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1. BEVEZETŐ 

Az éves pedagógiai-működési munkaterv a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-

a alapján készült. A munkatervben kitűzött célok a partnerközpontú működés elérését, a 

pedagógiai program minél pontosabb, hatékonyabb megvalósítását, továbbá a 

küldetésnyilatkozat teljesítését szolgálják. 

A munkaterv elkészítésekor figyelembe vettük az előző évben elvégzett szakmai munka 

ellenőrzésének és értékelésének eredményeit, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói 

elvárásokat, a külső ellenőrzések megállapításait és a vezetői pályázatban megfogalmazott 

célokat, feladatokat. 

A munkatervet az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület hagyja jóvá, a fenntartó és az 

óvodai szülői szervezet véleményezi. 

 

A munkatervben leírtak teljesülését a vezető ellenőrzi. 

2. HELYZETKÉP 

2.1. Személyi feltételeink 

2.1.1. A csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 5. § (1) a) pontja szerint 2015/2016. nevelési 

évtől az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 

időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 8. § (1) Az 

óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A 2018. májusi beiratkozáson és azt követően a nyár folyamán összesen  41 gyermek kérte 

felvételét intézményünkbe. Az üres helyektől függően az Nkt. 8. § (1) bekezdésében 

foglaltakat is teljesíteni tudjuk, miszerint azt a gyermeket is fogadjuk szeptember 1-jétől, aki a 

felvételétől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, így ezek a gyermekek 2 és ½ 

éves koruktól járhatnak óvodánkba.  

Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámokat: 

Rózsakert Óvoda 

Ssz. A csoport neve Korcsoport Férőhely Létszám 

1. Méhecske 4-5-6 évesek 25 26 

2. Pillangó 3-4-5 évesek 25 26 

3. Katica -3-4-5-6-7 évesek 25 25 

4. Maci 2,5-3 évesek 25 25 

5. Csibe 2,5-3-4-5-6-7 évesek 20 21 

Összesen: 120 123 

A Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda várható gyermek létszáma október 1-én. 
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Óvoda 123 3 120 101% 06,00-18,00 12 5 

Az óvodai beiratkozáskor felvételt nyert gyermeke életkorából valamint a szülői kéréseknek, 

igényeknek eleget téve adódik, hogy ebben a nevelési évben vegyes életkorú csoportok 

kialakítására került sor. Ez a körülmény, hatással lesz a következő nevelési évek csoport 

kialakításaira is.  

Az egységes nézeteket valló nevelőmunka továbbra is kiemelt feladatunk a csoportok 

mindennapjainak szervezése tekintetében. Jó alapot nyújt ehhez pedagógiai programunk és 

„Egységes szokásrendszerünk” című dokumentáció. 

2.1.2. Személyi változások, felnőtt létszám 

2018/2019. nevelési év szeptemberétől 18,5 engedélyezett álláshellyel rendelkezünk, és 19 főt 

foglalkoztatunk. 

Az új nevelési évben várható személyi változásokat az alábbi táblázat szemlélteti, mely 

tartalmazza a munkaköröket és a munkavégzés helyszínét. 

 

CSÖMÖRI RÓZSAKERT EVANGÉLIKUS ÓVODA 

A csoport neve Óvodapedagógusok Dajka 

Méhecske 
Krupla Erika 

 
Szabó Viktória 

Pillangó 
Klemánné Varga Mária 

 
- 

Katica 
Molnár Petra 

Erdeiné Kiss Enikő 
Szög István Jánosné 

Maci 
Regős Lívia 

Szabóné Varga Zsuzsanna 
Hollóné Kusnyár Terézia 

Csibe 
Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 
Fosztó Tündi Ilona 
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AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MUNKATÁRSAI 

Név Munkakör A munkavégzés helye 

Biró Zsuzsanna intézményvezető Rózsakert Óvoda 

Csonka Sándor fűtő-kertész (4 órában) Rózsakert Óvoda 

Kulich Mihályné pedagógiai asszisztens (6 órában) Rózsakert Óvoda 

Oláh Annamária pedagógiai asszisztens (8 órában) Rózsakert Óvoda 

Orosz Zsuzsanna Xénia gazdasági vezető, titkár Rózsakert Óvoda 

Partl Tímea konyhás Rózsakert Óvoda 

Urbán Mónika pedagógiai asszisztens (8 órában) Rózsakert Óvoda 

Az óvoda minden egyes dolgozójának kiemelt feladata a gyermekek mindenek felett álló 

érdekeit szolgálni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, valamint a nevelési program 

tág eszköztárával minél több pozitív élményt nyújtani óvodásaink számára. 

2.2. Tárgyi feltételeink 

A csoportok 50 000 Ft évkezdő összeggel gazdálkodhatnak.  

Fejlesztési terveink között régi és új elképzelések is szerepelnek: 

 Udvari játékok felülvizsgálata, javítása. 

 Szükség esetén egy 6-dik csoport beindítása, építése. 

 Fejlesztő, illetve orvosi szoba létesítése. 
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3. MŰKÖDÉSI TERV 

3.1. A 2018/19. nevelési év tartama 

2018. szeptember 01. – 2019. augusztus 31. 

Óvodánk működését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény az óvodakötelezettséggel kapcsolatos 

rendelkezés helyébe a 2015. július 1-jétől hatályos 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) a) pontja 

lép. Ezek ismeretében a 2015/2016. nevelési évtől az óvodai nevelés szakasza a gyermek 

hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a 

tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

A munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban a 2012. évi I. törvényt, a Munka 

törvénykönyvét valamint annak végrehajtási rendeletét, a 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendeletet alkalmazzuk, valamint figyelembe vesszük a 235/2016.(VII.29) a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Korm. 

rendelet a legújabb módosításait is. 

Számos egyéb törvény és rendelet befolyásolja intézményi tevékenységünket. A pedagógus 

életpályamodell bevezetése és állandó változásai, komoly rugalmas alkalmazkodást kíván az 

óvoda minden dolgozójától. 

3.2. Az óvoda nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig tart nyitva, napi 12 órás időtartamban. 

Szombaton és vasárnap szünnap van. A nyitva tartás teljes időtartama alatt óvodapedagógus 

látja el a gyermekek nevelését. 

A csoportok gyülekezése 6 és 7,30 óra között, valamint várakozása 16,30 és 18 óra között 

történik. 

3.3. A szünetek időtartama 

Az iskolai őszi és tavaszi szüneteit figyelembe véve a szülők igényei szerint működik az 

intézmény az elmúlt évek tapasztalata szerint csökkentett létszámban. 

Az iskolai téli szünetben (2018. december 21-től 2019. január 2-ig) az intézmény zárva 

tartásához a fenntartói jóváhagyását fogjuk megkérni. 

A nyári zárást a következőképpen tervezzük a két intézmény együttműködési 

megállapodásának értelmében: 

 Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda: 2019. június 17 – július 19. 

 Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda: 2019. július 22 – augusztus 23. 
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3.4. A nevelés nélküli munkanapok rendje 

Időpontok: 

  2018. október 29. (nevelőtestületi értekezlet) 

 2019. február 22. (nevelőtestületi értekezlet) 

 2019. június 13. (nevelésnélküli munkanap) 

 2019. június 14. (alkalmazotti értekezlet) 

 2019. augusztus 26. (alkalmazotti értekezlet). 

3.5. Az egyéni beszélgetések rendje 

Az Nkt. 72. § (5) bekezdés b) pontja, továbbá a 20/2012-es EMMI rendelet 63. § (1)-(4) 

bekezdése szerint a szülő joga, hogy rendszeres, folyamatos és érdemi tájékoztatást kapjon 

gyermeke fejlődéséről és magaviseletéről. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes 

korcsoportokban az egyéni beszélgetések határidejét. 

Korcsoport 1. egyéni beszélgetés 2. egyéni beszélgetés 

3 év alattiak és 3-4 évesek 2019. április 03 – május 31. 
szükség esetén a szülő vagy az 

óvodapedagógus kezdeményezésére 

4-5 évesek 2019. április 03 – május 31. 
szükség esetén a szülő vagy az 

óvodapedagógus kezdeményezésére 

5-6 és 6-7 évesek 2018. november 30. 
március 31. (az Óvodai szakvélemény 

kiadása) 

 

3.6. A nyílt nap időpontja 

A nyílt napot 2019. április 15-re tervezzük. Az érdeklődő szülőknek az intézményvezető tart 

beszámolót a pedagógiai programról és a nevelőmunkáról, az óvodai életről. 

3.7. Beiratkozás a 2019/20. nevelési évre 

A 2019/20. nevelési évre szóló beiratkozás időpontja: 2019. május 06-09-ig 9,00 – 15,30 óra 

között. Túljelentkezés esetén a Felvételi Bizottság 2019. május 27-án ül össze. 

3.8. Befogadás 

A befogadás folyamatleírása Egységes szokásrendszer című dokumentációnkban található. Az 

új gyermekek 2018. szeptember 03-tól jönnek óvodába fokozatosan történő beszoktatással. A 

törvényi előírások szerint két és félévesen jöhetnek már óvodába a gyermekek, mivel minden 

körzetes gyermek felvételt nyert a beiratkozás során. (A két és féléveseket a statisztikai 

létszámban is szerepeltethetjük, tehát a normatív támogatásban is beszámíthatók.) Minden 

gyermek – tehát a 2 és ½ évesek is – a korhatárt követő naptól kezdheti meg az óvodába 

járást. 
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Az óvodába járás kezdetétől számított második héttől alhatnak legkorábban az új 

kiscsoportosok az óvodában. A befogadást a teljes óvodai közösség szívén viseli, mindenki 

azon igyekszik, hogy mielőbb megismerjék az óvodai környezetet az új gyermekek, és 

beilleszkedjenek. Az „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!” program adta lehetőségét is 

alkalmazzuk. A folyamatot az igazgatóhelyettesek által készített táblázatban rögzítjük.  

A befogadás nem köthető időponthoz és időtartamhoz. Egyrészt igazodik a szülő munkába 

állásának kezdetéhez. Másrészt az anya jelenléte mindaddig lehetséges, ameddig a gyermek 

nem szívesen marad az óvodában, vagyis amíg ott még nem érzi magát teljes biztonságban; 

A gyermek behozhatja azokat a kedves tárgyait, amelyek megnyugtatják, s ott tarthatja addig, 

ameddig ennek szükségét érzi; 

Az óvodapedagógus az óvodába érkező gyermeket belsőséges keretek között (simogatással, 

kézfogással, öleléssel, stb.) fogadja. Ebben a légkörben a gyermek érzi, hogy szeretettel 

várják. 

Az óvodapedagógus a családlátogatás után már sok-sok információval rendelkezik az újonnan 

érkező gyermekekről. Oly módon tud igazodni a gyermek igényeihez, amely megközelítően 

hasonlít az eddig megszokotthoz; ezzel oldva a megváltozott körülményekből adódó 

krízishelyzetet. 

3.9. A dolgozók munkarendje 

Intézményvezető: 

 Az intézményben tartózkodásának rendje: 

 Heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 8 óra. 

 Napi munkaideje: 8,00 – 16,00 

 

 Az Nkt. 69. § (5) bekezdése értelmében a vezető munkaideje felhasználását és 

beosztását az 5. mellékletben foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén 

kívül maga jogosult meghatározni. 

 Heti kötelező óraszámának eltöltése: Csibe csoport, hétfő 8.00 – 16.00-ig, vagy 

szükség esetén a hiányzó pedagógusok helyettesítését látja el. 

 Az intézményvezető helyettesítésének rendje: 

 Az intézményvezető, a helyettese intézményben tartózkodásának ideje alatt 

intézi az óvodán kívüli ügyeket, az intézménnyel kapcsolatban eljár, árut 

szerez be. 

 Távolléte idején az SZMSZ-ben szabályozottak szerint az intézményvezető 

helyettese helyettesíti. 

 Az ő távolléte ideje alatt a Vezetőség tagjai helyettesítik. 

 Amikor a Vezetőség egyetlen tagja sem tartózkodik az intézményben, a 

legmagasabb iskolai végzettséggel és legtöbb szolgálati idővel rendelkező 

pedagógus végzi a helyettesítést. 

 Távolléte esetén a helyettese teljes felelősséggel helyettesíti. 

 Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16-17 óra. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
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Intézményvezető helyettes: 

 Heti munkaideje: 40 óra. 

 Heti kötelező óraszáma: 24 óra (50-199 fő gyermeklétszám esetén). 

 A fennmaradó 8 és 10 órát az intézményvezető helyettesi feladatok ellátásával tölti. 

 Hetente, hétfői napon végzi helyettesi feladatait. 

Pedagógusok: 

 Heti munkaidejük: 40 óra. 

 Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: heti 32 óra. 

 Az Nkt. értelmében, az óvodában a kötött munkaidőt (32 óra) a gyermekekkel 

való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell 

fordítani. 

 A további 8 órában a pedagógus feladata többek közt, hogy a pedagógiai 

programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, pontosan és aktívan vegyen részt a 

nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon és az óvodai rendezvényeken [62. 

§ (1) m)-n) pont] 

 Az Nkt. módosításai szerint az óvodapedagógusnak a munkaidő fennmaradó 

részében – a kötött munkaidőn felül – legfeljebb heti négy órában rendelhető el 

a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladat, a 

nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, 

továbbá eseti helyettesítés [az oktatás szabályozására vonatkozó egyes 

törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése 

szerint]. 

 Munkarendjük: 

 A kötelező óraszámot az óvodapedagógusok hétfőtől csütörtökig 6 és ½ órában, 

pénteken 6 órában dolgozzák le. Így jön ki a 32 óra. 

 Délelőttös óvodapedagógus: 

 6,00 – 12,30 óráig (1 fő reggeli ügyeletes) 

 7,30 – 14,00 óráig. 

 Délutános óvodapedagógus: 

 a délutáni udvari játéktevékenység idejéig: 

 10,00 – 16,30 óráig 

 10,30 – 17,00 óráig 

 11,30 – 18,00 óráig 

 a gyülekező csoportok óvodapedagógusainak létszámát mindig a 

gyermekek létszáma szabja meg, ezért változás lehet év közben.
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A NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK 

Pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek: 

 Munkaidő: heti 40 vagy 20 óra (a kinevezés szerint) 

 Munkarend: 9,00 – 17,00 vagy 10,00 – 18,00 óráig vagy 10,30 – 16,30 óráig. 

 Csoportba való beosztásuk az aktualitás függvényében változó 

Óvodatitkár, gazdaságis: 

 Munkaideje: heti 40 óra. 

 Munkarendje: 8,00 – 16,00 óráig. 

Dajkák: 

 Munkaidejük: heti 40 óra. 

 Munkarendjük: 

 délelőttös műszak: 6,00 – 14,00 óráig 

 köztes műszak: 8,00 – 16,00 óráig 

 délutános műszak: 10,00 – 18,00 óráig. 

EGYÉB TECHNIKAI DOLGOZÓK: 

Konyhás: 

 Munkaideje: heti 40 óra 

 Munkarendje: 8,00 – 16,00 óráig. 

Fűtő-kertész: 

 Munkaideje: heti 20 óra 

 Munkarendje: 6,00 – 10,00 óráig. 

A műszakrendek év közben változhatnak a körülményektől függően! 

