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BEVEZETŐ 

A Drávafoki Mosoly Óvoda 2019-2020. évre szóló munkaterve. 

A munkatervet a pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok, valamint a 
fenntartói elvárások, alapján készítettem el. 

A munkatervet Kovácsné Nagy Katalin készítette el. 
A nevelőtestület hagyja jóvá. 

HELYZETKÉP 

Személyi feltételeink 

1.1.1. A csoportok kialakítása, a gyermeklétszám alakulása 

6 gyermek jelentkezett és iratkozott be. 

Minden gyermeket fel tudott venni az óvoda. 

Egy gyermeket sem utasítottunk el. 

0 fellebbezés érkezett. 

0 gyermek került be az óvodába másodfokon. 

0 gyermek várólistán van. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a csoportlétszámokat: 

Drávafoki Mosoly Óvoda  

Ssz. A csoport neve Korcsoport Férőhely Létszám 

1. Vegyes .csoport 3-7 25(30) 23 

Összesen:  23 

1.1.2. Személyi változások, felnőtt létszám 

5 fő engedélyezett álláshelyünk van. 

Változás történt az elmúlt évhez képest, visszajött a GYED-en lévő kolléganő. 

1 fő gyakornoki képzésen részt vevő kolléga lesz, aki utolsó éves a Főiskolán. 

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes munkavállalók nevét, munkakörét, valamint a 
munkavégzés helyszínét: 
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Drávafoki Mosoly Óvoda 

A csoport neve Óvodapedagógusok Dajka 

Vegyes  csoport 

Kovácsné Nagy Katalin vezető 
Neszlényi Balázs gyakornok 
Horváthné Reichmesz Anikó 

óvodapedagógus 

Gorjánácz Józsefné 
Ignácz Eszter Leila 

 

AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MUNKATÁRSAI 

Név Munkakör A munkavégzés helye 
Marosi Ernő 
Balázs György Márkné  
Marosi Ernőné 
B Kovács Tiborné  
Rauschné Nagy Ivett 

karbantartó 
szakács 

Konyhalány 
(Közmunka) 
(Közmunka) 

Óvoda 
Konyha 
Konyha 
Konyha 
Konyha 

A vezetés az óvoda dolgozóitól elvárja a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek 
szolgálatát, a szeretetteljes óvodai légkört biztosítását. 

Tárgyi feltételeink 

A csoport rendelkezik a szakmai anyagra fordítható összeggel, a költségvetés szerint. 
A karbantartási, felújítási munkálatok tervezése a fenntartó önkormányzatokkal egyeztetve, a 
2019-2020 tanévre a tisztasági festésen kívül A csoportszoba padlózata, az óvoda beázása, a 
villamossági hálózat felújítása a faluprogram keretében pályázati forrásból valósulhat meg. A 
konyha tisztasági festése is betervezve. 
A szükséges beszerzések tervezése a költségvetés szerint történik. 
 
 

MŰKÖDÉSI TERV 

A 2019/2020. nevelési év tartama 

2019. szeptember 01 – 2020. augusztus 31. 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 

rendelet  
• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 
EMMI rendelet  
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Az óvoda nyitva tartása 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 6 óra 30 perc-17 óra 00 perc. 
 
A nyitva tartás teljes időtartama alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését. 
 

A nyári zárás tervezése 

A nyári zárás időintervallumának megtervezése 2020. augusztus hónap 18.-tól- augusztus 31.-
ig. 
Előző igényfelmérést követően a  tavaszi és a téli szünet az iskolához igazodik. 

A nevelés nélküli munkanapok rendje 

A nevelés nélküli munkanapok időpontjainak meghatározása: 
- 2019.október hó 12. : Nevelési értekezlet, Kötelezően vezetendő dokumentumok  
- 2019.december hó 21. Nevelési értekezlet Kiemelt feladataink 
- 2020.január hó 24. :  Félévi nevelési értekezlet  
- 2020.május 29.: Pedagógus kirándulás 
- 2020.június 21. : Tanévzáró értekezlet 
 

A szülői beszélgetések (fogadóórák) rendje 

Korcsoport 
Határidő 

1. szülői beszélgetés 2. szülői beszélgetés 

3-7 évesek Szeptember hó Május hónap 

A nyílt nap időpontja 

 A nyílt napokat, a következőkben állapítjuk meg: 

