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1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

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

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

 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról  

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

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

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 Oktatási Hivatal:  
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv 

óvodák számára:  
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat 
- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás  

 
 
A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsőde működését szabályozó dokumentumok: 

 
1. Alapító okirat 
2. Pedagógiai program (Bölcsőde szakmai program) 
3. SzMSz 
4. Házirend 
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Az élet csak arra vár, hogy megnyíljunk csodái előtt, hogy érdemesnek érezzük magunkat 
mindarra a jóra, amelyet számunkra tartogat. (Louis L. Hay) 

 

2.KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 
 

 Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával az 
intézményben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés  
 
További céljaink: 
 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, 
Önértékelési Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 
 
A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 
 
1. Az önértékelés, a Tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 
alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 
színvonal mérhető emelése 

 Az intézményvezetés felelőssége  
- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és 

minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető 
megszervezése 

- a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlat kialakítása, 
szükség szerinti fejlesztése 

- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
Közvetlenül érintettek köre 
 
Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést 
megelőzően 

Gáspár Tiborné 

Önértékelés az intézmény éves önértékelési 
terve szerint 

Királyné Varga Anita 

Tanfelügyeleti ellenőrzés Gáspár Tiborné 
Önértékelés az intézmény éves önértékelési 
terve szerint 

 

Önértékelés az intézmény éves önértékelési 
terve szerint 

 

 
 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél 

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, 
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hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés 
összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 
- a dokumentumellenőrzés során  
- az interjú és a portfólióvédés során 

 
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen 
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 

 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexiók  

 A tanulás támogatása  

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység  

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése  

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
 

Felelős: Gáspár Tiborné óvodavezető 
Határidő: 2018.06.30. 
 

2. Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, 
valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra - óvodánk Önértékelési Programjának 
elkészítése.  

 
Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető 
Határidő: 2017.09.30. 

 
3. Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A 
gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 
bevonásával. 

Felelős: Királyné Varga Anita 
Határidő: 2018. 05. 31.  
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4. Fokozott figyelem többek között a környezetre, a személyzeti ellátottságra, tárgyi eszközök 
fejlesztésére és az irányításra. 

 
 Felelős: Gáspár Tiborné óvodavezető 
 Határidő: 2018.08.31. 

 
5. Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez szükséges 
információgyűjtések (belső ellenőrzés-értékelések) során kiemelt figyelmet fordítunk az 
elmúlt nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi 
szintű, leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint a nevelőtestület javaslataira: 
 

 A fejlesztő mozgás megvalósítására biztosított eszközök 

 Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége: tervezési és értékelési 
technikák, módszerek 

 Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló 

 A tehetségígéretek kibontakoztatása 

 Az idővel való hatékony gazdálkodás 

 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel   

 Pályázati lehetőségek maximális kihasználása 
 
6. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 
országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 
 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

 Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 
részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 
fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 
beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás” 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 
meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 
Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 
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Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 
alkalmazására 

3.CSOPORTBEOSZTÁSOK – HUMÁN ERŐFORRÁS 
A gyermeklétszám várható alakulása 
 
 
Ssz. 

 
Csoport neve 

 
Létszám 
 

 
Óvodapedagógus 

 
Dajka 

 
Pedagógiai 
asszisztens 

 
 

 

1.  Napocska kiscsoport 28 2 1  
2.  Szivárvány nagycsoport 24 2 1 1 
3.  Felhő középsőcsoport 15 2 1  
4.       
5.       
Összesen: 67 6 3 1 
               Csoport neve               Létszám    Kisgyermek-gondozó        
1 Katica bölcsődei 

csoport 
5 1  

 

2      
3      
4      
5      
6      
Összesen: 5 1   
Intézményi összesen: 72 11 
 
Csoport beosztás 
 
Csoport neve Óvodapedagógusok 

 
Dajkák 

   
Felhő Gáspár Tiborné –  

 
Horváth Krisztina 

Napocska Perényi Ágnes –  
 

Szénássy Béláné 

Szivárvány Királyné Varga Anita – 
 

Bartalis Mónika 

 
TOVÁBBI, A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRS 
 
Név Beosztás 
Ferkovics Ilona pedagógiai asszisztens 
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A nevelési év rendje 
 
Az óvoda nyitvatartási ideje alatt szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. 
 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó napja 
2018. augusztus 31.  
A szorgalmi időszak: 2017. szeptember. 01-től 2018. június 15-ig tart. 
 
Nyári összevonás: 2017. június 16-tól 2017. augusztus 31-ig 
Nyári zárva tartás: Képviselőtestületi döntés függvényében  
Az új gyerekek beíratása: 2017. április- május (Képviselőtestületi döntés függvényében) 
Nyitvatartási idő:  7- 17 óráig. Napi 10 óra. 
 
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 
munkanapként használhatunk fel. 
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 
asszisztens, dajka) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 
 
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 
 
Ssz. Felhasználás tárgya 

 
Időpont Érintett 

Felelős 
1.  Luca napi vásárra ajándékok készítése 

 
2017.11.24 Királyné  Varga 

Anita 
2.  2017-18-os nevelési év második félév 

programjai 
Tanfelügyeleti ellenőrzésre való készülés 
Belső ellenőrzési csoport beszámoló 

2018.01.26 
 
 

Gáspár Tiborné 
 
Perényi Ágnes 
munkacsoport vezető 

3.  Közös tavaszi kézműveskedés - Húsvéti 
készülődés 

2018.03.28. Királyné  Varga 
Anita 

4.  Csapatépítő értekezlet-nevelési év értékelése 2018.06.14 Gáspár Tiborné 
 

 
Munkatársi értekezlet 
 
Ssz. Felhasználás tárgya 

 
Időpont Érintett 

Felelős 
1. A 2017/2018 nevelési év előkészítése 

Munkatársak bemutatása 
2017.08.28 Gáspár Tiborné 

2.  Balesetvédelmi oktatás 2017.08.28 Kiss János  
3. A 2016-2017 nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása 
2017. 08.28. intézményvezető 

óvodapedagógusok 
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A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről.  
A szülők tájékoztatása a tervezett időpontot megelőzően előírás szerint történik. 
Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk a zavartalan óvodai nevelőmunka 
biztosítása érdekében.   
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 
 

Székhely  30. 
hét 

31. 
hét 

32. 
hét 

33. 
hét 

      

Csörög,  
Kossuth u 21 

x x x x       

           
Megjegyzés: x = zárva 
   
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 
lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó 
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel. 
A kötelező ügyeleti ellátást a Sződligeti Csemeteliget Napközi Otthonos Óvodával egyeztetett 
megállapodás alapján látjuk el felmerülő igény esetén. 
Iskolai szünetek időpontjai: 
 
 (1) Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 
(hétfő). 
(2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 
(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 
 

4.TERVEZETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK és EGYÉB SZAKMAI 
FEJLESZTÉSEK 
 
Tervezett beruházások  
Nevelői szoba berendezése 
Világításkorszerűsítés /évente 1 csoporthoz 
tartozó helyiségek 
Intézmény ablakainak felújítása 
Terasz felújítása, lefedése 
Udvar fásítása,  
Homokozó árnyékolásának kivitelezése 
Autóbuszos kirándulás (gyereknap) 
Autóbuszos kirándulás (Bozsik program) 
Együttesek meghívása, előadások szervezése 



10 
 

Gyerek programok rendezése 
Fejlesztő játékok 
Fa udvari játékok felújítása 
Udvari játék a nagyudvarra 
Szakmai körülmények, gyermektér javítása, 
újítása, megtartása 
Kézműves anyagok 
Létra 
Porszívó 
 
 
 

folyamatos karbantartások  
 
Biztonsági rendszerek felülvizsgálata 
Az épület állagának megóvása 
Kazánok felülvizsgálata 
Lámpa armatúra csere 
Lámpa izzó csere 
 

5. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ 
ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI FÓRUMOK 
 
Óvodai szakmai munkaközösségek 
 
Az elmúlt években alapelv volt intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja 
valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja kellett, hogy legyen, valamint 
a folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasoltuk a 
munkaközösség tagjainak stabilitását.  
 