Munkaidő-kedvezmény jár a következő dolgozóknak: 

 gyakornoknak 

A munkarendet az intézményvezető helyettes készíti el, és az életbe lépés előtt 10 

munkanappal adja át a munkavállalóknak. Az intézményvezető helyettes a fent meghatározott 

munkarendet az intézmény érdekeinek megfelelően módosíthatja. A csoportos dajkák ½ évente 

váltják a műszakrendjüket annak érdekében, hogy mindkét csoportos óvodapedagógusukkal 

azonos műszakban dolgozhassanak. 
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3.10. Az intézményi igazgatás területei 

Munkáltatói feladatok: 

 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

A képesítési követelmények figyelembe vételével az óvoda 

dolgozóinak alkalmazása 

intézményvezető, 

óvodatitkár 
munkavállalók 

legkésőbb a munkába 

állás napja 

A közalkalmazottak besorolása, illetmény-előmeneteli 

rendszerének figyelemmel kísérése 

intézményvezető, 

óvodatitkár 
munkavállalók folyamatos 

Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása intézményvezető munkavállalók folyamatos 

A dolgozók személyi anyagának kezelése 
intézményvezető, 

helyettes, óvodatitkár 
munkavállalók folyamatos 

A műszakrend elkészítése 
intézményvezető 

helyettes 
munkavállalók 

10 nappal a műszakrend 

életbe lépése előtt 

A munkarend meghatározása, munkafegyelem betartatása, 

ellenőrzése 

intézményvezető, 

helyettes 
munkavállalók folyamatos 

Szabadságolási terv jóváhagyása és megküldése a MÁK-nak intézményvezető munkavállalók 2019. február 15. 

Hiányzások nyilvántartása, túlmunka elrendelése helyettes, óvodatitkár munkavállalók folyamatos 

A dolgozók munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásának 

megszervezése 
intézményvezető munkavállalók 

a nevelési év 

nyitóértekezlete 

Pedagógiai feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Az óvoda pedagógiai programjának megvalósítása, az óvoda 

munkatervének elkészítése 

intézményvezető, 

szakmai 

munkaközösség 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott 

alapelvek érvényesítése 
intézményvezető alkalmazotti közösség folyamatos 

Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás 
intézményvezető, 

helyettes 
alkalmazotti közösség folyamatos 

A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek előkészítése, 

lebonyolítása 

intézményvezető, 

értekezlet-felelős 
alkalmazotti közösség folyamatos 

A szakmai munkaközösségek segítése intézményvezető óvodapedagógusok folyamatos 

Az önképzések és továbbképzések megtervezése, ösztönzése intézményvezető óvodapedagógusok folyamatos 

A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése 
intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

szülők és óvodai 

alkalmazottak 
folyamatos 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés 

figyelemmel kísérése 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 
gyermekek, szülők, folyamatos 

Pályázatokon való részvétel ösztönzése 

intézményvezető, 

szakmai 

munkaközösség 

óvodapedagógusok folyamatos 

Az óvoda információs rendszerének kialakítása és működtetése 
intézményvezető, 

helyettes 
alkalmazotti közösség folyamatos 

A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, mérése, a 

minőségirányítási rendszer működtetése 

intézményvezető, 

BÉCS 
alkalmazotti közösség folyamatos 

Beszámoló készítése a fenntartó felé intézményvezető fenntartó 
a fenntartó előírása 

szerint 
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Tanügy-igazgatási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

A gyermekek felvétele, átvétele, a felvétel elutasítása, a 

gyermekcsoportok kialakítása 
intézményvezető 

gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok 

beiratkozás 2019. 

májusban, ill. folyamatos 

Az ötévesek felmentése az óvodába járás alól intézményvezető szülők, gyermekek folyamatos 

Az ötévesek óvodába járásának figyelemmel kísérése, 

igazolatlan hiányzás esetén a szükséges intézkedések 

megtétele 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

óvodaköteles 

gyermekek, szülők 
folyamatos 

Törekvés a gyermekbalesetek megelőzésére 

intézményvezető, 

szülők, 

óvodapedagógusok 

gyermekek folyamatos 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezése intézményvezető gyermekek folyamatos 

A gyermekek adatainak nyilvántartása intézményvezető szülők, gyermekek folyamatos 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-igazgatási, 

ügyviteli feladatok ellátása 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A statisztikai lapok kitöltése, kötelező adattovábbítás 
intézményvezető, 

óvodatitkár 

az óvoda dolgozói, a 

gyermekek 

a megadott határidő 

(2018. október. 15.) 

Javaslattétel az óvoda nyitva tartására, zárva tartás 

engedélyeztetése 
intézményvezető 

szülők, alkalmazotti 

közösség 

a zárva tartás kiírása 

február 15-ig kötelező 

A tanköteles korú gyermekek létszámának és személyének 

megállapítása 
óvodapedagógusok gyermekek 2019. január 10. 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása óvodapedagógusok gyermekek, szülők 

2019. január 15-től az 

óvodai szakvélemény 

kiadásáig 

Tanköteles gyermekekről óvodai szakvélemény adása, az 

általános iskolai beíratással kapcsolatos óvodai feladatok 

megszervezése 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

gyermekek, szülők, 

iskola 

2019. január 16 – április 

10. 

A Bibliai ismeret biztosítása 
intézményvezető, 

lelkész 
gyermekek, szülők folyamatos 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése 
intézményvezető, 

gyermekvédelmi felelős 
gyermekek, szülők folyamatos 

Gazdálkodási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, 

felhasználásának irányítása 
intézményvezető 

fenntartó, az óvoda 

alkalmazottai 

a tervezet leadása: 2018. 

október hó (a fenntartói 

igény szerint) 

Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával 

kapcsolatos munkák megszervezése 
intézményvezető 

az óvoda 

alkalmazottai 

Folyamatos, a nyári 

munkák megtervezése: 

2019. május hó 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása intézményvezető 
intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Az ingó és ingatlan vagyon védelme intézményvezető 
intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Selejtezés elrendelése, leltározás intézményvezető 
fenntartó, 

óvodatitkár 

a fenntartó rendelkezése 

szerint 
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3.11. Szolgáltatásaink 

Logopédiai és fejlesztő foglalkozás 

Logopédus fejleszti a gyermekek beszédkészségét. Az adott év szeptemberében 

körvonalazódik, hogy ki látja el a logopédusi munkát: Damásdiné Bőcs Márta. 

A tanulási és magatartási-beilleszkedési nehézséggel, valamint részképesség-zavarral küzdő 

gyermekek fejlesztését Böde Julianna /Laki utcai Óvoda intézményvezetője és egyben 

gyógypedagógusa/ látja el. 

A mozgásfejlesztést: szükség esetén: Fodorné Csőke Zsuzsanna 

A foglalkozásokon való részvételhez írásban kérjük a szülők hozzájárulását, a foglalkozás 

ingyenes. 

Bibliaismeret 

A gyermekek Bibliaismeretre való nevelését lelkész vagy hitoktató fogja végezni. Heti egy 

alkalommal. A lelkész, illetve hitoktató személye: Bagyánszki Györgyi. 

Hitoktatás 

A községben működő egyházak megkeresése után az evangélikus, a katolikus és a református 

egyház kíván hitoktatást szervezni intézményünkben. Szakképzett hitoktató foglalkozik 

minden héten egy alkalommal azokkal a gyermekekkel, akiknek szülei írásban kérik a 

hitoktatást. A foglalkozás ingyenes, és a délutáni órákban zajlik. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a hitoktatás rendjét: (Tervezés alatt!) 

 

A hitoktatás 

jellege 
A hitoktató neve Az óvoda neve A hitoktatás időpontja Korcsoport 

Katolikus 
Szabadosné 
Horváth Erika 

Rózsakert Óvoda szerda 15.30 

Nagycsoportosok, de 
15 főig ki lehet 

egészíteni 
középsősökkel 

Református Esztergály Előd Rózsakert Óvoda hétfő 15.30 
Minden korcsoport 

járhat 
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4. PEDAGÓGIAI TERV 

4.1. Éves kiemelt pedagógiai feladatok 

Az intézmény programjának újragondolása, átírása: 

 

 Az új óvodai program kialakítása során kapjon nagyobb mértékben szerepet a 

keresztény hit, ezzel kapcsolatos szokások (helyi), hagyományok, értékek.  

 A gyermekek világa kapkodó és rohanó lett. Az édesanyák sokkal korábban 

visszamennek dolgozni, feladják „főállású” anyaságukat. A széthulló családmodellek, 

az új időszak helyzetei, feladatai együtt haladnak a technika ugrásszerű 

növekedésével, a gyerekek nagy többségének játszóvilága nem a játszótéren van, 

hanem a szobában számítógép és a tv előtt. A játék, a szabad játék, a mozgásos 

tevékenységek ellensúlyozhatják, kiegyenlíthetik a gyermekek megváltozott 

életritmusát. 

 A nem megfelelő életkorban szerzett információáramlásban, felnőtt segítsége nélkül 

nem képesek eligazodni. A fel nem dolgozott képek, események, történések negatív 

hatással vannak egészséges fejlődésükre melyek szorongáshoz, zavarodottsághoz 

vezethetnek és előrevetíthetnek egy magatartászavar kialakulásához is. 

4.2.A szakmai munkaközösség feladata 

A részletes tervet e dokumentum mellékleteként lehet megtekinteni. 

2018/2019. nevelési évben céljaink az alábbiak: 

 Vallásos történek, versek, énekek összegyűjtése, jeles napok megbeszélése. 

 Szakmai anyag összeállítása. 

 Beszélgető körök szervezése. 

Feladat: Egyházi, keresztényi élet integrálása a helyi nevelési programban, e fejlesztési 

lehetőségek feltárása. 

Cél: Egy olyan szakmai anyag összeállítása, amely alapján az óvodapedagógusok a 

kereszténység szellemiségét, a keresztény hitéletet tudják beépíteni gyermekeink minden 

napjaiba. 

Munkaközösségi találkozók: 

 A munkaközösségi találkozókon minden munkaközösségi tag részt vesz. 

 A megbeszélések állandó résztvevője Biró Zsuzsanna, intézményvezető. 

4.3. A Belső Önértékelési Csoport feladata 

A részletes tervet e dokumentum mellékleteként lehet megtekinteni. 

Az önértékelésben résztvevő pedagógusokat, a nevelőtestületi értekezleten jelöljük ki. 

A Belső Önértékelési csoport vezetőjét, és tagjait az intézményvezető jelölte ki a 

nevelőtestület egyetértésével. 

A csoport működése a következő jogszabályokra épül: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
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 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

Tájékoztató anyag: 

 Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT 

KIADÁS (Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 

2016. december 9-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2017. január 1. napjától) 

Cél: 

 A pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető 

a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő 

és a fejleszthető területeket. Ezekre építve fejlesztéseket tervez, a fejlesztési feladatait 

Intézkedési Tervben rögzíti, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat 

indít, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességét. 

Belső Önértékelési Csoport vezetője: Szabóné Varga Zsuzsanna 

Belső Önértékelési Csoport tagjai: 

  Krupla Erika, Molnár Petra, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

A 2018/19 nevelési évben kitűzött feladatok: 

 A jogszabályi változások nyomon követése, alkalmazása 

 A belső önértékelés tervezett feladatainak irányítása, végrehajtása 

 Az önértékelés szervezése, lebonyolítása 

4.4. A nevelőmunka szervezése az egyes csoportokban 

A nevelőmunka eredményességéhez rendkívül összehangolt, egységes nevelési elveket valló 

pedagógiai munka szükséges a csoportban dolgozó, mindhárom felnőtt részéről. Fontos, hogy 

az óvodapedagógusok év elején a nevelési és tevékenységi terv áttekintésével, valamint a 

szokásrendszer felvázolásával – és természetesen a pedagógiai asszisztensek, valamint a két 

dajka bevonásával – gondolják át, hogy csoportjukat az egyes nevelési és tevékenységi 

területeken milyen fejlettségi szintre szeretnék eljuttatni, illetve azt is, hogy kik azok a 

gyermekek, akik különleges gondoskodást, odafigyelést igényelnek. A nevelési terv végén a 

csoportban dolgozó két pedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka, valamint a szinkron 

dajka is aláírásával igazolja, hogy a tervet megismerte, és a szakmai egyeztetés 

megtörtént. 

A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógusok nagyszerű támogatói lehetnek. Ők segítik a 

nevelőmunka zökkenőmentességét, és az óvodapedagógusok irányításával, útmutatásaival 

végzik munkájukat. Azonban a közös gondolkodáshoz és az összehangolt fejlesztéshez arra is 
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szükség van, hogy az óvodapedagógusok tervezzék meg az egyéni fejlesztést (a fejlődésnapló 

fejlesztési tervében), amelyben kidolgozzák lépésről lépésre a fejlesztendő területeket. Ez 

alapján tud a pedagógiai asszisztens hatékony segítséget nyújtani. Az óvodapedagógussal 

egyeztetve a pedagógiai asszisztensek csak a gyermek gondozásával kapcsolatban adhatnak 

felvilágosítást a szülőknek! Az asszisztensek mellett a dajka a lehető legtöbb időt töltse 

csoportjában, és segítsen a szinkron csoportban, amíg váltótársa meg nem érkezik! A teljes 

játékidő, a tevékenységek szervezése és a gondozási feladatok ellátása mellett a dajkának az 

udvari életben is aktívan részt kell vennie, és segítenie szükséges az óvodapedagógus 

nevelőmunkáját és irányító tevékenységét. 

A három személy és az asszisztensek együttmunkálkodása meghozza gyümölcsét: a stabilan 

kialakított szokás- és szabályrendszer alapja minden nevelési helyzet megoldásának! Ekkor 

mondhatjuk ki: a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

4.5. A dolgozók kiválasztásának betanításának folyamatszabályozása 

Az új dolgozók kiválasztásának, majd betanításának folyamatszabályozását a Csömöri 

Rózsakert Evangélikus Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA tartalmazza. 

Megbízás bizottságban való részvételre: 

 A dolgozó megbízása bizottságban való részvételre. A kitöltött (K./1.) 

formanyomtatvány átadása az óvodatitkárnak.  

 Tevékenysége a megüresedett álláshely betöltéséig tartó időtartamra terjed ki. 

A bizottsági tag feladatai: 

 Új dolgozó jelentkezése esetén jelen van az interjú lefolytatásánál. 

 Kérdéseket tesz fel az új dolgozónak a meghallgatás alkalmával.  

 Részt vesz a jelentkezők közti kiválasztásban – figyelembe véve a kiválasztási 

szempontlistát.  

 Megalapozza az új dolgozó további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő 

döntést. 

Megbízás mentori feladat elvégzésére 

 Megbízás pedagógust/nem pedagógust mentori tevékenység ellátására. A kitöltött 

(K./5.) formanyomtatvány átadása az óvodatitkárnak.  

 Tevékenysége a kiválasztott dolgozó munkába állásának első napjától a próbaidő 

utolsó napjáig tartó időszakra terjed ki. 

A mentor feladatai: 

 Az intézményi feladatokkal megismerteti az új kollégát (ügyelet, a helyettesítés 

rendje). 

 Az intézményi dokumentációkat megismerteti az új dolgozóval, segítséget nyújt azok 

értelmezésében. 

 Öt alkalommal biztosítja a mentor, hogy az új kolléga hospitálhasson. 

 A hospitálásokról jelenléti ívet vezetnek a K/6. formanyomtatványon. 

 Átadja az új dolgozónak a kérdőívet (K/7.), melyet a kitöltés után átnéz. 

 A kitöltött K/6. és K/7. formanyomtatványokat a mentor az óvodatitkárnak átadja. 

 A mentor részt vesz a betanítási időszak letelte előtt 1 héttel az új dolgozó 

véglegesítésének eldöntésében. 
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A dolgozók kiválasztásának betanításának folyamatszabályozása 

Új dolgozó neve Munkakör Mentor neve Mentori tevékenység ideje 

Erdeiné Kis Enikő ped.asz. Molnár Petra 2018. 08. 27.- 2019. 12. 19. 

    

    

    

 

4.6. A nevelőtestület egységét szolgáló megbízatások 

Óvodánkban több olyan terület van, amely a csoportokban végzett nevelőmunkán kívül 

ellátandó. A közös teherviselés és arányos munkamegosztás alapfeltétele e területek, valamint 

a felelősi körök megnevezése, kiosztása. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a reszortfeladatokat és a feladatot ellátó személy nevét. 

