

- Az óvónőkkel folyamatos konzultáció. 

- Gyermekvédelmi témakörben szervezett továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel. 

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekek fokozott figyelemmel 

kísérése. 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének nyomon követése, esélyegyenlőség 

biztosítása minden téren. Iskolakezdéssel, iskolakészültséggel kapcsolatos teendők. 

- Szükség esetén információ csere a Gyermekjóléti Szolgálattal, jelzőrendszeri megbeszélésen 

való részvétel. 

- Év végi értékelés az elért célokról, a teljesített feladatokról, hiányosságokról, a jövőre 

vonatkozó tervekről. 

 

  

 

 

 

2020.09.14. 

 

        

Heiszler Istvánné 

      Gyermekvédelmi megbízott 
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Jegyzőkönyv 

 

Helye: Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz 

Tagóvodája 7030 Paks, Kossuth Lajos utca 2. 

Ideje: 2020. 09. 26. 

Téma: Nevelőtestületi értekezlet, Munkaterv elfogadása 

Jelen vannak: A jelenléti íven szereplő nevelőtestületi tagok 

Jegyzőkönyvvezető: Vasadiné Kiss Tímea 

Menete: 

A nevelőtestületi értekezleten meghatároztuk a 2020/21-es év céljait, feladatait, s 

kijelöltük az egyes programokhoz tartozó felelősöket. Mind ezek után az óvoda 

vezetője, Heszné Rauth Ildikó felolvasta a már előzőleg előkészített 2020/21-es 

nevelési év Munkatervét, s elfogadásra bocsátotta. A Munkatervet minden pedagógus 

egyhangúan elfogadta. 

 

Paks, 2020. 09. 26. 

 

 

                                                                                                

Heszné Rauth Ildikó     Vasadiné Kiss Tímea 

   Tagóvoda vezető     Jegyzőkönyv vezető 
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Jelenléti ív 

 