Munkaközösségünk ez évi tevékenységében meghatározó lesz a jogszabály által előírt 
tanfelügyeleti ellenőrzésre történő tudatos felkészülés támogatása. 
A szakmai munkaközösség és a gyermekvédelmi munkacsoport között szoros tartalmi 
kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak.  
 
A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a 
pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai 
továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. 
 
A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

 Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési csoportba 

 Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére 
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 Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség 
tagjaival 

 
A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 

 Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; pontos és precíz feladatellátás 

 Az intézmény szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése 

 Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség 
között 

 
A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi 
eszközök és információk szükségesek:  

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési 
Program, Házirend, Munkaterv) 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Oktatási Hivatal:  
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/on
ertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 
 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf 

 
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított 

változat 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/ut
mutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf 

 
- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf 

 

 Tevékenység/foglalkozáslátogatás előtt közvetlenül minden kolléga kézhez kapja: 
- az útmutató elvárásainak megfelelő tematikus (csoportnaplóban) és 

tevékenység tervet 
- bepillantást nyerhet a csoport naplójába 

 Tevékenységlátogatás során a Foglalkozás megfigyelési lapot magával hozza, és 
alkalmazza minden megfigyelő.  

 Intézményi gyakorlat ismerete (napirend, hetirend, szabály-és szokásrendszerek) 

 A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés az önértékelési kézikönyv alapján 

 Munkatársak értékelése a kérdőívek alapján 
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1. Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség 

 
A munkaközösség kiemelt feladatai: 

 A bevezetésre kerülő – 5 kollégát érintő - pedagógus önértékelés lebonyolításában a 
három tagú értékelési csoport munkájában kitüntetett szerepvállalás 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, 
Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a 
szükséges korrekciós javaslatok megtétele 

 A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez  - igény szerint – 
tudásmegosztással történő segítségnyújtás 
 

A munkaközösség feladata az önértékelés során, hogy közreműködik:  
- az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában;  
- az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, 

összeállításában; 
- a munkaterv részét képező éves és 5 éves önértékelési terv elkészítésében;  
- az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában;  
- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  
- az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében. 

 
A munkaközösség vezetője: Perényi Ágnes 
A munkaközösség tagjai : Királyné Varga Anita, Gáspár Tiborné 
 
Működési rend: 
 
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden hónap második hétfő 13:00-
15:00 óráig, helyszíne: Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsőde (Kossuth u 21.). 
Időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.  
 
Ssz. Téma 

 
Határidő Megjegyzés 

1. Alakuló ülés 

 Munkatervi feladatok pontosítása, 
véglegesítése 

 Az önértékeléssel kapcsolatos 
tartalmi és szervezési feladatok 

 Munkaidő nyilvántartás 

 Törvényi változások közös 
értelmezése 

 Önértékelési ütemterv pontosítása 

2017.09.15.  

2. Éves, 5 éves terv, intézményi 
elvárásrendszerek feltöltése az O.H. 

2017.09.30.  
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Ssz. Téma 
 

Határidő Megjegyzés 

felületre (+ tanfelügyelet által 
meghatározott dokumentumok) 

3.  Önértékelési ütemterv és a megvalósítás 
áttekintése →aktuális 
feladatok egyeztetése, pontosítása 
Október 
Kérdőívek kitöltése, kiosztása (munkatárs, 
szülők) 
Kérdőívek begyűjtése, eredmények 
összesítése 
November 
Dokumentum ellenőrzések 
Foglalkozás látogatások 

2017.10.27. 
 
 
 
 
2017.11.24. 

 

4. A november hónapban értékelt 
pedagógusok 
elkészítik saját önértékelésüket és a két évre 
szóló önfejlesztési tervet.  
O.H.honlapjára feltölteni 
 

2017.12.15.  

5. Munkaközösség vezető teljesítményének 
értékelése 

 Önértékelési ütemterv és az 
időarányos megvalósítás 

áttekintése →aktuális feladatok egyeztetése, 
pontosítása 

 Az értékelést végző csoportok 
összegző értékelése (Határidő: 

április 30.) 

 Aktuális feladatok ellátása, 
megbeszélése 

2018.02.28.  

6. Éves célok és feladatok értékelése; éves 
beszámoló előkészítése 

 Önértékelési ütemterv és az 
időarányos megvalósítás 

áttekintése →aktuális feladatok egyeztetése, 
pontosítása 

 Az értékelt pedagógus az értékelést 
követő hónap végéig, 

de legkésőbb május 31ig készíti el saját 
önértékelését és 
a vezető bevonásával a két évre szóló 

2018.05.15.  
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Ssz. Téma 
 

Határidő Megjegyzés 

önfejlesztési tervet. 

 Az önértékelési csoport a nevelési 
évet záró 

tanácskozásig (június 16), de legkésőbb 
június.30ig 
elkészíti az összegző értékelést. 

 

Az önértékelések ütemezése 
 
Az önértékelési csoport terhelése nagymértékű lesz ebben a nevelési évben, mivel 3 
óvodapedagógusra hárul az önértékelés feladatainak elvégzése. Szükség és lehetőség szerint 
igénybe veszünk konzultációs lehetőségeket a szomszédos óvodák vezetőivel, önértékelési 
csoport tagjaival. 
Minden pedagógus önértékelésében 2 fő pedagógus (önértékelési kiscsoport) vesz részt, 
azonban - a vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógust maximum 3 fő értékelésébe 
kívánunk bevonni:  

- Elnök: Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség vezető, (vagy 
szükség szerint intézményvezető) 

- Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, munkaközösség vezető 
- Csoporttag2: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 
- (Csoporttag3: A rendszer működését (O.H. honlapjának kezelése) segítő 

munkatárs) 
Az adatgyűjtés pontos időpontjait a mindenkori Elnök kordinálja: Egyeztet az érintettekkel, és 
írásban tájékoztatja a Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség vezetőjét. 
 
Szükséges háttéranyagok: 

- OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára: 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi
_kezikonyv_ovoda.pdf 
 

Önértékelésre kijelölt kollégák – Értékelő csoportok– Ütemezés 2017-2018 

 
 
Ssz. 