Reszort Rózsakert Óvoda 

Intézményvezető helyettes Trajtlerné Erdélyi Csilla 

Belső Önértékelési Csoport vezetője Szabóné Varga Zsuzsanna 

Belső Önértékelési Csoport tagjai  

Krupla Erika 

Molnár Petra 

Trajtlerné Erdélyi Csilla 

Szakmai munkaközösség-vezető Molnár Petra 

Gyermekvédelmi felelős Klemánné Varga Mária 

Ovigaléria felelős Molnár Petra 

Évszakkoncert felelős 
Krupla Erika 

Regős Lívia 

Jeles nap-felelős, közönségszervező Regős Lívia 

Pályázatíró csoport 
Szabóné Varga Zsuzsanna 

Klemánné Varga Mária 

Központi faliújság-felelős Molnár Petra 

Könyvtárfelelős Szabóné Varga Zsuzsanna 

Könyv-, folyóirat-terjesztő Oláh Annamária 

Szertárfelelős Hollóné Kusnyár Terézia 

Tűzvédelmi felelős Orosz Zsuzsanna Xénia 

Riasztó védelmi felelős Orosz Zsuzsanna Xénia 
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Reszort Rózsakert Óvoda 

Munkavédelmi felelős Orosz Zsuzsanna Xénia 

Értekezletfelelős Trajtlerné Erdélyi Csilla 

Értekezletfelelős segítői Partl Tímea, Szabó Viktória 

Tablókép-felelős Molnár Petra 

„A gyermekek adatai” dossziéfelelős Krupla Erika 

A fényképezés szervezéséért felelős Krupla Erika 

Vitrinfelelős Molnár Petra 

Sportnap-felelős Krupla Erika 

Szeretetüzenet-felelős Erdeiné Kis Enikő 

Honlap-felelős Orosz Zsuzsanna Xénia 

Jogszabályfigyelő Orosz Zsuzsanna Xénia 

Rendezvény-felelős Regős Lívia 

4.7. Az óvoda Pedagógiai Programjának felülvizsgálata, változások 

átgondolása (vallási ismeretek elsajátítása, bevezetése) 

2018/2019-es nevelési évben a Pedagógiai Program felülvizsgálatának, módosításának 

előkészítése: Bibliai ismeretek elsajátítása, beleírása a beváltak szerint. 

4.8. Ünnepek, hagyományok, jeles napok 

Az keresztény ünnepek, a hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a 

szeretetközösség kialakulását segítik. Intézményünk évről évre a pedagógiai programban 

megfogalmazott jeles és kiemelt napokon ünnepli ezeket. 

A jeles nap jellemzője, hogy hosszú előkészület előzi meg, és a délelőttöt vagy akár az 

egész napot átszövi. Jeles napjaink: Tanévnyitó istentisztelet, évszaknyitó ovigaléria 

ünnepségek, évszakzáró koncertek, Aratási hálaadó ünnep (szüret), Márton nap, 

Mikulásvárás, ádventi nyílt napok, Karácsony, Vízkereszt, farsang, Családi egészség- és 

sportnap, Húsvét, anyák napja, Pünkösd, gyermeknap, évzáró kerti mulatság, a 

nagycsoportosok búcsúztatása, Tanévzáró istentisztelet. 

A kiemelt napot megemlítjük, apró tárggyal, játékeszközzel emlékezünk meg róla 

(például egy nyakba akasztható jelzéssel, színezővel, amelyet minden gyermek hazavihet, így 

a szülő is tájékozódhat az óvodában folyó eseményről). Kiemelt napjaink: Az állatok napja, 

március 15., A víz világnapja, A Föld napja, Madarak és fák napja. 

A jeles és kiemelt napokat 10,30 órai kezdettel szervezzük. A kivételt képező 

események kezdő időpontjáról a jeles nap-szervezők gondoskodnak. A jeles és kiemelt 

napokról is ők adnak elméleti anyagot és tervezetet a csoportok számára. 
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Ősz 

 

 Központi szervezésű jeles napok: 

 Tanévnyitó istentisztelet:2018.08.31. 

 ősznyitó ovigaléria ünnepség 

 2018. szeptember 13. 

 Őszi mini sportnap 

 2018. október 17. 

 őszvégi évszaki koncert 

 2017. november 21. 

Csoportonkénti szervezésű jeles és kiemelt napok: 

Aratási hálaadó ünnep (szüret) – jeles nap: 

 2018. szeptember 17-tól - 21-ig  

 2018. szüreti hagyományok felelevenítése délelőtt a gyermekekkel, csoportonkénti 

szervezésben. 

Reformáció (október 31.) 

Az állatok napja (okt. 04.) – kiemelt nap: 

 2018. október 04. 

Márton nap – jeles nap: 

 2018. november 09.  

 a nyílt nap keretében 1 alkalommal délután látjuk vendégül a szülőket Márton napi 

lámpás készítésére 

 1530-tól – 1700 között a Szülők a zavartalan, nyugodt barkácsolás érdekében a 

felajánlott időpontokra jelentkezhetnek. 
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Tél 

 

 
Központi szervezésű jeles napok: 

 télnyitó ovigaléria ünnepség 

 2018. december 04.(05)? 

 Mikulás-várás (csoportonként látogat) 

 2018. december 06.  

 télvégi évszaki koncert 

 2019. február 20. 

Csoportonkénti szervezésű jeles és kiemelt napok: 

Ádventi készülődés (gyertyagyújtás): 

  2018. november 30. 

 2018. december 07. 
 2018. december 14. 

 2018. december 19. 

 november 26-tól: karácsonyi hangulatteremtés koszorúkészítéssel, cseresznyeág-hajtatással, 

búzaültetéssel, mézeskalácssütéssel 

 nyílt hetek: november 26 – december 19-ig tart 

 a csoport faliújságján értesíti minden óvodapedagógus a szülőket a programokról (ehhez 

formanyomtatványt kapnak a csoportok) 

 a nyílt hetekben 3 alkalommal látjuk vendégül a szülőket (naponta 7-8 szülőt); 2 napon át 

délutáni, 1 napon át délelőtti, programot szervezünk az alábbiak szerint: 

 2 délutáni program szabadon választott az óvodapedagógusok részére mind a napot, mind a 

tevékenységet illetően; 
 1 délelőtti program keretében, 2018. december 19-én a Karácsony megünneplése (a szülőket 

is meghívjuk a délelőtt folyamán, és természetes anyagokból készült díszekkel felöltöztetjük 

a fenyőfát, közben karácsonyi dalokat énekelünk); 
 minden csoport a korcsoportjának megfelelő énekkel és verssel készül a közelgő ünnepre; 

olyan verseket és énekeket kell alternatívaként felajánlani a gyermekeknek, amely az életkori 

és egyéni sajátosságoknak megfelel, és a gyermek oly mértékben lesz képes elsajátítani, hogy 

a családi körben megrendezett ünnep keretei közt egyedül is el tudja mondani, énekelni – az 
óvónő segítsége nélkül; 

 a csoportok jelképes ajándékot készítenek (a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak 

figyelembe vételével), amivel szüleiket, testvéreiket ajándékozzák meg otthon szentestén. 

 

 

Vízkereszt-2019.január 06. 

 

Farsang – jeles nap: 

 jelmezes mulatság a délelőtti órákban 2019. február 8-án. 
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Tavasz 

 
 

Központi szervezésű jeles napok: 

 tavasznyitó ovigaléria ünnepség 

 2019. március 07. 

 Tavasz mini sportnap 

 2019. április 10. 

 Családi egészség- és sportnap 

 2019. május 10. 

 2019. május 24. (pótnap) 

 Tavaszvégi évszaki koncert 

 2019. május 29.  

Csoportonkénti szervezésű jeles és kiemelt napok:  

 Március 15. – kiemelt nap, nagycsoportban jeles nap: 

 2019. március 14-én az ünnephez kapcsolódó jelképek készítésével emlékezünk. 

 A víz világnapja – kiemelt nap: 

 2019. március 22.: megemlékezés a víz világnapjáról, beszélgetés a víz jelentőségéről, 

felhasználásáról, a takarékoskodás fontosságáról. A csoport faliújságján képekben 

tájékoztatjuk a szülőket a nap fontosságáról, így valósul meg az együttnevelés. 

 Virágvasárnap: 2019.március 14. 

 

 

 Húsvét – jeles napok: 

 2019. április 17.:  a Húsét megünneplése, a gyermekek megajándékozása (ekkor érkezik a 

húsvéti nyuszi) 

 2019. április 24. : húsvéti locsolkodás csoportonkénti szervezésben. 

 A Föld napja – kiemelt nap: 

 2019.április 20.: megemlékezés, ültetés a veteményeskertbe, annak ápolása, gondozása. A 

csoport faliújságján képekben tájékoztatjuk a szülőket a nap fontosságáról, így valósul 

meg az együttnevelés. 
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 Anyák napja – jeles nap: 

 2019. április 29. - május 10-ig: ünnepség az édesanyák részére. A szervezés módja 

kétféleképpen történhet: 

 egyszerre csak egy gyermek köszönti édesanyját (délelőtt vagy délután, attól függően, 

mikor érkezik meg az anyuka) az ünnepi díszbe öltöztetett kuckóban, ilyenkor a 

gyermekeket nem visszük délután az udvarra, hogy az egész csoport átélhesse az ünnepi 

hangulatot; 

 minden édesanyát azonos – délutáni – időpontra hívunk meg, és minden gyermek a saját 

édesanyja közelében (ölében) mondja el a köszöntőt. 

 Menybemenetel Ünnepe: 2019.május 30. 

 Pünkösd: 2019.június 09. 

 Madarak és fák napja – kiemelt nap: 

 május 10.: a madarak megfigyelése, beszélgetés a madarak és fák életéről, védelméről. A 

csoport faliújságján képekben tájékoztatjuk a szülőket a nap fontosságáról, így valósul 

meg az együttnevelés. 

 Gyermeknap – kiemelt nap: 

 2019.május 22. 

 

 

 

 

 

Nyár 

Központi szervezésű jeles nap: 

 Nyárnyitó ovigaléria ünnepség 

 2019. június 05.  

Csoportonkénti szervezésű jeles napok: 

 Évzáró kerti mulatság: 

 kerti ünnepség rendezése 2019. május 20 – június 07-ig; 

 a családokat megvendégeljük, közösen elénekeljük, eljátsszuk az év közben 

tanult dalos játékokat 

 szülők és az óvodapedagógusok egyeztetik az apák napjának időpontját. 

 Az iskolába készülő nagycsoportosok búcsúztatása: 

 az óvoda elbúcsúzik az iskolába készülő nagycsoportosoktól: 

 2019. június 12. 

 Tanévzáró istentisztelet: 2019.június 
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4.9. A továbbképzések rendje 

4.9.1. Külső továbbképzések 

A nevelőtestület által jóváhagyott Beiskolázási terv alapján alakulnak a továbbképzések: 

A pedagógus 

neve 

A 

továbbképzés 

típusa 

A továbbképzés tartalma 
A továbbképzés 

időtartama 

Lehetőség 

szerint minden 

pedagógus 

Helyi 
továbbképzés 

A figyelem a memória, a tanulási 

folyamat, és a viselkedés szervezése az 

idegrendszeri feldolgozás alapján. 

Magatartás és viselkedészavarok 

felismerése és kezelése. 

2018. 10. 29. 
10 óra 

Továbbképzési 

tervnek 

megfelelően 

Akkreditált 

továbbképzés 
Tervezés alatt Tervezés alatt 

 

4.9.2. Belső továbbképzések, értekezletek, megbeszélések 

Szakmaközi egyeztető fórum 

 Időpont: 2018. október (egyeztetés alatt). 13,30 – 15,00 óra 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 

 Felelős: Klemánné Varga Mária 

 Téma: az óvodánkba járó új gyermekek gyermekvédelmi helyzetének felmérése. 

 Meghívott vendégeink: házi gyermekorvos, védőnők, a Szociális Alapszolgáltatási 

Központ, gyámügy, az óvoda gyógypedagógusa és pszichológusa, gyermekvédelmi 

felelős, azok az óvodapedagógusok, akiknek csoportjába új gyermeket vettünk fel. 

Nevelőtestületi értekezlet 

 Időpont: 2018. október 29. 8,00 – 16,00 óra. 

 Helyszín: Nefelejcs Óvoda. 

 Felelős: Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Téma: A figyelem a memória, a tanulási folyamat, és a viselkedés szervezése az 

idegrendszeri feldolgozás alapján. Magatartás és viselkedészavarok felismerése és 

kezelése. Mit tegyünk tanulási problémák (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia) esetén? 

Gyakorlati bemutatóval fűszerezve 

 Előadó: Reményi Tamás (ELTE- GYK, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája tanár, pszichopedagógus-terapeuta 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

 Időpont: 2019. február 22. 8,00 – 16,00 óra. 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 

 Felelős: Biró Zsuzsanna, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Téma: - 

 Előadó: tervezés alatt 
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 Alkalmazotti értekezlet – záró értekezlet 

 Időpont: 2019. június 13-14. 8,00 – 16,00 óra. 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 

 Felelős: Biró Zsuzsanna, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Téma: a 2018/2019. nevelési év értékelése, a beszámolók elfogadtatása, a nyári élet 

előkészítése. 

 

Alkalmazotti értekezlet – nyitó értekezlet  

 Időpont: 2019. augusztus 27. 8,00 – 16,00 óra. 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 

 Felelős: Biró Zsuzsanna, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Téma: a 2019/20. nevelési év előkészítése. 

 

Vezetői-, vezetőségi-, óvodapedagógusi-, dajkai értekezletek: 

Az intézményvezető-helyettesek hetente hétfőn végzik vezetői teendőiket. (A nemzeti 

köznevelési törvény alapján a gyermeklétszám szerint heti kötelező óraszámuk 22 óra). 

Vezetői teendőiket heti 10 órában látják el. 

Vezetői értekezletek: 

 minden hónap első hétfő: 12,00 – 16,00 óra között. Aktuális programoktól függően 

változhat. 

 a megbeszélésen az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes vesz részt.  

 

Vezetőségi értekezletek: 

 minden hónap első hétfő: 13,30 – 15,00 óra között. Az aktuális programoktól függően 

változhat. 

 A megbeszélésen az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, munkaközösség 

vezető és a BÖCS vezető vesz részt.  

 

Óvónői megbeszélések: 

 minden hónap első kedd: 13,30 – 14,30 óra között. Az aktuális programoktól függően 

változhat. 

 a megbeszélésen intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, a délelőttös óvónők 

és az óvodatitkár vesznek részt; 

 az értekezletek felelőse: Biró Zsuzsanna és Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 

Dajkamegbeszélések: 

 minden első szerda: 13,30-14,30 óra között. Az aktuális programoktól függően 

változhat. 

 a megbeszélésen minden dajka és a kertész-karbantartó vesz részt; 

 az értekezletek felelőse és irányítója az intézményvezető-helyettes. 
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Vezetői értekezlet  Vezetőségi értekezlet 
Óvodapedagógusi 

értekezlet 

Dajkai 

megbeszélések 

hétfő: 1200-1600 hétfő: 1330-1500 kedd: 1330-1430 kedd: 1330-1430 

2018. 09. 03. 

2018. 09. 10. 

2018. 09. 17. 

2018. 09. 24. 

2018. 10. 01. 
2018. 10. 08. 

2018. 10. 15. 

2018. 10. 22. 

2018. 10. 29. 

2018. 11. 05. 

2018. 11. 12. 

2018. 11. 19. 

2018. 11. 26. 

2018. 12. 03. 

2018. 12. 10. 

2018. 12. 17. 
2019. 01. 07. 

2019. 01. 14. 

2019. 01. 21. 

2019. 01. 28. 

2019. 02. 04. 

2019. 02. 11. 

2019. 02. 18. 

2019. 02. 25. 

2019. 03. 04. 

2019. 03. 11. 

2019. 03. 18. 

2019. 03. 25. 
2019. 04. 01. 

2019. 04. 08. 

2019. 04. 15. 

2019. 04. 22. 

2019. 04. 29. 

2019. 05. 13. 

2019. 05. 20. 

2019  05 .27. 

2019. 06. 03. 

2018. 09. 03   

 2018. 09. 04 2018. 09. 05. 

2018. 10. 01.   

 2018. 10. 02. 2018. 10. 03. 