- Mihály napi vásár 2019. szeptember 28. du. fél 1 óra 
- Mikulás 2019.dec. 6.-án de. 10. óra 
- Karácsony 2019. december 21. de. l0. óra 
- Farsang 2020. február 22. du. fél 1 óra 
- Húsvét 2020. április 19. du. fél 1 óra 
- Anyák napja 2020. május 6.-én du. 13 óra 
- Évzáró, ballagás 2020. június 7.-én du. 13 óra 

 

Minden szülő és meghívott vendég részt vehet a nyíl napokon 

A jelentkezés és a beiratkozás a 2019/20 nevelési évre 

A jelentkezés időpontja: folyamatos 

A beiratkozás időpontja, minden évben a központilag kiírt napon, április hónapban. 
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Túljelentkezés esetén a felvételi bizottság ülésének időpontja [amennyiben a településen egy 
óvoda van, tehát az intézményvezető szervezi a bizottságot, és nem a fenntartó – Nkt. 49. § 
(2) bek.] 

BEFOGADÁS 

Szeptember hónaptól jöhetnek az újonnan felvett gyermekek óvodába. 

A szülőkkel, fokozatosan zajlik a befogadás. 

Annyi időt tölt a szülő vagy hozzátartozó a beszoktatás alatt a gyermekkel, amennyit jónak lát 
a szülő és a pedagógus ( l hét elég szokott lenni). 

Az óvoda közössége segíti a beszoktatás menetét úgy, hogy a nagyobb gyermekek kísérik 
illetve reggel együtt vannak a kicsikkel. 

Az intézményi igazgatás területei 

Munkáltatói feladatok: Drávafoki Mosoly Óvoda. 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

A képesítési követelmények figyelembe vételével 
az óvoda dolgozóinak alkalmazása 

intézményvezető,  munkavállalók 
legkésőbb a munkába 

állás napja 

A közalkalmazottak besorolása, illetmény-
előmeneteli rendszerének figyelemmel kísérése 

intézményvezető,  munkavállalók folyamatos 

Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása intézményvezető munkavállalók folyamatos 

A közalkalmazottak személyi anyagának kezelése intézményvezető,  munkavállalók folyamatos 

A műszakrend elkészítése intézményvezető munkavállalók 
10 nappal a 

műszakrend életbe 
lépése előtt 

A munkarend meghatározása, munkafegyelem 
betartatása, ellenőrzése 

intézményvezető munkavállalók folyamatos 

Szabadságolási terv jóváhagyása és megküldése a 
munkaügy részére 

intézményvezető munkavállalók 
minden hónap utolsó 

előtti nap.. 

Hiányzások nyilvántartása, túlmunka elrendelése intézményvezető 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 

intézményvezető 
intézményvezető, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Az óvoda munkatervének elkészítése 
intézményvezető 

 
alkalmazotti 

közösség 
minden évben a 
nyitó értekezlet  

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában 
megfogalmazott alapelvek érvényesítése 

intézményvezető  
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A világnézeti semlegesség biztosítása intézményvezető  
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás intézményvezető 
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek 
előkészítése, lebonyolítása 

intézményvezető 
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A szakmai munkaközösségek segítése intézményvezető, óvodapedagógusok folyamatos 
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Feladat Felelős Érintettek Határidő 

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 óvodapedagógusok folyamatos 

Az óvoda információs rendszerének működtetése intézményvezető 
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, mérése, a 
minőségirányítási rendszer működtetése 

intézményvezető  
alkalmazotti 

közösség 
folyamatos 

Beszámoló készítése a fenntartó felé intézményvezető fenntartó 
a fenntartó 

előírása szerint 

Tanügy-igazgatási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

A gyermekek felvétele, átvétele, a szülők írásos 
értesítése, a gyermekcsoportok kialakítása 

intézményvezető 
gyermekek, szülők, 
óvodapedagógusok 

jelentkezés, 
beiratkozás májusban, 

ill. folyamatos 

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

Az óvodakötelesek óvodába járásának figyelemmel 
kísérése, igazolatlan hiányzás esetén a szükséges 
intézkedések megtétele 

intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

óvodakötelesek, 
szülők 

folyamatos 

Törekvés a gyermekbalesetek megelőzésére 
intézményvezető, 

szülők, 
óvodapedagógusok 

gyermekek folyamatos 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatának 
megszervezése 

intézményvezető gyermekek folyamatos 

A gyermekek adatainak nyilvántartása, az adatok 
továbbításának intézményvezetőn keresztüli 
ügyintézése, az adatvédelem biztosítása 

intézményvezető szülők, gyermekek folyamatos 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-igazgatási, 
ügyviteli feladatok ellátása 

intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

 folyamatos 

A statisztikai lapok kitöltése, kötelező adattovábbítás intézményvezető 
az óvoda dolgozói, 

a gyermekek 
a megadott határidő 

(okt. 10.) 

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 január 10. 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
megállapítása 

óvodapedagógusok gyermekek, szülők 
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 

január 16 – április 10. 

A hitoktatás feltételeinek biztosítása intézményvezető gyermekek, szülők folyamatos 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
megszervezése 

intézményvezető, 
gyermekvédelmi 

felelős 
gyermekek, szülők folyamatos 
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Gazdálkodási feladatok: 

Feladat Felelős Érintettek Határidő 

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, 
felhasználásának irányítása 

intézményvezető 
fenntartó, az 

óvoda 
alkalmazottai 

a tervezet leadása: 
október hó (a fenntartói 

igény szerint) 

Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és 
felújításával kapcsolatos munkák megszervezése 

intézményvezető  
az óvoda 

alkalmazottai 

Folyamatos, a nyári 
munkák megtervezése: 

május hó 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása 

intézményvezető, 
munkavédelmi felelős, 

tűzvédelmi felelős, 
foglalkozás-
egészségügyi 
üzemorvos 

intézményvezető, 
munkavállalók 

folyamatos 

Az ingó és ingatlan vagyon védelme intézményvezető 
intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Selejtezés elrendelése, leltározás intézményvezető fenntartó 
a fenntartó rendelkezése 

szerint 

Szolgáltatásaink 

Logopédiai és fejlesztő foglalkozás 

 A logopédiai munkát a Sellyei Nevelési Központ  logopédusa látja el. 
A fejlesztéseket a gyógypedagógus látja el, az iskolából és a Sellyei Nev. Tanban. 
A munkarendjük a megállapított órakeret szerint heti rendszerességgel. 
IKT foglalkozás a Művelődési házban, valamint könyvtár foglalkozás a könyvtárban. 

Hitoktatás 

Az alábbi táblázat szemlélteti a hitoktatás rendjét: 

Az egyház 
megnevezése 

A hitoktató neve Az óvoda neve 
A hitoktatás 

időpontja 
Korcsoport 

Református  Unger Károly Drávafoki Mosoly 
Óvoda 

heti 1 alkalom 5-6 évesek 

PEDAGÓGIAI TERV 

Általános feladatok 

Néphagyományokon keresztül az évszakok rendjéhez való igazodással, évről-évre ismétlődő 
eseményekkel, az ünnepek belső ritmusának, a gyermek érzelmeinek, erkölcsi 
értékrendszerének gazdagítása, szocializációjának elősegítése, az általános feladatunk terve a 
nevelési évre.  
 

Intézményi dokumentumok módosításának tervezése szükség szerint. 

Éves kiemelt pedagógiai feladat 

 



9 

 
Néphagyományőrzés a nevelés folyamatában 
 
A pedagógiai programunk az óvodai nevelést a néphagyományőrzés- ápolás 
eszközrendszerével gazdagítja . A népi kultúra azon elemeit terveztük be, amelyek igazodnak 
a gyermekek életkori-fejlődési sajátosságaihoz. A gyerekek is aktívan részt vesznek az 
„ünnepnapok” előtti készülődésben, s ha a gyerekeket körülvevő felnőttek hozzáállása, és az 
„ünnepi jelképek” hitelesek , akkor e közös élmények a gyerekekben mély érzelmeket 
keltenek. A jeles napokon, ünnepeken régi, népi használati tárgyakból berendezett terem, 
természetes anyagokból készült dekoráció fogadja az érkező gyerekeket, vendégeket! Az 
óvodapedagógusok is azonosulnak a néphagyományokkal viselkedésükkel, öltözetükkel. A 
családokat is igyekszünk bevonni e programokba, így is gazdagítva az óvoda és család 
együttműködését! 
A néphagyományőrzés-ápolás célja: 
-A gyerekek harmonikus fejlesztése a néphagyomány ápolás eszközrendszerének segítségével 
-A múlt iránti tisztelet kialakítása, a múlt értékeinek átörökítése, éltetése! 
-A régmúlt emberek bölcsességének megértése, továbbvitele! 
-Az ünnepelni tudás képességének alakítása! 
-A társadalom számára testben, lélekben egészséges, erkölcsös, becsületes generáció nevelése 
 