Önértékelésre 
kijelölt 
pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 
időszaka 

Megjegyzés 
Elnök Csoporttag 

1 
Csoporttag 
2 

  
1.  Gáspár Tiborné Perényi 

Ágnes 
Királyné 
Varga Anita 

 októbertől 
folyamatosan 

 

2.  Királyné Varga 
Anita 

Perényi 
Ágnes 

 Gáspár 
Tiborné 

februártól 
folyamatosan 
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6.GYERMEKVÉDELMI MUNKACSOPORT 
 
Gyermekvédelmi felelős: Királyné Varga Anita 
Fogadó óra: Az intézményben kifüggesztett rend szerint  
A gyermekvédelmi felelős részt vesz a havonta (minden hónap első csütörtök 9 órakor) 
megtartott esetmegbeszélésen. Ezt követően tájékoztatja munkatársait az intézménybe járó 
óvodás gyermeket érintően felmerülő problémákról. 
 
Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 
együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel 

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 
családokkal 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése  
 
Figyelembe vesszük: 

 Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját  

 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és 
intézményi alapelveket 

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető 
gyermekek számára 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett 
kompetenciaszintek betartásával végezzük. 

 
Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek 
adatainak egyeztetése. 
A HH-s, 3 H-s és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
életének figyelemmel kísérése. 
 
 
Gyermekvédelmi feladataink 
 
Feladat Felelős 

 
Időszak 
Határidő 

Megjegyzés 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési 
térítésre feljogosító dokumentumok 
begyűjtése az érintett szülőktől 
(rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, szociális étkezési 
támogatás, szükséges nyilatkozatok) 

Pedagógiai 
asszisztens 
 

szeptember 30.  

Szükség és igény szerint konzultáció a óvodapedagógus szeptember  
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Feladat Felelős 
 

Időszak 
Határidő 

Megjegyzés 

szülőkkel, családsegítővel, 
fenntartóval 

 

A gyermekvédelmi szempontból 
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 
nehezen nevelhető gyermekek 
feltérképezése, ezekről feljegyzés 
készítése, folyamatos nyomon 
követésük 

óvodapedagógus, 
gyermekvédelmi 
felelős 
 

szeptember  

Tanulási nehézséggel, magatartás 
zavarral és beilleszkedési 
nehézségekkel küzdő gyermekek 
feltérképezése, vizsgálatuk 
kezdeményezése 

óvodapedagógus 
 

folyamatos  

Konzultáció az óvodavezetővel: az 
egyes gyermekek helyzete, a 
segítségnyújtás lehetőségei, feladatai 

óvodapedagógus 
 

folyamatos  

Igény szerint részvétel 
családlátogatásokon, hospitálás a 
csoportokban, konzultáció a szülőkkel 
és óvónőkkel 

óvodapedagógus 
 

augusztus 
28-tól 

 

Októberi statisztikához adatok 
gyűjtése és elemzése 
 

óvodapedagógus, 
gyermekvédelmi 
felelős, 
 intézményvezető, 
bölcsőde szakmai 
vezető 

szeptember 1-
től folyamatos 

 

Munkacsoport megbeszélés   Gyermekvédelmi 
felelős 

szeptember 30. 
 

 

A karácsonykor segítségre szoruló 
gyermekek és családok feltérképezése, 
konzultáció a családsegítővel, szükség 
esetén források keresése 

óvodapedagógus 
 

november 30. 
 

 

Változások felmérése az étkezési 
kedvezmények területén, szociális 
étkezési támogatások felülvizsgálata 

pedagógiai 
asszisztens 

január 20.  

Nevelőtestületi tanácskozáson 
(szóbeli) beszámoló a 
gyermekvédelmi tevékenységről 
 

gyermekvédelmi 
felelős 
 

január 27.  

Munkacsoport vezető (írásbeli) éves 
beszámolója 

gyermekvédelmi 
felelős 

június 15.  
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Feladat Felelős 
 

Időszak 
Határidő 

Megjegyzés 

 
Aktuális feladatok ellátása intézmény 

dolgozói 
feladatfüggő 
folyamatosan 

 
 

 
Dajkák és pedagógiai asszisztensek belső képzése, továbbképzése: Célja a gyermekekkel, 
óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat 
eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő 
ellátásának támogatása.  
 
Működési rend: 
A szervezett foglalkozásokra minden esetben várjuk azokat a munkatársakat, akik szabaddá 
tehetik magukat a munkavégzés alól.  
 
7. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 
Szülői értekezletek  
 
Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente két, illetve 
nagycsoportban három alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra és arra, hogy az óvodavezetés 
egy tagja minden szülői értekezleten részt kíván venni, az értekezletek időpontjainak 
kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein - lehetőség szerint - 
mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 
asszisztens, dajka) vesznek részt. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, 
valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák.  
A Szülői Szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén 
kerül sor (szeptember). 
 
A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 
 
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint 
kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma megegyezik a 
csoportok számával, személyéről (a megválasztott 3 szülő közül) az újonnan induló csoportok 
kivételével szintén az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.  
 
Ssz. Téma 

 
 Időpont Felelős 

1.  Az éves munkaterv céljainak és 
feladatainak véleményeztetése 

2017. szeptember. Gáspár Tiborné 

2.  Aktuális feladatok, programok 
 

2018.január. Gáspár Tiborné 

3.  A nevelési év értékelése 
 

2018. május Gáspár Tiborné 
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Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok 
 
Ssz. Téma 

 
Helyszín és időpont Felelősök 

1. Első szülői értekezlet az 
újonnan beiratkozók 
részére, beszoktatási 
teendők, óvodai 
programok  megbeszélése 
(kiscsoport, bölcsőde) 

Csörögi Csiri- Biri 
Egységes Óvoda- 
Bölcsőde 
2017.08.29. 
 

Gáspár Tiborné intézményvezető 
Perényi Ágnes és Horchi Zsanett 
óvodapedagógusok 
Lőrinczi- Reich Mária Daniella 
kisgyermekgondozó 

2. Szülői értekezlet 
Szivárvány csoport 
Felhő csoport 

 
2017. 09.11. 
2017.09.14. 

 
Királyné Varga Anita 
Gáspár Tiborné 

3. Szülői munkaközösség 
tájékoztatása az 
önértékelési kérdőíves 
felméréssel kapcsolatban 

2017. 09.28. Gáspár Tiborné 
Perényi Ágnes 

4. Iskolás lesz a gyermekem 
– Tájékoztató szülői 
értekezlet a tanköteles 
korú gyermekek szülei 
számára 

2018.01.26. 
(határidő) 

Óvodapedagógus 
Királyné Varga Anita 
(nagycsoport) 

5. Csoportos szülői 
értekezletek 
Aktuális események, 
programok megbeszélése 

2018. 01.15- 01.26. 
közötti időszak 

Óvodapedagógusok 
 

 
A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 16:00 
óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik. 
 