2018. 11. 05.   

 2018. 11. 06. 2018. 11. 07. 

2018. 11. 26.   

 2018. 11. 27. 2018. 11. 28. 

2018. 12. 10.   

 2018. 12. 11. 2018. 12. 12. 

2019. 01. 07   

 2019. 01. 08. 2019. 01. 09. 

2019. 02. 04.   

 2019. 02. 05. 2019. 02. 06. 

2019. 03. 04.   

 2019. 03. 05. 2019. 03. 06. 

2019. 04. 01.   

 2019. 04. 02. 2019. 04. 03. 

2019. 04. 29.   

 2019. 04. 30. 2019. 04. 31. 

2019. 05. 27.   

 2019. 05. 28. 2019. 05. 29. 

2019. 06. 03.   

 

2019. 06. 04. 2019. 06. 05. 
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4.9.3. Pedagógus pályamodell, pedagógusok minősítési eljárása 

A munkaterv elkészítésekor figyelembe vettük a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. 

3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat 

év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha 

a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai 

gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. 

10/A. § (1) Az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás 

esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben. 

(2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a 

minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. 

(2b) Az intézményvezető a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni. 

(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. 

10/B. § *  (1) Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus 

megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a 

pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha a minősítő vizsga, 

illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg. 

A minősítési tervbe bekerült pedagógusoknak az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 

2019. november 25-ig lesz lehetőségük abból a munkakörből (és tantárgyból), amelyet a 

jelentkezésükkor megjelöltek. 

Gyakornok 

Név Dátum Mentor neve 
Intézményi 

delegált neve 

Felelős 

intézményvezető 

Jelenleg nincs 
gyakornokunk 

 
 

 Biró Zsuzsanna 

     

 

Pedagógus minősítésre jelentkezők 

Név Szakmai idő Intézményi delegált neve 
Felelős 

intézményvezető 

2018/2019-es nincs minősítésre 

váró pedagógusunk 

 
 

 
Biró Zsuzsanna 

    

    

A minősítési tervbe bekerült pedagógusoknak munkacsoport szervezése: hivatkozás a 

vezetői pályázatra + minősítések segítése megfogalmazni 

 segítség nyújtás az e-portfólió megalkotásához, 

 IKT eszközök alkalmazásakor segítségnyújtás, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor#lbj71id9dcd
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 módszertanilag példaértékű szakmai anyag megfogalmazása. 

4. 10. Önképzésre javasolt szakirodalom 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja [363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet] 

Fehér Anna (szerk., 2011): A természet közelségével. Cselekvési minták az óvodai környezeti 

nevelés gyakorlatából. KOKOSZ óvodai munkacsoportja, a kiadás helye ismeretlen 

Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné Dr. (1999): A természet ünnepei. Kincs Könyvkiadó, 

Szombathely 

Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné Dr. (1995): Mesélő természet. Kincs Könyvkiadó, a 

kiadás helye ismeretlen 

Labanc Györgyi (szerk., 1998): Óvodások környezeti nevelése. Alapítvány a Magyarországi 

Környezeti Nevelésért, Budapest 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2019): Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz. 

Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára. Flaccus Kiadó, Budapest 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2011): Esik a hó, fúj a szél, varjú károg, itt a tél. Óvodai 

játékos csoportos fejlesztések ötlettára. Flaccus Kiadó, Budapest 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2010): Itt van az ősz, elmúlt a nyár, kelepel a gólyamadár. 

Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára. Flaccus Kiadó, Budapest 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2010): Megjött a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a hó. 

Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára. Flaccus Kiadó, Budapest 

Nagy Jenőné (2002): Csak tiszta forrásból. ÓNME, Szolnok 

Óvónők Kincsestára sorozat (RAABE Kiadó) 

Óvodai Nevelés című folyóirat 

Óvodai nevelés kompetenciaterület. Edutacio Kht., 2008. 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/ovoda_lev

ego.pdf. Utolsó letöltés: 2014. 08. 22. 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/ovoda_levego.pdf
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/ovoda_levego.pdf
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5. KAPCSOLATAINK 

5.1. A család és az óvoda kapcsolata 

Elismerjük és hangsúlyozzuk a családi nevelés prioritását. Az óvodai nevelés kiegészítő 

szerepet tölt be a gyermeki személyiség fejlődésében. 

A nevelés eredményességének alapfeltétele, hogy a szülői házzal partnerkapcsolatot tudjunk 

kialakítani, amely az együttműködésre, a nyitottságra és az őszinteségre épít. Ennek 

érdekében olyan fórumokat szervezünk, amelyek az együttnevelés lehetőségét tartalmazzák. 

Óvodánkban Szülői Szervezet működik. 

Az elnöke: ? 

Az elnökhelyettese: ? 

A csoportokban történő szülői értekezlet tartalma és időpontja az Intézményvezetővel 

egyeztetésre kerül. 

A szülői értekezleteket az alábbi határidőkkel és témákkal tervezzük: más eseménnyel, jeles 

nappal nem köthetők össze. 

Őszi értekezlet a Szülői Szervezet részére: 

 Téma: a 2018/2019. nevelési évre tervezett feladatok, programok ismertetése 

 Felelős: Biró Zsuzsanna, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Időpont: 2108. ?, 17,00-19,00 óra 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 

Őszi értekezlet a csoportokban: 

 Téma: szabadon választott, igényfelmérés a szülők körében ajánlott 

 Felelős: csoportos óvónők, dajka 

 Határidő: 2018. szeptember 11 – október. 05. 

Tavaszi értekezlet a csoportokban: 

 Téma: értékelés a nevelési folyamat eredményeiről 

 Felelős: csoportos óvónők, dajka 

 Határidő: 2019. április 08-26. 

Tavaszi értekezlet a Szülői Szervezet részére: 

 Téma: a 2018/2019. nevelési év összegzése, értékelése 

 Felelős: Biró Zsuzsanna, Trajtlerné Erdélyi Csilla 

 Időpont: 2019. június 03. 17,00-19,00 óra 

 Helyszín: Rózsakert Óvoda 
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Az új szülők szülői értekezlete: 

 Téma: az újonnan felvett gyermekek szülei részére információk az óvodai élettel 

kapcsolatosan. Az óvodapedagógusok bemutatása, a jelek kiosztása, a 

családlátogatás és a beszoktatás menetének megbeszélése. 

 Felelős: Biró Zsuzsanna 

 Időpont: 2019. június 11. 17,00-19,00 óra 

Az óvodapedagógusok minden szülői értekezletről jelenléti ívet íratnak alá a szülőkkel, és 

jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv és az eredeti jelenléti ív leadási határideje: a szülői 

értekezlet időpontjától számított 2 hét. Házirendünk szabályozása szerint a szülői értekezleten 

gyermek nem vehet részt. Azokra a gyermekekre, akiknek szülei részt vesznek az 

értekezleten, 18 óráig biztosítjuk az ügyeletet, utána a szülőnek el kell vinnie gyermekét az 

óvodából. Fontos, hogy ez minden csoportban megjelenjen az értekezletről szóló tájékoztató 

kiíráson is. 

Családlátogatás: 

A partneri viszony kialakításának és a gyermekek optimális személyiségfejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a család megismerése. Jó alkalom erre a családlátogatás, amely a 

program szerint is kötelező. Ezért bevezettük azt a szokást, hogy a gyermek óvodába, illetve 

más csoportba kerülése előtt vagy közvetlenül utána ellátogatunk a családi házba, ezt az 

óvodapedagógus saját hatáskörében eldöntheti. Amennyiben nem sikerül az óvodába lépés 

előtt eljutni a családokhoz, abban az esetben a családlátogatás határideje a gyermek óvodába 

kerülésétől számított 2 hónap. Erről feljegyzést kell készíteni, és a Fejlődésnaplóban kell 

lefűzni. A szülői vélemények, javaslatok elől nem zárkózunk el, sőt várjuk, kérjük azokat. 

Egyéni beszélgetések: 

A hatályos törvényi előírások [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 63. § (1)-(4) bekezdése és 

a 93/A. § (1)-(2) bekezdése] szerint a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell gyermeke 

fejlődéséről, és a fejlődési eredményeket legalább félévente rögzíteni kell.  

Az egyéni beszélgetések rendje a 3. 5. Pontban jelölt táblázat szerint történik, melynek során 

teljes körű tájékoztatást kap a szülő gyermeke fejlődéséről. Erre az alkalomra az 

óvodapedagógus a Fejlődésnapló „Diagnosztika” című részéből készül fel a gyermek fejlődési 

stádiumát illetően. A szülők kérése esetén, vagy ha azt a helyzet úgy kívánja, bármikor 

közbeiktathatunk rendkívüli megbeszélést. 
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5.2. Mátyás Király Általános Iskola 

Településünk általános iskolájával évtizedek óta arra törekszünk, hogy megkönnyítsük az 

óvoda-iskola átmenetet. Különböző programokat szervezünk az iskolába készülő, 5-6-7 éves 

korú gyermekek számára. Ezek a programok a 2017/2018. nevelési évben a következőképpen 

fognak alakulni: 

Dátum Idő A program célja Helyszín 
Felelős, 

érintettek 

2019. ??. ??. 1500-1600 

Iskolanézegető az 
iskolába készülő 

óvodásoknak 

Csömöri 
Mátyás Király 

Általános 

Iskola  

Iskola 

2019. ??. ??. 1500-1600 

Iskolanézegető az 

iskolába készülő 
óvodásoknak 

(nemzetiség német, 

testnevelés, tót 

Csömöri 

Mátyás Király 

Általános 
Iskola  

Iskola 

2019. ??. ??. 1500-1600 

Iskolanézegető az 

iskolába készülő 

óvodásoknak 
(nemzetiség német, 

testnevelés, tót 

Csömöri 

Mátyás Király 

Általános 

Iskola 

Iskola 

2019. ??. ??. 900-1100 

A volt nagycsoportos 

óvodások 

meglátogatása, a 
pedagógusok közötti 

szakmai tapasztalatcsere 

a gyermekek fejlődési 
üteméről 

Csömöri 

Mátyás Király 
Általános 

Iskola elsős 

osztályai 

Alsós 
igazgatóhelyettes,  

óvodapedagógusok 

2019. ??. ??. 900-1100 
A tanköteles korú 

nagycsoportosok és a 

tanítók megismerkedése 

Rózsakert 

Óvoda 

Alsós 
igazgatóhelyettes, 

óvodapedagógusok 

Az évnyitó időpontja 

A gyermekek 

beilleszkedésének 

megkönnyítése az 

iskolai életbe, részvétel 
az iskola évnyitó 

ünnepségén 

Csömöri 

Mátyás Király 

Általános 
Iskola 

Intézményvezető 

Folyamatos 

Tájékoztató plakátok, 

felhívások kihelyezése a 

két intézmény 
rendezvényeire, 

programjaira 

Mindkét 

intézmény 

Alsós 

igazgatóhelyettes, 
faliújság-felelős 

A leendő elsős tanítók bemutatása a szülőknek szülői értekezlet keretében, iskolában, egyeztetve a 

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola igazgatójával. 
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5.3. Egyéb kapcsolataink 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent az alább felsorolt intézményekkel, szervezetekkel: 

 Magyarországi Evangélikus Egyház 

 Csömöri Evangélikus Egyház 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

 Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 Csömör Nagyközség Önkormányzata 

 Csömör Sportcsarnok 

 Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Gödöllő) és tagintézménye (Kistarcsai Nevelési 

Tanácsadó) 

 Fogászati Rendelő 

 Házi gyermekorvos és Védőnői Szolgálat 

 Községgondnokság 

 Magyar Államkincstár (MÁK) 

 „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos 

Egyesülete 

 Petőfi Sándor Művelődési Ház 

 Sinka István Községi Könyvtár 

 Szociális Alapszolgáltatási Központ  

 Védőnői Szolgálat. 
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6. AZ INTÉZMÉNY ELLENŐRZÉSI TERVE 

A 2018/2019. nevelési évben az Intézményi Önértékelési Kézikönyvben foglaltak, illetve a 

Szakmai Munkaközösség által meghatározott szempontok alapján végezzük az ellenőrzéseket. 

A 2018/2019 nevelési évben a Belső Önértékelés ellenőrzési tervében meghatározott 

pedagógusokat is ellenőrizzük, a kidolgozott elvárás-rendszer alapján, a meghatározott 

módszerekkel. Az ellenőrzések adatait rögzítjük. 

Mind a csoportlátogatásokat, mind a tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzését a 

csoportnaplóban rögzítjük. 

Az ellenőrzés célja, hogy a folyamatban minden dolgozó érintve és mozgósítva legyen. Ez a 

módszer minden alkalmazottat aktivizál. 

Új dolgozó esetén az SZMSZ. melléklete szerint végezzük a dolgozók kiválasztását, 

betanítását. 

 A nevelőmunka ellenőrzése átdolgozás alatt 

Az ellenőrzés témája: az intézményben dolgozók (óvodapedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek, dajkák) megismerése, szakmai fejlődésének elősegítése, támogatása. 
A nevelési program hivatkozása: a teljes nevelési program és Nagy Jenőné: Csak tiszta 

forrásból című módszertani segédanyaga. 

Kontrollellenőr: Szabóné Varga Zsuzsanna, intézményvezető-helyettes 

A sikerkritériumok tartalmát tekintve: 

 a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének megteremtése; 

 az életkori sajátosságok figyelembevétele; 

 nemzetiségi csoportban a nemzetiségi óvodai nevelés alapelveinek megvalósítása; 

 sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási és magatartási problémás 

és tehetség ígéretes gyermekek esetében az egyéni sajátosságokhoz, eltérő fejlődési 

ütemhez alkalmazkodó fejlesztés; 

 az alternatív program alapján a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása; 

 a művészetek hangsúlyos megjelenítése; 

 a családokkal, szülőkkel korrekt, partneri viszony kialakítása; 

A személyi feltételek tekintetében: 

 a pedagógusok attitűdjének, hivatásszeretetének, szakmai felkészültségének, 

elkötelezettségének felmérése, elemzése; 

 az egészséges életmódra nevelés tekintetében a pedagógus a nevelőtestület által 

legitimált Egységes szokásrendszert ismerve, képes azonosulni vele, és működteti az 

általa irányított csoportban; 

 a pedagógusok a pedagógiai asszisztenssel és a dajkával megállapodva értelmezik a 

szokásokat; 

 figyelmet fordítanak a szokások interiorizálására; 

 a szülőket folyamatosan tájékoztatják a bevezetett szokásokról; 

 a pedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a szokásszintet, a 

Fejlődésnaplóban rögzítik az egyes gyermekek fejlettségi szintjét, illetve a rajzos 

diagnosztika módszerével mérik a csoport szintjét; 
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 a csoportban dolgozó felnőttek közösen felelnek a környezet tisztaságáért, 

higiéniájáért és esztétikumáért; 

 a pedagógusok és a dajka érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör 

teremtenek csoportjukban; 

 pozitív érzelmi töltésű kapcsolat kialakítására törekednek a gyermek-gyermek és a 

felnőtt-gyermek kontaktusban; 

 a pedagógusok szemléletében központi szerepet kap a nevelő- és 

gyermekközpontúság; 

 a nevelői gyakorlatban megjelenik a bátorító nevelés; 

 minden gyermek testi, lelki és szellemi értékeit ismeri; 

 a gyermekek egyéni fejlődését nyomon követi, megfigyeli társas helyzetüket, és ezt a 

szülőnek diszkréten tolmácsolja; 

 a pedagógusok játékirányítása a gyermekek szükségleteit figyelembe veszi, követi a 

játék alakulását és kiváró magatartásmód jellemző rá; 

 a pedagógiai asszisztens és a dajka ismeri a játékirányítással kapcsolatos 

kompetenciáit, a háttérből segíti a pedagógusok játékirányító tevékenységét; 

 a gyermekek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodva biztosítják, illetve fejlesztik 

a játékeszközöket; 

 a gyermekek ismerik a művészeti területek használatának szabályait; 

 a pedagógusok élményszerű mesemondásra képesek; 

 a hangsúlyos versmondás jellemző; 

 a mesemondáshoz megteremtik a „csodálatos” miliőt; 

 a pedagógusok érdeklődnek a zenei nevelés iránt, énekhangjukkal élményt nyújtanak 

a gyermekeknek; 

 jól ismerik az óvodás dalokat, azokat a csoport életkori sajátosságainak megfelelően 

választják meg; 

 megfelelő hangmagasságban, tisztán énekelnek; 

 a csoport ismeri a zenei sarokra érvényes szokásrendszert; 

 a pedagógusok biztosítják a képalakításhoz, plasztikai munkához és kézimunkához 

szükséges feltételeket (hely, idő, eszközök…) 

 a pedagógusok olyan módszereket alkalmaznak, és olyan témákat ajánlanak fel, 

amelyek a gyermeki fantázia kibontakozását teszik lehetővé; 

 kerülik a sablonok alkalmazását; 

 folyamatosan törekednek a szépérzék kibontakoztatására; 

 a gyermekek munkáit reálisan elemzik, értékelik, és arra törekednek, hogy minél 

kreatívabb alkotások szülessenek; 

 a mozgásos tevékenységeket körültekintően, tervezett, szervezett módon képes 

levezetni, melynek során hangsúlyosan érvényesülnek a játékos gyakorlatok; 

 tavaszi és őszi időszakban az időjárástól függően az udvaron, máskor a 

tornaszobában tartja meg a foglalkozást; 