 

Célmeghatározások a pedagógiai programunk 
tükrében 

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását 

A szakmai munkaközösség feladata 

A kis létszám miatt az Önértékelési munkacsoporton kívül más munkacsoport nem működik 
óvodánkban, nincs rá szükség. 

A nevelőmunka szervezése a csoportban 

Az egységes pedagógiai és nevelési elvek alapján állítottuk össze az éves munkatervünket. 
A dolgozó felnőttek összehangolt munkát végeznek. 

A nevelőtestület egységét szolgáló megbízatások 

A közös teherviselés és arányos munkamegosztás érdekében tett intézkedések, 
feladatmegosztások 

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

Reszort a feladatot ellátó személy 
megnevezése 

Önértékelési munkacsoport Kovácsné Nagy Katalin 
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Reszort a feladatot ellátó személy 
megnevezése 

Gyermekvédelmi felelős 
Horváthné Reichmesz 

Anikó 

Az óvoda Könyvtárfelelős  Neszlényi Balázs 

Jeles nap-felelős, Óvoda pedagógusok 

Központi faliújság-felelős, újság felelős, 
honlap(közösségi oldal) felelős Kovácsné Nagy Katalin 

Tűzvédelmi felelős Neszlényi Balázs 

Könyv-, folyóirat-terjesztő Kovácsné Nagy Katalin 

 

Ünnepek, hagyományok, jeles napok 

 

Milyen jellegű ünnepeket szerveznek az óvodában 

Ősz 
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 A jeles nap megnevezése: Mihály napi vásár 
 

                2019. szeptember 29. Témahét vége. 
Szeptember 
Vegyes csoport 

 Beszoktatás – az új gyerekek megismertetése az óvoda helyiségeivel, 
játékaival, dolgozókkal 

 Az óvoda környékének megismerése séta alkalmával 

 Természetsarok kialakítása – őszi gyümölcsös tál rendezés ( alma, körte, 
dió, szőlő) 

 dióhéjból barkácsolás – katica kisegér teknős, csiga 

 Vadgesztenye gyűjtés – bevonása játékba-főzőcske, szállítás, díszítés 

 alma, birsalma megkülönböztetése tapintás, szaglás útján 

 Parkban fák, bokrok megfigyelése 

 Mihály napi vásár- pereckóstolás 

 védőnői ellenőrzés 

 Szülői értekezlet 

 
 
Október 

Vegyes csoport 
 Állatok világnapján- állatos képeskönyvek, dominók, memória 

játékok játszása, állatros nyomdával könyvjelző készítése 

 Terméstál rendezgetése- burgonya, répa, hagyma, káposzta, 
megkülönböztetése 

 Őszi levelek gyűjtése, felfűzése, röptetése 

 Terménybáb – süni készítése burgonyából 

 Gyümölcsök tartósítása: mazsola , befőtt, lekvár kóstolás 

 Asztali dísz készítés bogyókból termésekből 

 megemlékezés a Halottak napjáról, gyertyagyújtás 

 Töklámpás készítés 

 Levélgereblyézés: munkatevékenység 

 Fogászati ellenőrzés 

 
 Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése céljából az első 

osztályosok és a nagycsoportosok közös foglalkozása az 
iskolában 

 Töklámpás készítése Hallowen 
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Tél 

 

 

 A jeles nap megnevezése Mikulás várás az óvodában 
 időpontja 2019. december 6. kedd 