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 
területeken/témákban: 
 

- Csoportprofil bemutatása 
- Házirend ismertetése, felelevenítése 
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 
- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 
- Óvodai programokkal kapcsolatos szülői engedélyek dokumentálása 
- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 
- Étkezési térítési díjfizetés módja 
- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 
- Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai 

(megállapodás erről az első szülői értekezleten) 
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Javasolt tartalmak: 
 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  
- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 
- A differenciálás elvének érvényesítése 
- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 
- A gyermekek motiválása, aktivizálása 
- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés 

(fogadó óra, családlátogatás  
- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 

 
Fogadó órák időpontjai 
 
Beosztás Időpont            Helyszín 

 
Intézményvezető Minden hónap első hétfője 14- 15, 

(időpont egyeztetés szükséges) 
Csiri-Biri Egységes 
Óvoda- Bölcsőde 

Bölcsőde szakmai vezetője Minden hónap második hétfője 14-15 
(időpont egyeztetés szükséges) 

Csiri-Biri Egységes 
Óvoda- Bölcsőde 

Óvodapedagógusok 
 

Előre egyeztetett időpontban 
gyermekek szülei részére 

 
 
 
Csiri-Biri Egységes 
Óvoda- Bölcsőde 

Gyermekvédelmi megbízott 
 

Az épületben a központi hirdetőre 
kifüggesztett időpontban  

 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó 
óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van 
kifüggesztve. 
 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodába csalogató nyíltnapok  
 
Leendő és jelenlegi óvodásainkat szüleikkel együtt várjuk: 
 

1. 2017.12.01-től Adventi vásár (folyamatos) 
Felelős: Ferkovics Ilona  
2018.03.28. Közös tavaszi kézműveskedés- húsvéti készülődés  
Felelős: Királyné Varga Anita 
 

Ekkor: 
- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 
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A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 
Az óvoda orvosának és védőnőjének neve és a rendelés időpontja a központi faliújságon 
található. A státuszvizsgálat időpontját a szakorvosok határozzák meg, melyről a védőnő 1 
héttel előtte értesíti a gyermekek szüleit. 
 
Szűrővizsgálatok: 

- Fizikai állapotvizsgálat 
- Látásvizsgálat 
- Hallás vizsgálat 
- Iskolai alkalmassági vizsgálat 

 
Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 
Intézmény neve Óvodaorvos Védőnő 

 
Csiri-Biri Egységes Óvoda 
- Bölcsőde 

dr. Bonyhády Elemér Sulyánné Kalacska Katalin 

 
Iskolába menők kötelező fogászati vizsgálata: 
Május hónapban az óvoda által szervezve Dr. Hevér László sződi fogorvossal. 
 
Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 
 
Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2017. augusztus 28. (Kiss János tűzvédelmi felelős) 
Egészségügyi vizsgálat: 2017. március- április. (Dr. Kovács Péter) 
 

8.HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 
 
Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában és a 235/2016. (VII. 29.) 
Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról rögzítettek szerint.  
 
Gyakornok: Hrabovszkiné Bús Katalin 
Mentor: Gáspár Tiborné 
 
Mentorálás tartalmai: 
 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása a 
pedagógus kompetenciák alapján 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények megismerése 
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- Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések 
értelmezése 

(Kiemelés a Gyakornoki Szabályzat tartalmaiból) 
 
A segítő mentor feladatai: 

 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és 
a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja 
az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 
tevékenységében:  

 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 
előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában 

 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 
foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában 

 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében 

 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 
látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, 
továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget 
biztosít számára 

 
A gyakornok kötelezettsége, hogy: 

 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a 
minősítő vizsgára 

 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral 

 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze 

 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról 
mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

 részt vegyen a nevelőtestület munkájába 

 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze 
 

9.A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK  
 
A gondozás és egészséges életmódra nevelés 

 
Nevelésünk alapvető feladata a gyermekek számára az egészséges életvitelhez szükséges 
optimális környezet biztosítása, melyben központi helyet foglal el az inger gazdag, 
gyermekközpontú óvodai életrend.  
Az egészséges óvodai környezet megteremtésével hozzájárulunk a nyugodt, 
kiegyensúlyozott a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének megteremtéséhez.  



22 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos, és veszélyeztetett családok gyermekeire. 
Esélyegyenlőségüket a gondozási teendők során: szokások, készségek elsajátítása útján 
biztosítjuk. Célunk, hogy az egészséges életmód, a testi higiéné mindennapos igényükké 
váljon. 
Feladatunk a gyermek testi képességeinek fejlesztése, egészségének védelme, megőrzése, 
edzése. 
Nevelésünknél szem előtt tartjuk a differenciált bánásmódot, tiszteletben tartjuk az egyént 
és úgy fejlesztjük, hogy képesek legyenek életkoruknak megfelelő gondozási 
tevékenységeket elvégezni. 
Az óvoda jól kialakított szokásrendszerével derűs, nyugalmat árasztó mindennapjaival, 
biztonságot teremtünk e tevékenységek elvégzéséhez, gyakorlásához, melyhez alapot a 
rugalmas napirend biztosít.  
 
Célunk:  

 Az egészséges életmód iránti igény megalapozása, a testi képességek lehetőség 
szerinti fejlesztése.  

 A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.  

 Testi-lelki egészség biztosítása.  

A gyermekek mozgásának fejlesztése örömforrás és alkalmas lehetőség az esetleges 
mozgáshibák korrigálására is. Lehetőleg felváltva biztosítjuk a mozgást és az üléssel 
együtt járó tevékenységeket. Kihasználunk nap folyamán minden lehetőséget a mozgásra!  
 
Célunk, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban.  
 
A gyermekek testi képességeit a mindennapi testnevelések alkalmával és a szervezett 
testnevelés foglalkozásokon (heti 1 alkalom) fejlesztjük. Ezen kívül a nap folyamán 
bármikor a mozgásos játékok spontán szervezésével, illetve játszásával.  
A havi egy alkalommal játékos torna keretében beiktatunk tartásjavító és lúdtalptornát is.  
Részt veszünk a Bozsik- program keretében szervezett óvodai sportrendezvényeken. 
 
Mozgás  
 
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyerek természetes szükséglete. A program  
sokrétűen elégíti ki a gyerek mozgásigényét. Tudatosan segíti a mozgás és az észlelési  
funkciók összerendeződését. Nagy hangsúlyt fektet az egyensúlyérzék és a ritmusérzék  
fejlesztésére, mint minden összerendezett mozgás alapjára. A mozgás nem szűkül le a  

       testnevelési foglalkozások, mondókás-énekes játékok körére, jelen van az óvodai élet 
minden területén.  
    A mozgásfejlesztés célja, feladatai  
         -A természetes mozgáskészségek fejlesztése, stabilizálása.  

  -A mozgáselemek beépülésének segítése a természetes mozgások sorába.  
 - Az egészséges testi fejlesztés, ami a következők szerint tovább tagolható:  

                              - a testi képességek és az ellenálló képesség alakítása, a szervezet erősítése,  
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                              - differenciált terheléssel az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a motorikus 
képességek                     fejlesztése, a testséma és a helyes testtartás alakítása,  
                              - a térbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése,  
                              - a mozgásműveltség, a mozgáskoordináció fejlesztése, különösen a népi 
mozgásos                                  és egyéb játékok által,  
                              - rendszeres, aktív mozgáshoz szoktatás, a mozgásszükséglet fenntartása,  
                              - az egészséges életmódra való készségek, jártasságok alapozása,  
                              - családi szemléletformálás,  
                               - egészségóvás megelőzéssel.  