 ügyel arra, hogy a gyermekek minél több testrészét megmozgassa; 

 a balesetek elkerülése érdekében bevonja a dajkát és a pedagógiai asszisztenst is a 

tevékenységekbe; 

 a lábboltozat és a gerinc deformitását megelőző vagy javító mozgáselemeket beépítik 

a tevékenységbe; 

 arra törekszik, hogy még a bátortalanabb gyermekek is örömüket leljék a mozgásos 

tevékenységben; 

 a környezet megszerettetése tevékenységekben a mikrocsoportos foglalkoztatási 

formákra törekednek; 

 elsősorban a tapasztalatszerzés és élménynyújtás módszerével mutatják be a 

gyermekeknek a tevékenység témáját; 
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 fotókkal dokumentálják a tevékenységeket; 

 a matematikai ismeretek átadása során figyelembe veszi az egyéni és az életkori 

sajátosságokat; 

 tudatosan építi fel, tervezi meg a matematikai témaköröket; 

 olyan munka jellegű tevékenységeket biztosítanak, amit a gyermekek örömmel 

végeznek; 

 különös figyelmet fordítanak a bátortalan gyermekekre; 

 a felelősi rendszert a művészeti program és az egységes szokásrendszer szerint 

értelmezik; 

 minden tevékenységben képesek motiválttá tenni a gyermekeket; 

A tárgyi feltételek tekintetében: 

 az egészséges életmódra nevelés területén ép, esztétikus, higiénikus, jól 

tisztántartható, könnyen kezelhető eszközöket biztosítanak; 

 a pedagógiai programban előírt eszközöket, méréssel kapcsolatos táblákat a 

gyermekek szemmagasságában elhelyezik, és alkalmazzák a nevelőmunka során; 

 a személyes percekhez állandó, nyugodt helyet biztosítanak; 

 a csoportnak van kedvenc bábja; 

 a csoportnak esztétikus, praktikus, balesetmentes a „Megérkeztem-táblája”; 

 az egyéni fejlesztés dokumentumrendszere a Fejlődésnaplóban található; 

 a bátorító nevelés elveit a csoportos faliújságon, esztétikus módon helyezik el; 

 minden játékeszköznek megvan az állandó helye; 

 szimbólumokkal jelölik a játékok helyét; 

 a mesesarok folyamatosan rendelkezésre áll dramatizáláshoz, meséléshez, 

verseléshez, megtalálhatók ott a párnák, albumok, hívóképek, bábok, mesekönyvek, 

gyertya stb.; 

 a pedagógusokat a tagolt, szép magyar (nemzetiségi csoportban a nemzetiségi 

nyelven történő) beszéd jellemzi; 

 a zenesarok hangszerekkel és a dalos játékhoz szükséges kellékekkel felszerelt; 

 esztétikus kivitelben helyezik el a hívóképeket; 

 a rajz, mintázás, kézimunka eszközei a teljes játékidő alatt biztosítottak és jól 

használhatóak is (pl. hegyes ceruzák, bal- és jobbkezes ollók, jól fedő zsírkréták, 

papír, spárga, fonal, ragasztó, ecset, termések…); 

 a csoportszoba legnyugodtabb részében található a rajzos tér; 

 a mini galéria formájában, színeiben és textúrájában illeszkedik a csoport domináns 

színeihez és stílusához; 

 a mozgásos eszközök használatát beépíti a mozgásos tevékenységekbe; 

 a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva kéri a szülőket a 

tornafelszerelés biztosítására; 

 a projektpolcon helyezik el a projekt gyűjteményét, illetve az egyes 

tevékenységekhez tartozó eszközöket, szimbólumokat, kincseket, albumokat; 

 az udvari veteményeskertet folyamatosan gondozzák a kertész segítségét igénybe 

véve; 

 a munka jellegű tevékenységekhez praktikus, gyermekméretű eszközöket biztosítani. 

 

 

 



Éves pedagógiai-működési munkaterv 2018/19. nevelési év 

 

35 
Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

Az ellenőrzés időkerete 

S. 

sz. 

A csoport 

neve 
Időpont Óvodapedagógus 

Pedagógiai 

asszisztens 
Dajka 

1. Méhecske 2018.11.14. Krupla Erika Kulich Mihályné Szabó Viktória 

2. Pillangó 2018.12.12. 
Klemánné Varga 

Mária 
Urbán Mónika - 

3. Katica 2019.01.16. Molnár Petra - 
Szög István 

Jánosné 

4. Maci 2019.02.20. Regős Lívia - 
Hollóné Kusnyár 

Terézia 

5. Maci 2019.03.13. 
Szabóné Varga 

Zsuzsanna 
- 

Hollóné Kusnyár 
Terézia 

6. Csibe 2019.04.17. 
Trajtlerné Erdélyi 

Csilla 
Oláh Annamária Fosztó Tündi 

Az új óvodapedagógusok látogatása, folyamatos lesz az egész tanév során. 

 

Az ellenőrzés időkerete 

S. 

sz. 
Név Időpont Beosztás  Mentor Intézményvezető 

1. Erdeiné Kis Enikő 2018. 08. 27. – 12. 19. ped. asz. Molnár Petra Biró Zsuzsanna 

2.      

3. 
Az év közben 

érkező kollégák  
3 hónap    

Az ellenőrzés menete:  

 Az ellenőrzés a délelőttös műszak és a délutános műszak során zajló nevelőmunkát is 

magában foglalja – az ellenőrzött személy munkarendjétől függően. Amennyiben az 

ellenőrzés során javítandó területeket állapít meg az ellenőrző személy, abban az 

esetben az ellenőrzés megismételjük. 

Módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés. 

Eszközök: ellenőrzési napló (foglalkozásterv, önreflexió), csoportnapló, egységes 

szokásrendszer, PEP. 

 A tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése 

Felvételi és mulasztási napló: 

 A napló kitöltése, folyamatos, naprakész vezetése a gyermekek adatairól és 

hiányzásáról 

o A névsort ABC-sorrendben kell a naplóban vezetni. 

 Határidő: 2018. szeptember 1., majd naprakész vezetés. 

 Felelős: óvodapedagógusok és intézményvezető. 

 A napló mellékleteként az étkezési nyilvántartás vezetése, havonkénti összegzése. A 

dokumentumra a ténylegesen étkező gyermekek létszámát kell beírni minden nap. 

Amikor az óvoda mindkét épülete zárva tart, azt az időszakot át kell húzni. 
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 Határidő: minden hónap 5-ig az előző hó ellenőrzése. 

 Felelős: intézményvezető-helyettesek. 

Csoportnapló: 

 A csoportnaplót kapcsos dossziéban, genotherm tasakba fűzve vezetjük, s mivel 

tanügy-igazgatási dokumentum, ügyelni kell arra, hogy az oldalszámok folyamatosan 

kövessék egymást. Év végén spirálozással köti össze az óvodatitkár. 

 A nevelési év kezdetén a csoportnapló megnyitása 

 Határidő: 2018. szeptember 01. 

 Felelős: intézményvezető 

 A nevelési év kezdetén a csoport és a gyermekek adatainak (névsor, születésnapok…), 

továbbá a csoport életével kapcsolatos tevékenységek, tervek (napirend, hetirend…) 

kitöltése, elkészítése. 

 Határidő: 2018. szeptember 1. 

 Felelős: óvodapedagógusok. 

 Az óvodapedagógusok nyáron készítik el az éves tevékenységi tervet a 

csoportnaplóban. A tervet heti bontásban tevékenységi területenként kell elkészíteni. 

A terv, év közben változtatható. 

 Határidő: 2018. szeptember 01. 

 Felelős: óvodapedagógusok. 

 Az egyes csoportok nevelési és tevékenységi tervének, valamint a tervidőszakok 

értékelésének ellenőrzése. A nyári nevelési tervet mindkét óvodában a nagycsoportos 

óvodapedagógusok feladata elkészíteni. 

 Határidő: a tervidőszak kezdete előtt 1 héttel. 

 Felelős: óvodapedagógusok, intézményvezető. 

 A csoportnapló vezetése 

 Határidő: folyamatos. 

 Felelős: óvodapedagógusok. 

Fejlődésnapló: 

 A személyiséglapok folyamatos vezetése minden korcsoportban, s ehhez kapcsolódva 

a családlátogatások, egyéni beszélgetések feljegyzései 

 A Fejlődésnaplóban vezetjük a projektrendszerű rajzos megfigyelések eredményeit és 

azok visszatekintő kiírásait, valamint a szociometriai vizsgálat rajzát. Szociometriai 

vizsgálatot a 3-4 évesek korcsoportjában a csoport fejlettségétől függően végzünk. 

 A Diagnosztika lapba beillesztjük a rajzos diagnosztikai eredményeket, mellyel 

pontosabban és tényszerűen tudjuk nyomon követni és bemutatni a gyermek fejlődését 

a szülők számára. 

 Ellenőrzés évente két alkalommal: 

 2019. március 04. 

 2019. június 17. 

 Felelős: óvodapedagógusok, intézményvezető. 

  

 A tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzési terve 
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Az ellenőrzés ideje 
A dokumentum 

fajtája 
Az ellenőrzés tárgya 

2018. augusztus 31. Csoportnapló A 2018/2019. nevelési év csoportnaplóinak leadása 

megnyitásra (aláírás, bélyegzés) 

2018. augusztus 31. Felvételi és mulasztási 

napló 

A 2018/2019. nevelési év felvételi és mulasztási naplóinak 

leadása megnyitásra (aláírás, bélyegzés) 

 A gyermekek névsora és adatai 

 Az étkező gyermekek nyilvántartása 

2018. szeptember 1. Csoportnapló, felvételi 

és mulasztási napló 

A tavalyi naplók lezárása és leadása: 

 A 2017/2018. nevelési év csoportnaplóinak és felvételi és 

mulasztási naplóinak, a hiányzások igazolásainak leadása 

A 2017/2018. nevelési év csoportnaplóinak leadása: 

 A csoport, az óvónők és a dajka neve 

 Névsor, jelek, kor, életkor szerinti megoszlás 

 A gyermekek születésnapja 

 Hetirend 

 Napirend 

 Nevelési terv (I. félév) 

 A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, 

minőségbiztosítása  

 Gyermekvédelmi munka a csoportban 

2018. szeptember 1. Éves tevékenységi terv 

Őszi tevékenységi terv 

Őszi tevékenységi terv 

Őszi tevékenységi terv 

Tevékenységi terv a 2018/2019. nevelési évre 

Nagycsoportokban őszi tevékenységi terv  

Őszi terv a középső csoportokban  

Őszi terv kiscsoportban 

2018. november 30. Csoportnapló Az őszi tevékenységi terv értékelése 
Téli tevékenységi terv 

Téli eseményterv 

Gyermekvédelmi munka a csoportban 

2019. január 10. Névsor A tankötelesek és a beiskolázás előtt vizsgálatra utalandó 

gyermekek névsora 

2019. január 24. Jelzési lap A beiskolázás előtti szakértői vizsgálatra utalandó gyermekek 

óvodai jellemzésének, jelzési lapjának összeállítása, a 

szülőkkel való elfogadtatása 

2019. február 28. Szociometria 

Csoportnapló 

Szociometriai vizsgálatok elvégzése és eredményének 

rögzítése a csoportnaplókban 

A téli tevékenységi terv értékelése 

Tavaszi tevékenységi terv 

Tavaszi eseményterv 

2019. március 04. Fejlődésnapló Anamnézis 

A családlátogatás tapasztalatai 

A beszoktatás tapasztalatai 

Diagnosztika 

Fejlesztési terv 

Meghívó egyéni beszélgetésre (3-4 és 5-6-7 évesek) 
A szülői részvétel dokumentálása (3-4 és 5-6-7 évesek) 

2019. április 10. Óvodai szakvélemény Az igazgató elkészíti és kiadja a csoportoknak az óvodai 

szakvéleményeket 

2019. április 10-17. Óvodai szakvélemény A pedagógusok aláíratják a szülőkkel, és átadják az óvodai 

szakvéleményeket 

2019. április 24. Óvodai szakvélemény A pedagógusok az aláírt óvodai szakvélemény 

másodpéldányát leadják a Titkárságon 

2019. június 17. Felvételi és mulasztási 
napló 

A gyermekek névsora és adatai 
Az étkező gyermekek nyilvántartása 
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Az ellenőrzés ideje 
A dokumentum 

fajtája 
Az ellenőrzés tárgya 

2019. június 17. Fejlődésnapló Anamnézis 

A családlátogatás tapasztalatai 

A beszoktatás tapasztalatai 

Diagnosztika 

Fejlesztési terv 

Meghívó egyéni beszélgetésre 
A szülői részvétel dokumentálása 

2019. június 17. Szociometria 

Csoportnapló 

Szociometriai vizsgálatok elvégzése és eredményének 

rögzítése a csoportnaplókban 

A tavaszi tevékenységi terv értékelése 

Éves értékelés (a nevelési és tevékenységi terv, éves 
értékelése) 

Szociometria 

A gyermekek növekedése 

A családlátogatások időpontja 

A család és az óvoda kapcsolata (II. félév) 

 A beszámolók készítésének rendje 

Azoknak a pedagógusoknak, akik megbízatásukért pótlékban vagy kereset-

kiegészítésben részesülnek (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, szakmai 

munkaközösség-vezető és a gyermekvédelmi felelős), beszámolási kötelezettségük van. A 

beszámolót az intézményvezetőnek kell átadni a megjelölt határidőre. Az intézményvezető 

feladata a beszámoló ismertetése a nevelőtestülettel. A nevelési évzáró értekezletén a 

nevelőtestület dönt arról, hogy elfogadja-e a beszámolókat, és arról, hogy – az 

intézményvezetőn és az intézményvezető-helyettesen kívül – egyetért-e az érintettek további 

megbízásával. 

 Leadási határidő: 2019. május 30. 

 Átveszi, és a nevelőtestületnek továbbítja: óvodatitkár 

 Jóváhagyja: a nevelőtestület a záró értekezleten. 

 A technikai dolgozók ellenőrzése 

A technikai dolgozók irányítását az igazgatóhelyettesek végzik. Kétheti 

rendszerességgel tartanak tisztasági ellenőrzést. Erről feljegyzést készítenek az ellenőrzési 

naplókban. A munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok betartását szintén az 

igazgatóhelyettesek végzik (a munkakezdés és a befejezés pontos betartása, munkarend 

kialakítása, a gyermekekkel való bánásmód, a szülőkkel való kapcsolattartás…). 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

 

Dátum Terület Tartalom Helyszín Felelős 

2018. 08. 27. 
Tűzriadó 

terv 
Menekülési terv szerint 

óvoda 

épülete és az 

óvoda udvar 
Czirjék János 

2018. 08. 27. 