December  
Vegyes csoport 
 

 Adventi koszorúkészítés, gyertyagyújtás, csengettyűzés 

 adventi ajtódísz készítés 

 Téli örömök: játék a hóban 

 Madáretetés 

 Télapó ünnepély 

 Bőségtál rendezgetése: banán, narancs, kivi kóstolás 

 Luca- nap 

 Fenyőág, toboz tapintásos érzékelése 

 Karácsonyi meglepetés: alma diszítése szegfűszeggel 

 Téli séta a faluban – kapu ill. ablakdíszek megcsodálása 

 Karácsonyi fűszerekkel illatérzékelés /szegfűszeg, fahéj, vanilia/ 

 Karácsonyi ünnepség 

Január 
Vegyes csoport 

 karácsonyra kapott játékok birtokbavétele 

 Téli természet megfigyelése 

 Bábszínház rendezés- bábelőadás 

 Babafürdetés 

 Közlekedéses játék – közlekedési szabályok megismerése 

 Nyakláncfűzés tésztából 

 Boltos játékhoz lisztgyurmából péksütemények készítése 

 Hajózunk – hídépítés, kikötő kialakítása 

 Vitaminsaláta készítés , kóstolás 
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 Farsangi bohóckészítés krumpli nyomdával 

Február  
Vegyes csoport 

 Gyertyaszentelő- medvenap, kuckóépítés, mézes falatkák kóstolása 

 Farsangi linzerkészítés: sodrás, kiszúrás, díszítés gyakorlása 

 Baromfiudvar készítés hurkapálcikából, benépesítése állatokkal 

 Autóbuszon utazunk – játék viselkedési szabályok tudatosítása 

 Babcsiráztatás- növények fejlődésének figyelemmel kisérése 

 Hóvirág, ibolya megfigyelése az udvarban 

 

 

Tavasz 

 

 A jeles nap megnevezése Föld napja 
 időpontja 2020. április 22. 

Március 
Vegyes csoport 

 Háziállatok, baromfik megfigyelése az udvarban 

 Boltos játék – udvarias, türelmes viselkedésre nevelés 

 Nőnapon a kislányok köszöntése 

 március 15-i megemlékezés 

 A víz világnapján – séta a tóhoz 

 Udvarrendezés- szemétgyűjtés, a lehullott ágak összegyűjtése 

 Kislányok ünneplése a Nőnap alkalmából 

Április 
Vegyes csoport 

 Tavaszi séta- tavaszi virágok , virágzó fák megfigyelése 

 Babaedények mosogatása, rendrakás- munkatevékenység 

 Húsvéti készülődés: teremrendezés, ablakdíszítés, ajándékkészítés 

 Tavaszi zöldséges tál rendezgetése / uborka, retek, saláta, zöldhagyma/ 
felismerése, tapintás, szaglás útján 

 A Föld napja – séta alkalmával hulladékgyűjtés 



14 

 Májusfa állítás- feldíszítés színes szalagokkal 

 Lakodalmas -  néphagyomány ápolása 

 Tavaszi kertgondozás, ültetés 

 Mini-suli a nagycsoportos gyerekeknek 

Május 
Vegyes csoport 

 Vadvirág csokor- pitypang, pipitér, réti boglárka katáng gyűjtése 

 Madarak, fák napja- fák védelmére nevelés, gólyafészek látogatás 

 Buborékfújás 

 Anyák napja megünneplése 

 Évzáró műsorra készülődés 

 Munkatevékenység – a lenyírt fű összegyűjtése 

 Játék a falu játszóterén 

 Séta alkalmával a zöldséges kertek megfigyelése 

 Gyereknap megszervezése 

 

 

Nyár 

2020. Június-augusztus 
Vegyes csoport 

 Nyári óvodai élet megszervezése 

 Szabadtéri programok szervezése 

 Pünkösdölés néphagyomány ápolása 

 Egészségvédelem 

 Tehetséggondozás 

 
 A nagycsoportos gyermekek a tanév során heti 1 alkalommal 

(május-június hó 2, a többi hónapban 1 alkalommal) vesznek részt 
számítógépes fejlesztő foglalkozásokon. 
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A továbbképzések rendje 

1.1.3. Külső továbbképzések 

A nevelőtestület által jóváhagyott Beiskolázási terv alapján alakulnak a továbbképzések: 

A pedagógus neve A továbbképzés típusa 
A továbbképzés 

időpontja 

Horváthné Reichmesz Anikó Lehetőség szerint, ingyenes képzés 2019/2020. tanév 

   

1.1.4. Belső továbbképzések, értekezletek, megbeszélések 

A továbbképzés, értekezlet megnevezése 

 Időpont:2019-2020 tanév 2019. október 24. 
 Helyszín: Óvoda 
 Téma:pedagógus önértékelés, tanfelügyelet.. 
 