A mozgás tartalma:  
         - Szabad, spontán mozgás,  

  - Szervezett testnevelés 
 
A 2017/2018-as tanév feladatai 
 

1. A gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése 2017.szeptembertől az 
előírásoknak megfelelő formanyomtatványon történik. A napló bevezetését 
felmenő rendszerben vezetjük be (bölcsőde, kis és középső csoport). 

2. Az alkalmazottak teljesítményértékelését a szeptembertől kialakítandó önértékelési 
terv alapján végezzük. 

3. A partnerek elégedettségi mérésének vizsgálata.  
4. Tanfelügyeleti intézményértékelésre a 2017-2018-os nevelési évben kerül sor. 

 

Az újonnan beíratott gyermekek adatait a Felvételi előjegyzési napló, a csoportbontás szerinti 
gyermekek adatait a 2017-2018. évi Felvételi mulasztási napló tartalmazza.                    
 
Kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő az óvodákban. 
 
A 62.§ (4)-(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás szerint a teljes álláshelyen 
alkalmazott óvodapedagógusok: 

 heti munkaideje 40 óra 

 kötött munkaidejük heti 32 óra 

 a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a 62.§ 
(8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítaniuk: 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó 
részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb 
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 
segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 
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Óvodai foglalkozáson kívüli munkaidőben ellátott feladatok 
 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI  

 

Óvodai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, részvétel (kulturális, sport, 
szabadidős 

Óvoda helyiségeinek díszítése 

Külső helyszín rendezése, díszítése 

Értekezletek, szakmai megbeszélések, továbbképzések, beszámolók, szakmai 
munkaközösségi foglalkozás szervezése, részvétel, részvétel a nevelőtestület munkájában. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

Családlátogatás 

Szülők számára szervezett tájékoztatók, programok, rendezvények, napi kapcsolattartás a 
szülőkkel 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések (óvodán kívüli program esetén a helyszín 
bejárása 

Önképzés 

Pályázatírás, pályázatfigyelés, projektmenedzselés 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása, esetmegbeszélés 

Az intézmény partneri együttműködésével összefüggő programok, szakmai 
munkaközösségek szervezése, lebonyolítása, részvétel 

PR Marketing tevékenység 

Az intézmény képviseletével járó feladatok 

A pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, adminisztráció, 
intézményi dokumentumok készítése 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése 

 
10.AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ 
TEVÉKENYSÉG 
 
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, 
valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik.  
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Ellenőrzési szempontok az óvodapedagógusok munkájával kapcsolatban: 
 

1. Beszoktatás, új gyerekek fogadása, gondozási szokások kialakítása minden csoportban 
folyamatosan 

2. A gyerekek képességfejlesztése – milyen megfigyelések, mérések, feljegyzések 
alapján történik a differenciált fejlesztés 

3. A nevelési célokat mennyire szolgálják a választott módszerek, mennyire tükröződik a 
helyi nevelési program a tervezésnél 

4. Tanügy igazgatási nyomtatványok, csoportnapló,  egyéni fejlődési napló vezetése, 
különböző dokumentumok naprakészsége ( étkezési lap, mulasztási napló, jelenléti ív, 
stb ) 

5. Óvodapedagógusok együttműködése egymással, dajkával, szülőkkel, - megfelelő 
kommunikáció   

A dajkák és kisegítő személyzet munkavégzésében 
 
1. Csoportban gyerekek körüli tevékenységek, étkeztetésben nyújtott segítésük ellenőrzése, 

a csoportjukon kívüli tevékenységük 
2. Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása 
3. Együttműködés egymással, óvónőkkel 

 
A gyermekcsoportok fejlesztési tervét a csoportok óvodapedagógusai készítik el az Óvodai 
nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program és az éves munkaterv alapján. 

Az óvoda szolgáltatásai 

 
1. Logopédiai ellátás: Nevelési Tanácsadó 
2. Játékos angol: Hrabovszkiné Bús Katalin 
3. Úszás: Váci Tanuszoda 
4. Hittan: Turányik Ágnes (Katolikus egyház) 

 
Megbízások és reszortfeladatok 
  
 Feladat / terület Felelős 
 1. Bábszínház, színház 

 
Királyné Varga Anita 
 

 2. Kapcsolattartás társintézményekkel, szülőkkel, 
orvossal + képviselet 

Gáspár Tiborné 

 3. Főzőkonyha összekötő Bartalis Mónika 
 4. Egészségügyi könyvek, foglalkozás-egészségügy Gáspár Tiborné 
 5. HACCP 

 
Horváth Krisztina 
 

 6. Könyvtáros 
 

Hrabovszkiné Bús Katalin 

 7. Kirándulás - Autóbusz Gáspár Tiborné 
 

 8. Mentor – a gyakornokok segítő támogatása Gáspár Tiborné 
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 9. Munkaközösség  

és munkacsoport vezető 
Királyné Varga Anita 
Perényi Ágnes 

 10. Tornaterem, Szertárfelelős 
 

Óvodapedagógusok 

 11. Tűz-, és munkavédelem 
 

Lőrinczi Reich Mária Daniella 

 12. Faliújság felelős Ferkovics Ilona  
 13. Úszás Királyné Varga Anita 

Ferkovics Ilona 
 

A szülői közösség tagjainak a névsora 

 
  
Napocska kiscsoport 
 

 

Felhő középsőcsoport 
 

Sütő Henrietta, Unicsovics Józsefné  

Szivárvány nagycsoport Nagy Sándorné, Sütő Anett 
 

Katica bölcsődei csoport 
 

 

 
A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett 
időpontjai 
 
Szeptember Szülői értekezletek 

 
Október Karácsonyi fotózás 

 
November Nevelés nélküli munkanap, Adventi készülődés 

 
December Adventi vásár, Mikulás várás, Fadíszítés, Mézeskalács-sütés, Ajándékozás 

 
Január  
Február Farsang 

 
Március Nemzeti ünnep, Húsvét, Tavaszi kézműveskedés 

 
Április: Anyák napi fotózás 

 
Május Anyák napi műsorok, Napocska évzáró, Gyermeknapi kirándulás 

 
Június Pedagógusnap, Ballagás, Évzárók, Csapatépítő kirándulás 
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Érvényességi rendelkezés: 
 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 
 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  
 
 
 

Ph. ………………………………………. 
óvodavezető 

 
SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  

A 2017-2018. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 
 
A szülők az óvoda munkatervét megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették. 
Egyet értettek a programokkal. Tájékoztatást kaptak a minősítési eljárásról, az önértékeléssel 
kapcsolatos feladatokról-kérdőív, tanfelügyelet. 
 
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült 
 

Időpontja: 2017. 08. 28. 
 
Esemény: Évnyitó nevelői értekezlet          
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (Jelenléti ívhez csatolva) 
 
Jegyzőkönyv vezető: Ferkovics Ilona 
 
Hitelesítő: Királyné Varga Anita 
(Lentebb aláírás szükséges) 

 
 Határozat: 
 

…/2017.sz. határozatával a Csiri-Biri Óvoda nevelőtestülete nyílt szavazással, 6 igen 
szavazattal a 2017-2018 nevelési év Munkatervét elfogadta. 