Munka és 

tűzvédelmi 
oktatás 

oktatás 

óvoda 

épülete és az 
óvoda udvar 

Czirjék János 
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2018. 

A 
rendezvényt 

megelőző 

legalább 14 

nappal 
 

Márton nap 

Baleset 
megelőzés 

A rendezvények 

lehetséges baleseti 

veszélykockázatának 
elemzése és a 

balesetveszély 

megelőzése. 

óvoda 

épülete és az 

óvoda udvar 

az adott óvodai 

rendezvényért 

felelős 

 
óvodapedagógus 

2018. 

A 

rendezvényt 

megelőző 
legalább 14 

nappal 

 
Sportnap 

Baleset 

megelőzés 

A rendezvények 

lehetséges baleseti 

veszélykockázatának 

elemzése és a 
balesetveszély 

megelőzése. 

óvoda 
épülete és az 

óvoda udvar 

az adott óvodai 

rendezvényért 
felelős 

 

óvodapedagógus 

 

A 

rendezvényt 
megelőző 

legalább 7 

nappal 

Óvodai 
csoport 

kirándulás 

A kirándulás lehetséges 
baleseti 

veszélykockázatának 

elemzése és a 
balesetveszély 

megelőzése. 

előzetesen a 

kirándulás 

helyszínén, 

ha 
lehetséges 

vagy az 

óvoda 
épületében 

az 

összegyűjtött 

információk 
alapján 

az aktuális óvodai 

kirándulásért 

felelős 
óvodapedagógus 

 

a 

rendezvényt 

megelőzően 

induláskor 

Óvodai 

csoport 

kirándulás, 

rendezvény 

A kirándulás lehetséges 
baleseti 

veszélykockázatának 

elemzése és a 

balesetveszély 
megelőzése. A 

gyermekek életkorának 

megfelelően kell a 
tájékoztatást megtartani 

előzetesen a 

kirándulás 

helyszínén 
és előtte az 

óvoda 

épületében 

az 
összegyűjtött 

információk 

alapján. 

az aktuális csoport 

óvodapedagógusa 

A balesetveszély elhárítása valamennyi óvodapedagógus feladata és felelőssége. Jelentési 

kötelezettségük van, amennyiben bármilyen veszélyforrást észlelnek az intézményvezető felé. 

(akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettesnek). A balesetveszély elhárítása 

érdekében az adott szituációtól függően intézkedési feladatai is vannak. Pl. az udvaron észlelt 

balesetveszélyes tárgy elrakása vagy a balesetveszélyes hely elkerítése jól látható piros színű 

szalaggal. A gyerekek figyelmének felhívása az adott területre való belépési t ilalomról. 

Felelős 

Óvoda épülete Óvoda udvara 

Trajtlerné Erdélyi 
Csilla 

Csonka Sándor 

Az óvoda épületében és udvarán a felelős heti rendszerességgel bejárást végez a tisztasági 

ellenőrzés és balesetveszély elhárítása érdekében. 
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

A bejárásról az erre hitelesített Balesetvédelmi bejárási naplóban feljegyzést készít. A 

feljegyzésről beszámol az intézményvezetőnek (akadályoztatása esetén az intézményvezető 

helyettes), aki intézkedik a balesetveszély elhárításáról és a beszámol a fenntartónak. 

 

 Biró Zsuzsanna 

 Intézményvezető 

 

A munkaterv teljesült () Dátum Vezetői aláírás 

   

   

Módosítás Dátum Vezetői aláírás 
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

 MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: A szakmai munkaközösség munkaterve és a beszélgető körök 

tervezése 

2. sz. melléklet: Gyermekvédelmi terv 

3. sz. melléklet: Önértékelési terv
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

 

 

1. sz. melléklet 

A szakmai munkaközösség munkaterve és a beszélgető körök 

tervezése 
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Érvényes: 2018. szeptember 01 – 2019.augusztus 31. 

Készült: 2018. augusztus  

Készítette: Molnár Petra, munkaközösség vezető  

Jóváhagyta: a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda nevelőtestülete 2018. 
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A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA  

Hitélettel kapcsolatos anyag összegyűjtése. 

 A nevelőtestület által már elkészített szakmai anyagok felülvizsgálata, aktualizálása a Helyi 

Nevelési Program és Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának figyelembe vételével.  

Beszélgető kör szervezése.  

 

Feladat:  
A nevelőtestület által már elkészített szakmai anyagok felülvizsgálata, aktualizálása  

 

Cél:  
Olyan szakmai anyagok összeállítása, amely segítséget nyújt az Óvodapedagógusok nevelő, 

fejlesztő és tervező munkájához.  

 

Munkaközösségi találkozók:  

A munkaközösségi találkozókon minden munkaközösségi tag részt vesz.  

 

A megbeszélések állandó résztvevője Biró Zsuzsanna, óvodavezető.  

Tervezett időpontja:  
1. 2018. szeptember 20. (csütörtök) 1300- 1700  

 

Téma:  
Helyi Nevelési Program felülvizsgálata.  

Észrevételek összegyűjtése, beépítése a Nevelési Programba.  

Timek létrehozása a szakmai anyag átnézéséhez.  

 

Résztvevők: A délelőttös óvodapedagógusok (Megegyezés alapján az egyik pedagógus vesz 

részt.)  

2. 2018. október 18. (csütörtök) 1730  

 

Téma: Gyakorlattal egybekötött bemutató. Fodor Mária bemutatója  

Résztvevők: Munkaközösség tagok  

3. 2018. október 29. (hétfő)  

 

Téma:  
Helyi Nevelési Program elfogadása (730 - 800)  

Nevelőtestületi Értekezlet keretén belüli továbbképzés. (800 - 1800)  

A figyelem a memória, a tanulási folyamat, és a viselkedés szervezése az idegrendszeri 

feldolgozás alapján. Magatartás és viselkedészavarok felismerése és kezelése. Gyakorlati 

bemutatóval fűszerezve.  

Előadó: Reményi Tamás  
 

Résztvevők: Nevelőtestület  

4. 2019. január 24. (csütörtök) 1300- 1600  

 

Téma: Szakmai anyag áttekintése, aktualizálása.  

Résztvevők: Munkaközösség tagok  

5. 2019. április 20. (csütörtök) 1300- 1600  

 

Téma: Tapasztalatainak összegzése. Szakmai anyag összeállítása.  

Résztvevők: Munkaközösség tagok 
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Ajánlott irodalom:  

Nagy Jenőné (2002): Csak tiszta forrásból. Második, módosított kiadás. Szolnok  

Nevelési Program  

 

Kérjük a kollégákat, hogy ha a témához kapcsolódó szakirodalommal rendelkeznek, hozzák el a 

Munkaközösségi értekezletekre.  

A BESZÉLGETŐ KÖRÖK TERVEZÉSE  
A nevelési évben egy alkalommal olyan beszélgető kör (workshop) megszervezése, ahol az 

óvodapedagógusok a munkájuk során adódó problémák felvetésével készülnek.  

A beszélgető kör célja:  
1. Az óvodapedagógus a gyermek személyiségfejlődése, teljesítménye alapján elsősorban 

önmagát elemezze, és saját munkáját értékelje. Legyen önmagával kritikus, hogy ki tudja jelölni a 

folyamatjavításokat. Higgyen a fejlesztő erejében, bízzon abban, hogy elkötelezett tenni akarással 

sikeres lesz munkája.  

2. „Ismerje és tudja értékeit, de azt is tudja, mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, 

minden lelki feszültség nélkül.”  

 

(Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból, 194. o.)  

3. A nevelési program kiindulási pontjaiban megfogalmazott elvek szerint minél 

eredményesebben, sikeresebben tudják végezni nevelő, fejlesztő munkájukat az 

óvodapedagógusok.  

4. A kiválasztott területek elemzésekor feltárhatjuk, hogy kinek milyen sikerei, nehézségei 

vannak, mik gátolják, segítik munkáját, hiszen másnak is gondja lehet ugyanazzal a területtel, és 

így egymástól sokat tanulhatunk.  

5. A problémák őszinte megbeszélésével, megoldásával segíthetjük egymás munkáját, mely által 

nevelőtestületünk kohéziója és szakmai belső kommunikációja is erősödhet, ami hozzájárulhat „ 

A MI ÓVODÁNK” szellemének kialakulásához és az egységes nevelőmunka program specifikus 

végzéséhez.  

6. Az új óvodapedagógusok szakmai munkájának támogatása, segítése.  

 

Beszélgető kör témája:  
Intézményvezető szakmai látogatásának összegzése. (Erősségek, gyengeségek)  

 

Beszélgető kör feladata:  
Az óvodapedagógusok írják le, hogy a munkájuk során milyen sikereket, kudarcokat éltek 

meg a témával kapcsolatban.  

 

Alapszabály:  

1. Értő figyelemmel mindenki meghallgatása!  

2. A hallottakhoz értékítéletet nem fűzünk!  

 

A beszélgető kör folyamatának lépései:  

Az óvodapedagógusok megállapodnak abban, hogy melyik témakört (kérdéscsoportot, 

szempontot) választja ki a közös feldolgozáshoz.  

A kiválasztott szempontot érvekkel támasztják alá. Pontosan meghatározzák, miért azt a 

kérdéscsoportot választották ki.  

 

 



 

46 

 

 
A munkatervben megtervezik a beszélgető körök időpontját.  

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok írásban készülnek fel a beszélgető körre, melyet 

átadnak a Munkaközösség-vezetőnek.  

A beszélgető körön mindenki spontán módon megfogalmazza az adott témával kapcsolatos 

tapasztalatait, sikereit, kudarcait.  

A résztvevők figyelmesen meghallgatják egymást, és akinek javaslata van a hallottakhoz, 

elmondja a résztvevőknek.  

A beszélgetések legfontosabb megállapításait a Munkaközösség-vezetők az éves 

beszámolójukban rögzítik.  

A csoport elhelyezkedése követi a Gordon-tréning formarendszerét, a kör alakzatot.  

 

Indikátorok (kérdéscsoport, szempont) ajánlása:  
Beszélgető kör:  

Az Vezető által felvetett problémák függvényében alakítjuk ki a kérdéscsoportokat  

 

A beszélgető körök tervezett időpontjai: 2019. február 22. (Péntek)  

Résztvevők:  
A beszélgető körökön a nevelőtestület minden tagja, és a pedagógiai asszisztensek vesznek 

részt.  

 

Ajánlott irodalom:  
Nagy Jenőné (2002): Csak tiszta forrásból. Második, módosított kiadás. Szolnok  

Nevelési Program  
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Jelentkezési lap 

Tisztelt Óvodapedagógusok! 

 Az óvodapedagógusok számára a munkaközösség tevékenységében való részvétellel, 

lehetőség nyílik a szakmai megújulásra. 

Aláírással jelezzétek, ha szeretnétek a Munkaközösség tagja lenni. 

S. 

Sz. 
Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Témajavaslat 

Kérjük, írjátok le, hogy a munkátok során milyen problémával, problémás helyzetekkel 

találkoztok. 

Hitélettel, bibliai ismerettel kapcsolatos sikerek, esetleges problémák. 

A tanulási, magatartási és viselkedészavarok felismerése, kezelése során felmerülő kérdések, 

problémák, sikerek függvényében alakítjuk ki a kérdéscsoportokat. 

A témajavaslatokat a Munkaközösség-vezetőknek kérjük leadni. 

Témajavaslat leadási határideje:   ....................................................  

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

  ............................................................................................  
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

2. sz. melléklet 

Gyermekvédelmi terv 
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Érvényes: 2018. 
Készült: 2018. augusztus 

Készítette: Klemánné Varga Mária gyermekvédelmi felelős 

Jóváhagyta: a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda
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GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV  
Kiemelt gyermekvédelmi feladatunk a gyermekek egészséges fejlődését hátráltató okok mielőbbi 

feltárása, megelőzése, csökkentése. Az óvoda nagymértékben felelős a gyermek sorsának 

alakulásáért a beszoktatás pillanatától kezdve. Sok gyermek több időt tölt óvodás évei alatt 

intézményes keretek között, mint a saját családjában. Nem mindegy, hogy milyen élmények, 

hatások érik. Ezért biztosítanunk kell a gyermekek számára mindazokat a jogokat és ellátásokat, 

amelyek hozzájárulnak az egészséges személyiségfejlődéshez.  

A gyermekvédelmi munkának a feladatokhoz, célkitűzésekhez, illetve a helyi nevelési 

programhoz, tehát az egész óvodai élethez kell kapcsolódnia.  

A gyermekvédelmi feladataink megoldásához ismernünk kell a közneveléssel kapcsolatos 

törvénymódosításokat, jogszabályokat:  

2015.évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról, 

veszélyeztetettség fogalmáról  

2013.LXXIX törvény a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2013.szept. 1-

jétől hatályos fogalmáról és a kapcsolódó szabályozásról  

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban ÓNAP)  

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;  

 

Feladatunk az óvodaköteles korú gyermekek óvodai nevelése hároméves kortól, illetve azon 

gyermekek nevelése, akik a szabad óvodai férőhelyekre 2,5 életévüket betöltve felvételt nyertek. 

A gyermekek nevelése során törekednünk kell a hátrányok csökkentésére, és a veszélyeztetettség 

megelőzésére. Veszélyeztetettségre utaló jelek észlelésekor kötelességünk jelzéssel élni a Család 

–és gyermekjóléti szolgálatnál, szükség esetén a gyámhatóságnál hatósági intézkedést 

kezdeményezni, és a veszélyeztetettség megszüntetésében együttműködni.  

A 2011.évi CXC. nemzeti köznevelésről rendelkező törvény alapján  
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek:  

 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

ab) beilleszkedés, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

ac) kiemelten tehetséges gyermek  

 
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek meghatározása  

 

A hátrányos helyzetű gyermek:, az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

aki esetében az alábbi 3 körülmény közül egy fennáll.  

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám 

legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen 

megtett önkéntes nyilatkozattal történik).  
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2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a családgondozó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres nevelési segély) jogosult, vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ.  

3. A gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek-( elégtelen 

lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).  

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll.  

A 2015.évi CXXXIII. törvény (egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról) 

alapján a veszélyeztetettség fogalma:  

 Veszélyeztetett az a gyermek, aki családjában vagy környezetében, ismétlődő vagy tartós 

fizikai, lelki bántalmazásnak, szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve és 

/vagy fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja.  

 Testi vagy pszichés fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális kapcsolatok 

akadályozzák, károsítják.  

 

A veszélyeztetettség nem akut helyzet, hanem veszélyeztető folyamat következtében kialakult 

állapot;  

Akut helyzet, a gyermek, vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás, vagy 

körülmény következtében kialakult állapot, amelyben a gyermekhelyzete miatt azonnali 

intézkedés szükséges.  

Általános gyermekvédelmi feladataink  
 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, járását;  

 biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén 

védő-óvó intézkedésekre javaslatot tenni;  

 az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba zökkenőmentessé 

tenni (anyás beszoktatás);  

 a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni;  

 a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha szükséges, 

ehhez szakember segítségét kérni;  

 a felzárkóztatást megszervezni;  

 a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni;  

 az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség esetén, soron 

kívül javasolni;  

 a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást;  

 a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 

hozzájutási javaslattal élni;  

 minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a gyermek családban történő felnevelését;  

 a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítását megszervezni, a szülői szerep 

eredményesebb betöltését elősegíteni;  

 jó kapcsolatot kiépíteni a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveivel, 

személyeivel;  

 a prevenció minden gyermekre történő kiterjesztését megvalósítani.  

 

Óvodánk nevelő-fejlesztő tevékenységéhez szervesen illeszkedik az általános gyermekvédelmi 

feladatok megvalósítása. Nem tudnánk lelkiismeretesen végezni munkánkat anélkül, hogy ne 
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jelenne meg minden pillanatban a gyermekek védelme is, hiszen ez az egyik alapvető funkciója az 

óvodának.  