 

                   
    MELLÉKLETEK: 
 

1. sz. melléklet: Felvételi, mulasztási napló ellenőrzési lapja 
2. sz. melléklet: Nevelőmunkát közvetlenül segítő/ gondozási feladatok ellenőrzése 
3. sz. melléklet: Foglalkozáslátogatás jegyzőkönyv,  
4. sz. melléklet: A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai 
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MELLÉKLETEK: 
1.számú melléklet Felvételi, mulasztási napló ellenőrzési lapja 
 

Az ellenőrzött óvodapedagógus neve: ......................................................................................................................  

Oktatási azonosító száma…………………………………………………………………………. 

OM azonosító:………………………………………………………………………………………. 

Óvodai csoport neve:  ................................................................................................................................  

Ellenőrzés időpontja:  ................................................................................................................................  

Ellenőrzést végezte:  ................................................................................................................................  

Az ellenőrzés tapasztalatainak a rögzítése: 
Szabályos 
Nem szabályos 

Alaki – formai szempontok Ellenőrzés tapasztalata 
 

Kontroll ellenőrzés 
tapasztalata 

1. Óvoda neve  (fejbélyegzője)   
2. Korcsoport megnevezése    
3. Hitelesített, összefűzött   

4. Számozott oldalak 
meghatározottak   

5. Megnyitás dátuma (év-hó-nap)   
6. Óvodavezető aláírása   
7. Óvodai körbélyegző (a 

körcímkén) 
  

8. Számozott oldalak   
9. Munkaszüneti és ünnepnapok 

eltérő színnel / vonallal 
megjelölve 

  

10. Nyári hónapok is vezetése   

Gyermekenkénti nyilvántartás Ellenőrzés tapasztalata 
 

Kontroll ellenőrzés 
tapasztalata 

11. A kitöltés tollal történt (kék 
színű)   

12. A gyermekek ABC sorrendben 
kerültek felvezetésre    

13. A gyermek adatai oszlopban 
minden ki van töltve   

14. Az újonnan felvett gyermek új 
sorszámmal a névjegyzék 
végére került 
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15. Felvétel ideje a tényleges 
óvodába járás kezdetének 
dátuma 

  

16. A naponkénti jelenlét, illetve 
hiányzás jelölése folyamatos   

17. Hó végi mulasztás összesítése 
Igazolt és igazolatlan hiányzások havi 
és éves összesítését, 

  

18. Szabálytalan javítás – átírás, 
átfestés – van-e a naplóban?   

19. Megjegyzés a javítások 
szabályszerűek-e? (javítás 
dátuma, javító személy szignója, 
óvodai bélyegzőlenyomat) 

  

20. Megjegyzés. Jogviszony 
megszűnések feltüntetése (hová, 
mikor)  

  

21. Megjegyzés: SNI 
Amennyiben az óvoda sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelését is ellátja, 
a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni 
a szakvéleményt kiállító szakértői 
bizottság nevét, címét, a szakvélemény 
kiállításának időpontját és számát, 
valamint az elvégzett felülvizsgálatok, 
továbbá a következő kötelező 
felülvizsgálat időpontját. 

  

22. Megjegyzés. Adatokban 
bekövetkezett változás 

  

23. Megjegyzés: Lakcímváltozás, 
tartózkodási, vagy 
munkavállalási engedély száma 

  

Étkező gyermekek nyilvántartása II. sz. 
táblázat 

 

Ellenőrzés tapasztalata 
 

Kontroll ellenőrzés 
tapasztalata 

24. Munkaszüneti és ünnepnapok 
eltérő színnel jelölve   

25. Hó végi összesítés (itt az étkező 
gyerekeket kell nyilvántartani)   

Óvodai nyilvántartó lap I. sz táblázat Ellenőrzés tapasztalata 
 

Kontroll ellenőrzés 
tapasztalata 

26. A havi létszám egyezik az 
egyéni nyilvántartással (a hó 
utolsó napján kell kitölteni a 
mulasztási napló alapján. Egy 
szám szerepel) 
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Adatok Ellenőrzés tapasztalata 
 

Kontroll ellenőrzés 
tapasztalata 

27. A gyermek oktatási azonosító száma   
28. A gyermek neve   
29. Születési hely   
30. Születési idő   
31. Állampolgársága   
32. Nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodás jogcíme   

33. Lakóhelyének, tartózkodási helyének 
címe   

34. Szülők napközbeni telefonszámát   
    

 

Dátum:…………………………….PH.    ellenőrzést végző aláírása 

 

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok tényszerűségét elismerem. 

A szükséges javításokat elvégzem. 

 

Határidő: 

 

Dátum:………………………….     óvodapedagógus aláírása 

 

A kontroll ellenőrzés ideje: 

A kontroll ellenőrzés tapasztalata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:……………………………. PH.    ellenőrzést végző aláírása 
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2.sz.melléklet: Nevelőmunkát közvetlenül segítő/ gondozási feladatok ellenőrzése 

Alkalmazott dajka neve:  ................................................................................................................................  

Oktatási azonosító:………………………………………………………………………… 

OM azonosító:…………………………….. 

Ellenőrzés időpontja:  ................................................................................................................................  

Az ellenőrzést végezte:  ................................................................................................................................  
Az ellenőrzés tapasztalatainak a rögzítése 
megfelelt, nem felelt meg 

1. Az óvodai csoportban végzett munka ellenőrzése   
 Értékelés 

1. Az óvodai csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek higiéniája  

Az óvodai csoportszobában mindent pormentesített, a szőnyeget 
kiporszívózta.  

 

A játékokat a szokásrendnek megfelelően helyezte el.   
A mosdóban minden csapot és wc-t kitakarított és kifertőtlenített.  
A tükröket letörölte.   
A padlót feltörölte.  
A terítőket vasalt állapotban helyezte fel.  
Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

2. Étkezés szokásrendszere  

Minden gyermeknek a fejlettségéhez mérten nyújtott segítséget.   
A gyermekeknek nyújtott segítségnél figyelembe vette a csoport 
szokásrendszerét.  

 

Az étkezésnél a megfelelő étkészletet készítette ki a terítéshez 
(kanál, kés, villa, lapos tányér, mélytányér stb..) 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

3. A délutáni pihenőt követő ébresztés szokásrendszere  

A délutáni ébresztéskor minden esetben csendesen, halkan szólt a 
gyermekekhez.  

 

Minden gyermeknek a fejlettségéhez mérten nyújtott segítséget az 
öltözéshez. 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

4. Kompetencia határok betartása  

Egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a gyermek fejlettségéről 
tájékozatta a szülőket, megfelelő kommunikációs stílusban kérte a 
szülőt, hogy forduljon a gyermek óvónőjéhez. 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

5. A játéktevékenységhez kapcsolódó szokásrendszer  

Minden esetben tiszteletben tartotta a játéktevékenységben 
kialakított szokásrendszert. 

 

Az építő kuckóban érintetlenül hagyta a gyermekek által épített  
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játékot. 
Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

6. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése  

Minden esetben figyelembe vette a sajátos nevelési igényű gyermek 
speciális szükségletét. 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

7. Csoportszoba díszítésében való közreműködés  

Közreműködött a csoportszoba berendezésében, segített a 
díszítésében 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

8. A gondozási feladatellátás  

Minden esetben figyelt a gyermekek ruházatára, hajviseletére, a 
gyermekcsoportba járó gyermekek kulturált megjelenésére. 

 

A tisztálkodás vagy más ok miatt átvizesedett ruhában lévő 
gyermek ruháját lecserélte. 

 

A gyermekek gondozási feladatinak ellátásakor figyelt a 
gyermekek fejlettségére. (önállóan, kis segítséggel, segítséggel látja-
e el a gyermek a feladatait) 

 

Szöveges indoklás: 
 
 

Korrekciós javaslat: 

 
Dátum:…………………………….PH.   ellenőrzést végző aláírása 
 
Az ellenőrzés során rögzített tapasztalatok tényszerűségét elismerem.  
A szükséges korrekciós javaslatokkal egyetértek, melyek tükrözik a tapasztalatokból 
levont következtetéseimet. 
 

Az ellenőrzött közalkalmazott észrevételei és megjegyzései az ellenőrzésről: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:………………………….     Az ellenőrzött aláírása 
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3. sz. melléklet: Foglalkozáslátogatás jegyzőkönyv 
 

Tevékenység-/foglalkozáslátogatás Jele, kódja 
Az adott időszakban a nevelőmunka, játék, tevékenység, projekt vagy 

foglalkozás megfigyelési szempontjai 
(párhuzamosan végezhető differenciált tevékenység) megfigyelési 

szempontsor-20170101 

7_ovped-önért_foglalkozás 
megfigyelés 

 

 

 

sorsz Megnevezés Adat 

1. Óvodapedagógus neve  

2. Tevékenység-/foglalkozáslátogatás időpontja:  

3. Tevékenység-/foglalkozáslátogató neve  
 
Kérjük, rögzítse, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. 
 
Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:  
5 = teljesen egyetért  
4 = többségében így van  
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja.  
 
A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számít bele! 

 
 

1. Teljesen megfelelő volt az óvodapedagógus stílusa 
 

0 1 2 3 4 5 

 
2. Megfelelően érthető az óvodapedagógus kommunikációja 
 

0 1 2 3 4 5 

 
3. Megfelelő volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya 

 
0 1 2 3 4 5 

 
4. Megfelelő volt az óvodapedagógus kérdező kultúrája 
 

0 1 2 3 4 5 

 
5. Megfelelő volt az óvodapedagógus időgazdálkodása 
 

0 1 2 3 4 5 

 
6. Megfelelően vette figyelembe az egyéni képességek közötti 

különbözőségeket 
 

0 1 2 3 4 5 

 
7. A vezető, irányító, segítő szerep megfelelően indokolt a 

szabad játék/nevelés tevékenyég/projekt (foglalkozás) 
folyamatában 

 

0 1 2 3 4 5 



34 
 

 
8. Megfelelően szakszerű volt az óvodapedagógus 

fogalomhasználata, megfelelően támogatta a 
gyermekekben az új fogalmak kialakítását és a korábbiak 
elmélyítését 

 

0 1 2 3 4 5 

 
9. Megfelelően kihasználta az óvodapedagógus a nevelés, játék, 

ismeret átadás kapcsolati lehetőségét 
 

0 1 2 3 4 5 

 
10. Megfelelően határozta meg az óvodapedagógus a tevékenység/projekt 

(foglalkozás) célját, és sikerült azt a gyermekek számára vonzóvá 
tenni, tudatosítani  

 

0 1 2 3 4 5 

 
11. Megfelelően támogatták a feladatok és az alkalmazott 

módszerek a cél elérését 
 

0 1 2 3 4 5 

 
12. A választott módszerek, nevelés/ tanulásszervezési 

eljárások megfelelően illeszkedtek a nevelés/ 
tevékenyég/projekt (foglalkozás) tartalmához, a 
feladatokhoz 

 

0 1 2 3 4 5 

 
13. A használt módszerek, nevelési/ tanulásszervezési eljárások 

az intézmény által preferált módszertannak megfeleltek 
 

0 1 2 3 4 5 

 
14. Megfelelő motivációs eszközöket alkalmazott az 

óvodapedagógus a szabad játék/nevelés 
tevékenyég/projekt (foglalkozás) során 

 

0 1 2 3 4 5 

 
15. Megfelelő mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a 

szabad játék/nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) 
menetébe, aktivitásukat fokozni 

 

0 1 2 3 4 5 

 
16. Megfelelően megjelent a személyiségfejlesztés a szabad 

játékban/tevékenységben/projektben (foglalkozáson) A használt 
eszközök segítették ezt. 

 

0 1 2 3 4 5 

 
17. Megfelelően jelent meg a közösségfejlesztés a szabad 

játékban/nevelésben tevékenyégben/projektben 
(foglalkozáson) A felhasznált eszközök megfelelően  
segítették 

 

0 1 2 3 4 5 

 
18. Megfelelően mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a 0 1 2 3 4 5 
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foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni 
 

 
19. Megfelelően jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel való foglalkozás a szabad játékban 
/nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson) 

 

0 1 2 3 4 5 

  
20. Megfelelően tükröződött a szokás szabályrend a szabad 

játékban/nevelésben/ tevékenyégben/projektben 
(foglalkozáson) a gyermekek magatartásában 

 

0 1 2 3 4 5 

 
21. Megfelelően valósult meg a gyermekek együttműködése a 

szabad játékban /nevelésben/tevékenységben/projektben 
(foglalkozáson), egymástól való tanulása 

 

0 1 2 3 4 5 

 
22. Megfelelően jelent meg a gyermekek önértékelése 
 

0 1 2 3 4 5 

23. A gyermekek, gyermeki produktumok értékelése megfelelő 
volt 

 
0 1 2 3 4 5 

 
24. Megfelelően elérte a nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) 

a célját, koherens volt-e a nevelés/ tevékenyég/projekt 
(foglalkozás) tervvel 

 

0 1 2 3 4 5 

 
25. Megfeleltek meg az óvodapedagógus reakciói az egyes 

pedagógiai szituációknak 
 

0 1 2 3 4 5 

 
26. Reálisan értékelte az óvodapedagógus az egyes pedagógiai 

szituációkban mutatott reakcióit a megbeszélésen 
 

0 1 2 3 4 5 

 
27. Megfelelően reflektív az óvodapedagógus -visszatekintés a 

tervezésre, megvalósulásra -a lényeges mozzanatok 
tudatosítása - alternatív cselekvésmódok kialakítása 
 

 

0 1 2 3 4 5 

 
Maximális pontszám: 27x 5=135 pont kapott pontszám: ___  átlag pontszám ___ 
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4. sz. melléklet: A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai 
 

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő 
egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves 
tervezés egyéb dokumentumai 

2. Tevékenység / foglalkozásterv és egyéb foglalkozások tervezése  
3. Óvodai csoportnapló 
4. Gyermeki produktumok 

 
A dokumentum megnevezése Jele, kódja 

A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai-
20170101 

6_ovped-önért_dok-elemző 
 

 

sorsz Megnevezés Adat 

1. Óvodapedagógus neve  

2. A dokumentumelemzés időpontja:  

3. A dokumentumelemző neve  
 
Kérjük, értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. 
 
Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:  
5 = teljesen egyetért  
4 = többségében így van  
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja.  
A „0” megjelölést a számított átlagába nem számít bele! 