Speciális gyermekvédelmi feladataink  
 Belső intézkedési tervet dolgozunk ki a gyermekvédelmi problémák megoldására. Első körben 

konzultálunk a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal, szülővel, szülőkkel. Együttműködési 

javaslatot teszünk, konkrétan időben, írásban meghatározzuk a tennivalókat, melyeket a gyermek 

érdekében mindenkinek be kell tartani. Eredménytelen együttműködés esetén további segítséget 

kérve, jelzést küldünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő intézményéhez. 

Veszélyeztetettségre utaló esetben azonnali jelzéssel segítjük a gyermeket.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: az intézményvezető, gyermekvédelmi felelősök  

 

 A gyermekvédelmi felelősök kiosztják a jelzőlapokat a csoportos óvónőknek. Az óvónők a 

családlátogatás során, illetve egyéni beszélgetések alapján felmérik a családi körülményeket, a 

gyermekvédelem szempontjából nyilvántartandó eseteket – különös tekintettel az újonnan 

óvodába kerülő gyermekek körében, illetve azok körében, akik eddig nem a mi intézetünkbe 

jártak. A gyermekeket veszélyeztető, illetve hátrányosan befolyásoló körülményt vagy változást a 

csoportos óvónők írásban jelzik a jelzőlapokon a gyermekvédelmi felelősnek.  

Határidő: 2018. szeptember 30.  

Felelős: gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus.  

 

(Megjegyzés: a határidő módosul abban az esetben, ha a gyermek nem szeptemberben kezdi a 

nevelési évet.)  

 A gyermekvédelmi felelősök a törvénynek megfelelően nyilvántartják a különleges bánásmódot 

igénylő: sajátos nevelési igényű (SNI-s), beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

(BTM-es) gyermekeket a kapcsolódó határozatuk alapján, és a kiemelten tehetségeseket, továbbá 

a határozattal rendelkező hátrányos, halmozottan hátrányos, és veszélyeztetett helyzetben lévőket. 

Belső nyilvántartást vezetünk az óvónők jelzése alapján az egyéb (szociális, egészségügyi, 

gyermek személyiségében rejlő) okból annak érdekében, hogy minden pedagógus ismerje, és 

segítő figyelemmel kísérje ezeket a gyermekeket. A szakértői határozatok alapján óvodánkban 

gyógypedagógus, mozgásterepauta és logopédus szakemberek segítik fejlesztő munkájukkal a 

rászoruló gyermekeket szorosan együttműködve a pedagógusokkal, gyermekvédelmi felelőssel.  

Határidő: folyamatos.  

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok, fejlesztést nyújtó szakemberek, 

gyermekvédelmi felelős.  

 

 Az óvoda faliújságján írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelősök 

személyéről, elérhetőségéről. Továbbá közzétesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, illetve telefonszámát. Fogadóóra kezdeményezésére adunk alkalmat a 

szülőknek, ahol a problémák feltárásában, megoldások keresésében nyújtunk segítséget.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: gyermekvédelmi felelős.  

 

 Szakmaközi egyeztető fórumon – Biró Zsuzsanna intézményvezetővel, a gyámügyi osztály, 

és a gyermekjóléti szolgálat képviselőivel, a védőnőkkel és a gyermekorvossal, és az 

óvodapedagógusokkal tekintjük át az újonnan óvodába került gyermekek helyzetét 

gyermekvédelmi szempontból.  

Időpont: 2018. október a résztvevőkkel egyeztetett időpontban  

Helyszín: Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda  

Felelős: Klemánné Varga Mária gyermekvédelmi felelős.  

 Az óvodát képviselve részt veszünk a Család-és gyermekjóléti szolgálat által évente 

megrendezésre kerülő Csömöri Gyermekvédelmi jelzőrendszer értékelő megbeszélésén.  
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Időpont: 2019. február (a meghívó levél szerint)  

Helyszín: ? 

Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős  

 Negyedévenként az óvónői megbeszélésen napirendi pontként szerepel a gyermekvédelem. 

Ezen alkalommal minden jelenlévő óvónő elmondja a csoportján belül előforduló 

gyermekvédelemmel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.  

Határidő: negyedévente  

Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős.  

 

 Figyelemmel kísérjük a család szerkezetében történt változásokat, a lelkileg sérült gyermekek 

krízisen való átsegítését, súlyosabb esetben pszichológussal, illetve a Gyermekjóléti Szolgálattal 

konzultálunk.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős.  

 

 Minden évben határidőre elkészítjük a fenntartó önkormányzat részére az éves gyermekvédelmi 

beszámolót, amelyet átfogó felmérés előz meg. A felméréseket az óvodapedagógusok készítik el, 

és a gyermekvédelmi felelősök összesítik. Majd a megismert adatok alapján a gyermekvédelmi 

felelősök elkészítik a beszámolót az igazgató támogatásával.  

Határidő: 2019. március a határidős időpontnak megfelelően  

Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok.  

 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezzük, hogy az igazgató indítson 

eljárást a gyermek, lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, 

szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős.  

 

 Kapcsolatban állunk a Család-és gyermekjóléti szolgálattal, és a Gyámügyi Osztállyal. Az 

esetmegbeszéléseken aktívan részt veszünk, konzultálunk az egyes esetekről. Együttműködünk a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Veszélyeztetettségre 

utaló jelek esetén az óvónők azonnal írásbeli jelzést készítenek az óvodavezető és 

gyermekvédelmi felelős felé, és erről a szülőket szóban tájékoztatják. A jelzést továbbítjuk a 

Család-és gyermekjóléti szolgálatnak.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős.  

 

 Figyelemmel kísérjük a gyermekek óvodába járását. Amennyiben rendszertelenül, vagy nem jár 

a gyermek óvodába, sokat hiányzik, indok és mulasztást igazoló orvosi igazolás nélkül, a szülőt az 

igazgató levélben felszólítja, eredménytelenség esetén a jegyzőt értesíti.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős.  

 

 A Csömöri Mátyás Király Általános Iskolával együttműködünk annak érdekében, hogy az 

átmenet zökkenőmentes legyen. Szoros kapcsolatot ápolunk az iskola alsós tanítóival. A 

nagycsoportokban vendégül látjuk a leendő tanítókat, ahol a gyermekek ismerkedhetnek velük. A 

látogatást a pedagógusok részvételével szakmai megbeszélés követi. Az előző nevelési év 

nagycsoportos óvónői minden évben meglátogatják az új elsősöket.  

Határidő: az iskolával egyeztetett időpontban  

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős.  
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 Az iskola gyermekvédelmi felelősével konzultálunk az iskolába kerülő nagycsoportosokról, 

érdeklődünk volt óvodásaink hogylétéről, fejlődéséről.  

Határidő: az iskolával egyeztetett időpontban  

Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok.  

 

 Az óvodapedagógusok és az intézményvezető együttes megbeszélése, valamint a logopédus, 

pszichológus és fejlesztőpedagógus jelzései, felmérése alapján döntjük el, hogy melyik 

nagycsoportosnak van szüksége beiskolázást megelőző vizsgálatra.  

 

A szakértői határozattal már rendelkező gyermekek kontroll vizsgálatkérő lapjait időben 

elküldjük, figyelembe véve az eredmények érkezésének hosszabb idejét, a beiskolázás, és a 

javasolt fejlesztések megvalósítása miatt.  

Határidő: folyamatos  

 

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok.  

 

2018/2019. nevelési év Pedagógiai Munkatervének kiemelt feladatához szorosan kapcsolódik 

a gyermekvédelmi munkaterv:  
 A nehezen kezelhető tanulási, magatartási-viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek 

megsegítése pedagógiai eszközökkel, melyet kiváló szakember által átadva, minden pedagógus 

számára elérhető módon, belső továbbképzésen sajátítunk el.  

 Továbbképzés témája:  

A figyelem a memória, a tanulási folyamat, és a viselkedés szervezése az idegrendszeri 

feldolgozás alapján. Magatartás és viselkedészavarok felismerése és kezelése.  

Gyakorlati tapasztalatok szerzése.  

 

Minden kollegának köszönjük az együttműködést, melyre az idén is számítunk.  

Sikeres közös nevelőmunkát, és hozzá kíváncsian csillogó gyermekszemeket kívánunk!  

 

Klemánné Varga Mária 

Gyermekvédelmi felelős



Éves pedagógiai-működési munkaterv  2018/19. nevelési év 
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

3. sz. melléklet 

Önértékelési terv 



Éves pedagógiai-működési munkaterv  2018/19. nevelési év 
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

 

  

 

CSÖMÖRI RÓZSAKERT EVANGÉLIKUS ÓVODA 

 
 OM-azonosító: 203353 

 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. 

 /: 06-28/543-950; : 06-28/543-951 

 : email: rozsakert@letheran.hu 

 

A CSÖMÖRI RÓZSAKERT EVANGÉLIKUS ÓVODA 

ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2018. 

Készítette: Szabóné Varga Zsuzsanna, Belső Önértékelési Csoport vezetője 

Készült: 2018. augusztus 

Jóváhagyta: a Csömöri Rózsakert Óvoda nevelőtestülete 2018.

mailto:rozsakert@letheran.hu


Éves pedagógiai-működési munkaterv  2018/19. nevelési év 
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Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda 

Jogszabályi háttér: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

Tájékoztató anyag   

 Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT 

KIADÁS (Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere 

által 2016. december 9-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2017. január 1. 

napjától): 

Cél: 

A pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a 

nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket. Ezekre építve fejlesztéseket tervez, a fejlesztési feladatait Intézkedési 

Tervben rögzíti, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indít, hogy azután az 

újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 

Belső Önértékelési Csoport vezetője: Szabóné Varga Zsuzsanna 

Belső Önértékelési Csoport tagjai: 

  Krupla Erika, Molnár Petra 

2018./2019. nevelési év 

A feladatok koordinálását, megvalósulását, lebonyolítását segíti. 

S. 

sz. 
Résztvevő pedagógus Időpont Felelős pedagógus Megjegyzés 

1. Molnár Petra 

 

Biró Zsuzsanna, Szabóné 

Varga Zsuzsanna, Trajtlerné 

Erdélyi Csilla 

Pedagógus 

önértékelés 

2. Trajtlerné Erdélyi Csilla 
 

Biró Zsuzsanna, Szabóné 
Varga Zsuzsanna, Krupla Erika 

Pedagógus 

önértékelés 

3.  
 

 Pedagógus 

önértékelés 

4.  
 

 Pedagógus 

önértékelés 
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A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TERÜLETEI 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség  

5. A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Az ellenőrzés területei – az első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok előmeneteli 

rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel. Így az ellenőrzés eredménye segíti a 

pedagógusokat a minősítésre való felkészülésben. 

PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATA 

A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: 

 dokumentumelemzés, 

 megfigyelés, 

 interjú 

 kérdőív. 

Az adatgyűjtés jellemzően nem az önértékelést végző pedagógus feladata, ezt az éves 

önértékelési tervben erre kijelölt kollégák végzik, de az általuk rögzített tények, 

megállapítások alapján a pedagógus vizsgálja a rá vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülését. Az adatgyűjtés az ebben a fejezetben és a mellékletekben rögzített eszközökkel 

történik, az alkalmazásuk során megismert adatokat, tényeket az adatgyűjtést végzők az erre a 

célra kialakított informatikai felületen rögzítik, amely azokat elérhetővé teszi az önértékelést 

végző pedagógus, az önértékelést támogató munkacsoport tagjai és az intézményvezető 

számára. 

A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai, illetve az interjúk és kérdőívek 

kérdéssorai olyan céllal készültek, hogy az értékelési területenként megadott általános 

elvárások vizsgálatához elegendő információt szolgáltassanak. 

Az önértékelést végző pedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó 

intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja (szükség esetén egyeztetve, pontosítva az 

adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások 

teljesülését, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

1.Dokumentumelemzés 

A dokumentumok és javasolt vizsgálati szempontjaik a következők: 

 Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott 

pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai:  

 Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 
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 Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek 

a fenti eredmények? 

 Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 

eredményekhez képest az egyes területeken? 

 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: 

 Hogy jelenik meg a tervekben a gyermeki kompetenciák fejlesztése? 

 Mennyiben biztosítja az éves nevelési-tanulási ütemtervben meghatározott célok 

megvalósulását? 

 Hogy kapcsolódik az óvodai csoport és az óvodán kívüli tevékenységek, egyéb 

foglalkozások tervezése az éves nevelési és tevékenységi tervben meghatározott 

követelményekhez? 

 Hogy kapcsolódik az óvodai csoport és az óvodán kívüli tevékenységek, az éves 

nevelési és tevékenységi tervben meghatározott személyiség- és közösségfejlesztési 

feladatokhoz? 

 Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő gyermekekkel 

kapcsolatos feladatok? 

 Hogy jelennek meg az éves tervezésben a nevelési, ismeretátadási tanulási területek 

kapcsolódása, egymásra épülése? 

 Hogyan épít az óvodapedagógus a tervező munka során a gyermekek előzetes 

ismereteire? 

 Hogy jelenik meg az ismeretek, fogalmak, egymásra épülése az éves tervezés 

dokumentumaiban? 

 Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés? 

 Hogy jelennek meg a tervezésben az eltérő gyermeki igények figyelembevétele, a 

fejlődési ütemnek megfelelő folyamatok? 

 Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

 Tartalmazza-e a nevelési tevékenységi terv a céloknak megfelelő ismeret átadási, 

tanulási eszközöket? (szemléltető eszközök, kéziszerek, hangszerek, rajzeszközök 

stb. 

 Milyen elemeket tartalmaz az adott csoport pedagógiai programokhoz illeszkedő éves 

tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Tevékenység / foglalkozásterv és egyéb foglalkozások tervezése (legalább az 

önértékelés során látogatott tevékenyég/projekthez (foglalkozáshoz) kapcsolódóan): 

 Milyen módszert használ az óvodapedagógus a tevékenyég/projekt /foglalkozás 

tervezéséhez? 

 A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e nevelés, ismeretátadás, tanítás, 

tanuláshoz kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek? 

 Hogy jelennek meg a tervezésben a belső és külső kapcsolódások? 

 A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, szervezési 

eljárások és az tevékenyég/projekt (foglalkozás) felépítése? 

 A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 
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 A tevékenység/projekt (foglalkozás)/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a 

cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Milyen módon jelennek meg az egyéni gyermeki igények az tevékenység/projekt 

foglalkozások tervezésében? 

 Mennyire támogatja a terv a gyermeki együttműködést, szociális tanulást? 

 Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

feladatai? 

 Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

 Az óvodai csoport és az óvodán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az 

adott gyermekcsoport életkori sajátosságaival? 

 Az óvodai csoport és az óvodán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az 

intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, 

nevelési területhez, tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.) 

 Tevékenyég/projekt (foglalkozás) terveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi 

megoldásokat? 

 Napló: 

 Hogy követi a gyermekekről készült feljegyzés, fejlődési naplóba beírtak a pedagógiai 

program értékelési elveit? 

 Hogy követi a gyermekekről készült feljegyzés, fejlődési naplóba beírtak a pedagógiai 

program értékelési elveit?  

 Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.)  

 A gyermekekről készült feljegyzések tartalma összhangban van-e az éves tervezés 

dokumentumaival és a nevelési, tevékenységi terv elvárásaival, követelményeivel?  

 Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó 

szakértői javaslatok?  

 A gyermekekről készült feljegyzésekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon 

követhető-e? 

 Gyermeki produktumok: 

 Hogy követhető a gyermekek munkájából, produktumából a szabad játék közbeni 

alkotás, a rendszeresség? 

 A gyermeki produktumokban megjelennek-e más tevékenységhez kapcsolódó elemek 

is? (Pl.: környezettudatosságra nevelés, egészséges életmódra nevelés) 

 A gyermeki produktumokban (rajzokban, barkácsolásban) megjelennek-e az 

alkalmazható tudás fejlesztésére vonatkozó törekvések? 