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára 
épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az 
éves tervezés egyéb dokumentumai 

A dokumentumelemzés tapasztalatai: 
1. A PP-nak megfelelően jelenik meg a tervekben a gyermeki 

kompetenciák fejlesztése 
0 1 2 3 4 5 

2. A PP-nak megfelelően biztosítja az éves nevelési-tanulási 
ütemtervben meghatározott célok megvalósulását  

0 1 2 3 4 5 

3. A PP-nak megfelelően kapcsolódik az óvodai csoport és az 
óvodán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 
tervezése az éves nevelési és tevékenységi tervben 
meghatározott követelményekhez  

0 1 2 3 4 5 

4. A PP-nak megfelelően kapcsolódik az óvodai csoport és az 
óvodán kívüli tevékenységek, az éves nevelési és 
tevékenységi tervben meghatározott személyiség- és 
közösségfejlesztési feladatokhoz 

0 1 2 3 4 5 

5. A PP-nak megfelelően jelennek meg az éves tervezésben a 
kiemelt figyelmet érdemlő gyermekekkel kapcsolatos 
feladatok  

0 1 2 3 4 5 
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6. A PP-nak megfelelően jelennek meg az éves tervezésben a 
nevelési, ismeretátadási tanulási területek kapcsolódása, 
egymásra épülése 

0 1 2 3 4 5 

7. A PP-nak megfelelően épít az óvodapedagógus a tervező 
munka során a gyermekek előzetes ismereteire  

0 1 2 3 4 5 

8. A PP-nak megfelelően jelenik meg az ismeretek, 
fogalmak, egymásra épülése az éves tervezés 
dokumentumaiban  

0 1 2 3 4 5 

9. A PP-nak megfelelően jelenik meg az egyéni fejlesztési 
tervben a fejlesztés  

0 1 2 3 4 5 

10. A PP-nak megfelelően jelennek meg a tervezésben az 
eltérő gyermeki igények figyelembevétele, a fejlődési 
ütemnek megfelelő folyamatok  

0 1 2 3 4 5 

11. Célkitűzéseknek megfelelőek a tervezett értékelési 
eszközök  

0 1 2 3 4 5 

12. Megfelelően tartalmazza-e a nevelési tevékenységi terv a 
céloknak megfelelő ismeret átadási, tanulási eszközöket 
(szemléltető eszközök, kéziszerek, hangszerek, 
rajzeszközök stb  

0 1 2 3 4 5 

13. A PP-nak megfelelő elemeket tartalmaz az adott csoport 
éves tervezése Azok megfelelően kapcsolódnak az 
intézmény nevelési céljaihoz 

0 1 2 3 4 5 

Maximális pontszám: 13x 5=45 pont  kapott pontszám: ___  átlag pontszám ___ 
 

2. Tevékenység / foglalkozásterv és egyéb foglalkozások tervezése  
A dokumentumelemzés tapasztalatai: 
1. A PP-nak megfelelő módszert használ az óvodapedagógus 

a tevékenyég/projekt /foglalkozás tervezéséhez 
0 1 2 3 4 5 

2. Megfelelően jelennek meg a tervezésben a belső és külső 
kapcsolódások 

0 1 2 3 4 5 

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését megfelelően segítik a 
tervezett módszerek, szervezési eljárások és az 
tevékenyég/projekt (foglalkozás) /foglalkozás felépítése 

0 1 2 3 4 5 

4. A célkitűzés megfelelően támogatja a megszerzett tudás 
alkalmazását 

0 1 2 3 4 5 

5. A tevékenység/projekt (foglalkozás)/foglalkozások 
tervezésénél hogy érvényesül a cél–ismeret átadás–eszköz 
koherenciája 

0 1 2 3 4 5 

6. Megfelelő módon jelennek meg az egyéni gyermeki 
igények az tevékenység/projekt 
(foglalkozás)/foglalkozások tervezésében 

0 1 2 3 4 5 

7. Megfelelően támogatja a terv a gyermeki együttműködést, 
szociális tanulást 0 1 2 3 4 5 

8. Megfelelő módon jelennek meg a tervben a 
közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai 

0 1 2 3 4 5 

9. A tervezett értékelési eszközök célkitűzéseknek 
megfelelőek. 0 1 2 3 4 5 
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10.  Az óvodai csoport és az óvodán kívüli tervezés tartalma 
megfelelően összhangban az adott gyermekcsoport életkori 
sajátosságaival 

0 1 2 3 4 5 

11. Az óvodai csoport és az óvodán kívüli foglalkozástervek 
megfelelően kapcsolódnak az intézmény éves 
munkatervéhez, célkitűzéseihez (Intézményi és nevelési 
célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 
intézményi innovációhoz.) 

0 1 2 3 4 5 

12. Tevékenyég/projekt (foglalkozás) terveibe beépít alternatív 
módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat  

0 1 2 3 4 5 

Maximális pontszám: 12x 5=60 pont    kapott pontszám: ___  átlag pontszám ___ 
 

3. Óvodai csoportnapló 
A dokumentumelemzés tapasztalatai: 

1. Megfelelően követi pedagógiai program értékelési elveit a 
csoportnapló a nevelési, tanulási /tevékenység/ terv 
(projektterv), tematikus terv, nevelés, tevékenyég/projekt 
(foglalkozás) tervezését 

0 1 2 3 4 5 

2. Megfelelően követi a gyermekekről készült feljegyzés, 
fejlődési naplóba beírtak a pedagógiai program értékelési 
elveit? 

0 1 2 3 4 5 

3. Megfelelően fegyelmezett a napló adminisztrációja 
(Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.)  

0 1 2 3 4 5 

4. A gyermekekről készült feljegyzések tartalma összhangban 
az éves tervezés dokumentumaival és a helyi nevelési, 
tevékenységi terv elvárásaival, követelményeivel 

0 1 2 3 4 5 

5. Megfelelő a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő 
gyermekekre vonatkozó szakértői javaslatok 

0 1 2 3 4 5 

6. A gyermekekről készült feljegyzésekben a szakszerű 
fogalomhasználat nyomon követhető 

0 1 2 3 4 5 

Maximális pontszám: 6x 5=30 pont  kapott pontszám: ___  átlag pontszám ___ 
 

1. Gyermeki produktumok 
A dokumentumelemzés tapasztalatai: 

1. Megfelelően követhető a gyermekek munkájából, 
produktumából a szabad játék közbeni alkotás, a 
rendszeresség  

0 1 2 3 4 5 

2. A gyermeki produktumokban megjelennek a más 
tevékenységhez kapcsolódó elemek is (Pl.: 
környezettudatosságra nevelés, egészséges életmódra 
nevelés)  

0 1 2 3 4 5 

3. A gyermeki produktumokban (rajzokban, barkácsolásban) 
megjelennek az alkalmazható tudás fejlesztésére 
vonatkozó törekvések 

0 1 2 3 4 5 

4. Nyomon követhető az egyéni gyermeki igényeknek 
megfelelő pedagógiai munka a gyermeki produktumokban 

0 1 2 3 4 5 

Maximális pontszám: 4x 5= 20 pont  kapott pontszám: ___  átlag pontszám ___ 