 Nyomon követhető-e az egyéni gyermeki igényeknek megfelelő pedagógiai munka a 

gyermeki produktumokban? 

2.Szabad játék, tevékenység/projekt-(foglalkozás) látogatás 

 Az óvodapedagógus önértékelésnek is az egyik legfontosabb módszere az egységes 

szempontok szerinti megfigyelés, amely két órában a napirend szerinti tevékenység 

megfigyelését, valamint a látottak megbeszélését foglalja megában. A látogatáson és az azt 
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követő megbeszélésen az önértékelő pedagóguson és az önértékelési tervben a 

tevékenység/foglalkozáslátogatásra kijelölt kollégán kívül egy, a pedagógus által felkért 

további kolléga is részt vehet. 

 A látogatott tevékenység (párhuzamosan végezhető differenciált tevékenység) 

megfigyelési szempontsora az értékelési területekhez szolgáltat információt oly módon, hogy 

tekintettel van az adott intézménytípusra (csoportra) meghatározott feladatokra és 

sajátosságokra. 

 A kapott információk összegzése adhat képet arról, hogyan valósítja meg az adott 

napszakban napirend szerint az értékelt óvodapedagógus az intézmény nevelési feladatait, 

követi-e az általános pedagógiai elveket, amelyeket az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazott, figyelembe veszi-e a gyermekcsoport adottságait, a gyermekek 

személyiségfejlesztését? Mindezek összhangban állnak-e az óvodapedagógus 

tervezőmunkájával. 

 A tevékenység látogatása ad információt arról is, hogy megvalósul-e az adott időszakban 

a gyermekek tevékenységének tudatos szervezése, a gyermeki önállóság támogatása, 

megfelelő-e a motiválás, az ismeretközvetítés tanulás korszerű értelmezése, a korszerű 

pedagógiai technológiák alkalmazása, a folyamatos ellenőrzés és értékelés. A látogatáson 

tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és annak megvalósulását mutatják meg, hanem a 

gyermeki magatartás és reakció kiszámíthatatlansága miatt az óvodapedagógus spontán 

reagálását, etikus viselkedését, szakmai professzionizmusát is. 

 A látogatás az óvodapedagógus önértékeléshez szükséges tapasztalatszerzés és 

adatgyűjtés szempontjából a legfontosabb, leghitelesebb terület. 

A tevékenység/projekt (foglalkozás) látogatás megfigyelési szempontjai: 

 Milyen volt az óvodapedagógus stílusa?  

 Mennyire volt érthető az óvodapedagógus kommunikációja?  

 Milyen volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya?  

 Milyen az óvodapedagógus kérdező kultúrája?  

 Milyen volt az óvodapedagógus időgazdálkodása?  

 Az óvodapedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti 

különbözőségeket?  

 A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt a szabad játék/nevelés 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) folyamatában?  

 Mennyire szakszerű az óvodapedagógus fogalomhasználata, mennyire támogatja a 

gyermekekben az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?  

 Kihasználta-e az óvodapedagógus a nevelés, játék, ismeret átadás kapcsolati 

lehetőségét?  

 Hogy határozta meg az óvodapedagógus a nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) 

célját és hogy sikerült azt a gyermekek számára vonzóvá tenni, tudatosítani?  

 Mennyiben támogatták a feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?  

 A választott módszerek, nevelés/ tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek a 

nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) tartalmához, a feladatokhoz?  

 Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, nevelési/ tanulásszervezési eljárások az 

intézmény által preferált módszertannak?  

 Milyen motivációs eszközöket alkalmazott az óvodapedagógus a szabad játék/nevelés 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) során? Milyen mértékben sikerült a gyermekeket 
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bevonni a szabad játék/nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) menetébe, 

aktivitásukat fokozni?  

 Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés a szabad játékban/nevelésben/ 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson)? Milyen eszközök segítették ezt?  

 Hogy jelent meg a közösségfejlesztés a szabad játékban/nevelésben, 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson)? Milyen eszközök segítették?  

 Milyen mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a foglalkozás menetébe, 

aktivitásukat fokozni?  

 Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás a szabad 

játékban /nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson)?  

 Mennyire tükröződött a szokás szabályrend a szabad játékban/nevelésben/ 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson) a gyermekek magatartásában?  

 Milyen módon valósult meg a gyermekek együttműködése a szabad játékban 

/nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson), egymástól való tanulása?  

 Hogy jelent meg a gyermekek önértékelése?  

 Hogyan történt a gyermekek, gyermeki produktumok értékelése?  

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

tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervvel?  

 Mennyire feleltek meg az óvodapedagógus reakciói az egyes pedagógiai 

szituációknak?  

 Reálisan értékelte-e az óvodapedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott 

reakcióit a megbeszélésen?  

 Mennyire volt reflektív az óvodapedagógus?  

 visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra  

 a lényeges mozzanatok tudatosítása  

 alternatív cselekvésmódok kialakítása  

3.Interjúk 

 Az óvodapedagógussal 

 Az intézményvezetővel 

 Az interjú célja egyrészt, hogy az óvodapedagógus önértékelésének folyamatában az 

adatgyűjtők további információkat nyerjenek, személyes beszélgetésben tájékozódjanak az 

óvodapedagógus szakmai ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről, illetve jövőképéről, 

másrészt módot ad arra, hogy az értékelt óvodapedagógus a saját megfogalmazásában közölje 

válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre. 

 Az interjú során nyert információk kiegészítik az adott időszak tevékenységeinek 

látogatásakor és a dokumentumelemzéssel gyűjtött tapasztalatokat, ezért az alábbi javasolt 

interjúkérdések a látogatás és dokumentumelemzés tapasztalatai alapján módosíthatók. 

 Az óvodapedagógus munkájának megítélésével kapcsolatos interjúba be kell vonni az 

intézmény vezetőségéből azt a vezetőt (munkaközösség-vezetőt), aki közvetlenül is ismeri az 

óvodapedagógus munkáját, és akinek a véleménye sokat segíthet az értékelésben. 

Az óvodapedagógus-interjú javasolt kérdései az óvodapedagógus munkájának 

önértékeléséhez: 

 Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 
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 Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és 

rövid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel 

szokott együttműködni?  

 Milyen a kapcsolata a szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat 

vállal, végez?  

 Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a 

korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 A szabad játékban, tevékenység/projekt (foglalkozáson) látottakon kívül milyen 

módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal alkalmaz szívesen? 

 Milyen játékpedagógiai elvet vall és alkalmaz a csoportjában? 

 Milyen módszerrel segíti a fogalmak kialakítását? 

 Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Hogy alakítja a nevelési, tanulási teret, a nevelési, tanulási környezetet a nevelési, 

tanulási folyamatnak megfelelően? 

 A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja 

meg a motivációs eszközöket? 

 Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Milyen módszerekkel támogatja a gyermekek ismeretszerzését? 

 Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Hogyan differenciál? Alkalmazza-e az adaptív nevelés, tanítás, oktatás gyakorlatát? 

 Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 Hogyan képes befogadó, esztétikus környezetet kialakítani? 

 Hogy alakítja a szabad játék, ismeretközvetítési tanulási teret, tanulási környezetet a 

tanulási folyamatnak megfelelően? 

 Hogyan segíti a gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási 

folyamatot? 

 Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

 Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája 

során? 

 A nevelés tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a gyermekeket 

önértékelésre ösztönözni? 

 Hogyan győződik meg róla, hogy a gyermekek értékelése reális? 

 Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát 

segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények 

óvodapedagógusaival? 

 Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 

kapcsolatot a gyermekek szüleivel? 

 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

 Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne?  
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A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 

 Milyennek tartja az óvodapedagógus módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Mennyire felel meg az óvodapedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és 

az adott gyermekcsoportoknak? 

 Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti az óvodapedagógus a 

gyermekek játékát, önálló ismeretszerzését, tanulását? 

 Hogy vesz részt az óvodapedagógus a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

nevelésében, fejlesztésében, oktatásában? 

 Mennyire tud megfelelni az óvodapedagógus a gyermekek és a szülők egyéni 

elvárásainak? 

 Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés az óvodapedagógus munkájában? 

 Mennyire felel meg az óvodapedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak 

és a gyermekcsoportoknak? 

 Véleménye szerint az óvodapedagógus az elmélyült tevékenységekhez nyugodt 

légkört és környezetet teremt? (Csoportszoba elrendezése stb.) 

 Véleménye szerint a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez az 

óvodapedagógus biztosítja a megfelelő eszközöket és a szabad választás lehetőségét 

a gyermekek számára? 

 Milyen az óvodapedagógus kapcsolata a gyermekkel, szülőkkel? 

 Milyennek tartja az óvodapedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Milyen az óvodapedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Milyen innovációs vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt az 

óvodapedagógus? 

 Miben nyilvánul meg az óvodapedagógus kezdeményezőkészsége, 

felelősségvállalása? 

 Reális önismerettel rendelkezik-e az óvodapedagógus? Hogy fogadja a 

visszajelzéseket? 

 Mennyire jellemző az óvodapedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Mennyire elégedett az óvodapedagógus munkájának eredményességével? 

 Mi(ke)t értékel leginkább az óvodapedagógus szakmai munkájában? 

 Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Van-e tudomása arról, hogy az óvodapedagógus online közösségeket, kapcsolatot 

létesít és tart fenn a szülők körében? 

 Hogyan értékeli az óvodapedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, 

képességét? 

3.Kérdőíves felmérés 

 Az önértékelés és a külső értékelés kapcsolódása az értékelési területek, szempontok 

mellett az értékelési módszerek, eszközök azonosságában is megjelenik, ugyanakkor a 

kérdőíves felmérések alkalmazása az intézményi önértékelés keretében történik, a 

tanfelügyeleti ellenőrzés csak ezek eredményét használja fel. 

 A kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai rendszer támogatja. A felmérést az informatikai rendszer által 
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generált egyedi elérhetőségeken keresztül tölthetik ki az intézmény által kijelölt szülők, 

pedagógusok és az önértékelést végző pedagógus. 

 Az óvodapedagógus az önértékelő kérdőív kitöltésével az önértékelés során kifejtheti 

véleményét munkájával, személyével kapcsolatban, de lehetősége nyílik minden olyan egyéb 

fontos információ rögzítésére is, amire a kérdőív nem kérdez rá. 

 A szülői kérdőív szintén sokrétű információt nyújthat az óvodapedagógus munkájáról, 

személyéről, kapcsolatáról a szülőkkel, valamint megállapíthatók segítségével a kiemelkedő 

és a fejleszthető területek. 

A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. Ebben az esetben egységesen, minden pedagógusra 

vonatkozóan azonos módon kell a szülői kérdőívezést megszervezni. 

 A jegyzőkönyvben rögzíteni kell annak a tényét, hogy a szülői szervezet kérte-e a szülői 

kérdőívezés lehetőségét, és amennyiben saját rendszert alakít ki az intézmény a szülői 

kérdőívezésre, úgy a kérdőívezésre vonatkozó adatokat (a megküldött, beérkezett kérdőívek 

számát, a kérdésekre adott összesített eredményt). 

 A munkatársi kérdőív az intézményvezető és az önértékelő pedagógus által javasolt, 

azonos számú, legalább 1-1 kolléga által kitöltött kérdőív elkészítésével valósul meg. 

A kérdőív egyes kérdéseinél a „0” érték megjelölésével lehetővé válik, hogy a kollégák csak 

azokban a kérdésekben foglaljanak állást, amelyről információval rendelkeznek. 

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK FOLYAMATA: 

 A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez 

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az 

alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 

S. 

sz. 
Lépések Felelős Határidő 

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt 

támogató kollégák egyeztetik a részleteket az 

érintett pedagógussal, közösen 

meghatározzák az önértékelésbe bevonandó 

további partnerek körét (vezetők, szülők, 

kollégák).  

 önértékelést végző 

pedagógus 

 éves önértékelési 

tervben kijelölt 

támogató kollégák 

két héttel a 

foglakozás 

látogatása 

előtt 

2. A tájékoztatással megbízott kolléga 

informálja, és igény szerint felkészíti az 1. 

pontban meghatározott partnereket és az 

érintett pedagógust.  

 éves önértékelési 

tervben kijelölt 

támogató kollégák 

két héttel a 

foglakozás 

látogatása 

előtt 

3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. 

Az informatikai rendszer a résztvevők 

számára az éves önértékelési tervben 

megadott időintervallumban elérhetővé teszi 

az online kérdőívkitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat. 

Szükség esetén a kérdőíves felmérés 

kiegészíthető papíralapú felméréssel, de 

 a kérdőíves 

felmérések 

lebonyolításával 

megbízott kolléga 

két héttel a 

foglakozás 

látogatása 

előtt 
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ebben az esetben az adott válaszok 

gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai 

rendszerben. 

Tanfelügyeleti látogatás során az 

intézményvezetőnek biztosítania kell a 

szakértők számára a betekintés lehetőségét.  

4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a 

pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti 

ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, a 

hozzájuk kapcsolódó fejlesztési és 

önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka 

4.3.1.2 fejezetben felsorolt dokumentumait, 

majd a jegyzőkönyvben rögzíti a 

dokumentumelemzés eredményét, vagyis 

dokumentumonként az előre adott 

szempontok mentén megfogalmazza a 

tapasztalatokat.  

 éves önértékelési 

tervben kijelölt 

támogató kollégák 

két héttel a 

foglakozás 

látogatása 

előtt 

5. A két foglalkozást érintő látogatás és az ezt 

követő megbeszélés tapasztalatait a megadott 

szempontok alapján a foglalkozáslátogatásra 

kijelölt kollégák rögzítik a jegyzőkönyvben.  

 a foglalkozás 

látogatásra kijelölt 

kollégák 

foglakozás 

látogatás 

napja 

6. Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

valamint tevékenység/projekt (foglalkozás) 

látogatás eredménye alapján interjúterveket 

készítenek, ahol lehetőségük van mérlegelni, 

hogy csak olyan interjúkérdéseket tegyenek 

fel, amelyek új információt nyújthatnak, vagy 

árnyalhatják, kiegészíthetik a korábbi 

információkat. 

Miután lefolytatták az interjúkat, az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik a jegyzőkönyvben.  

 éves önértékelési 

tervben kijelölt 

támogató kollégák 

foglakozás 

látogatás 

napja 

7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt 

kolléga rögzíti az informatikai felületen, 

amely azt elérhetővé teszi az önértékelő 

pedagógus részére. 

Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az 

intézmény iktatja, és az irattárban öt évig 

megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a 

szakértők kérésére az intézményvezetőnek 

biztosítania kell a betekintés lehetőségét a 

jegyzőkönyvbe.  

 éves önértékelési 

tervben kijelölt 

támogató kollégák 

foglakozás 

látogatás 

napja 

8. Az önértékelő pedagógus az értékelésben 

részt vevő kollégák által rögzített 

tapasztalatok alapján minden elvárás 

esetében az „Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez” című útmutató 

 önértékelést végző 

pedagógus 

foglalkozás 

látogatás 

után egy 

héttel 
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szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését 

– megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, 

az informatikai rendszerben  

korábban rögzített tapasztalatokat –, illetve 

kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és a fejleszthető területeket 

(amennyiben van ilyen). 

Ha egy elvárás teljesülése a rendelkezésre 

álló tapasztalatok alapján nem megítélhető, 

akkor ott az „n. é.”, nem értelmezhető 

megjelöléssel kell ezt jelezni, de nem lehet 

egy szemponthoz tartozó valamennyi elvárás 

esetében „n.é.” megjelölést alkalmazni. 

Az önértékelés eredményét az informatikai 

rendszer elérhetővé teszi az értékelt 

pedagóguson kívül, az intézményvezető, 

valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal számára is.  

9. A pedagógus a vezető segítségével az 

önértékelés eredményére épülő önfejlesztési 

tervet készít, amelyet feltölt az informatikai 

rendszerbe.  

 önértékelést végző 

pedagógus 

 intézményvezető 

foglalkozás 

látogatás 

után két 

héttel 
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