Óvónői megbeszélések: 

 Az értekezletek időpontja minden hónap első hétfője 
 Résztvevők: pedagógusok 

Dajkamegbeszélések: 

 Az értekezletek időpontja: minden hónap első keddje 

Önképzésre javasolt szakirodalom 

 

- BAKONYI ANNA, KARCZEWICZ ÁGNES,  Az óvodapedagógusok NAGYKÖNYVE 
-  Irodalmi nevelés az óvodában 
- Dr. Farkas Ildikó: Az alapvető óvodai dokumentumok szabályai 
- Villányi Györgyné: A munkakedv megalapozása az óvodában 

 

 

KAPCSOLATAINK 

A család és az óvoda kapcsolata 

Rövid elméleti bevezető a családi nevelés fontosságáról, családlátogatások. 
A szülői szervezet elnökének és helyettesének megnevezése. 
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Szülői értekezletek 

 Őszi értekezlet a Szülői Szervezet részére: 

 Téma:Tanév nyitó értekezlet 
 Felelős: intézményvezető 
            Kovácsné Nagy Katalin 
 Időpont:2019. szeptember 04. 
 Helyszín:óvoda csoportszoba  

 Tavaszi értekezlet a csoportokban: 

 Téma:Farsang 
                     Felelős:Kovácsné Nagy Katalin 

 Határidő:2020. február 10. 

 Tavaszi értekezlet a Szülői Szervezet részére: 

 Téma:Tankötelezettség 
 Felelős:Intézményvezető 
 Időpont:2020. március vége. 
 Helyszín:óvoda csoportszoba 
 

Az óvodapedagógusok minden szülői értekezleten jelenléti ívet íratnak alá a szülőkkel, és 
jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv és az eredeti jelenléti ív leadási határideje: a szülői 
értekezlet időpontjától számított 1 hét. 

Családlátogatás: 

A gyermekek egyéni érése miatt, valamint a szociokulturális háttér megállapítása miatt tartjuk 
fontosnak a családlátogatást. 
A befogadást megelőzően kell ellátogatni a családokhoz 
A Csoportnaplóban kell rögzíteni a látogatásról készült feljegyzést.  

Szülői beszélgetések: 

Havi egy alkalommal kell tartani a fogadóórát a pedagógusoknak is igény szerint. 
Csoportnaplóban kell rögzíteni a fogadóóráról készült feljegyzést. 
 

Kapcsolattartás az általános iskolával 

 

Óvoda-iskola átmenet programjai 

 
dátum téma 

Szeptember Munkaterv egyeztetése az iskolával. 
Tájékoztató levél az „Iskolahívogató” programról 

a szülőknek az iskolából 
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Közös Mihály napi vásár az óvodában. 
November Didaktikai játékok vetélkedő az iskolásokkal 

Márton napi népszokások az óvodában közös. 
Konzultáció az óvónőkkel, DIFER mérés 

eredményeinek megbeszélése. 
December  

Karácsonyváró, ajándékkészítő délután az 
iskolásokkal az iskolában. 

Január Konzultáció a tanítónőkkel: eddigi 
tapasztalatokról 

Versmondó délelőtt az iskolásokkal 
Február Közös Gyermekprogram az óvodai farsangon 
Március Nyílt napok az iskolában 

DIFER mérés elvégzése 
Minisuli, Nyílt Minisuli 

Április Iskolaérettségi szülői az óvodában 
Nyuszi váró ajándékkészítés az iskolásokkal. 

Május 
 
 

Június 
 

Konzultáció a tanítónőkkel: éves munka 
értékelése 

Gyereknap az óvodában 
Szeretethíd az iskolában 
Ballagás az óvodában 

Minden hónap első szerdáján mese az óvodásoknak az iskola tanulóival. 

Egyéb kapcsolataink 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent az alább felsorolt intézményekkel, szervezetekkel: 

 A fenntartó önkormányzatok: - Drávafok Község Önkormányzata, Bogdása község 
Önkormányzata, Markóc Község Önkormányzata 

 Általános Iskola 
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
 A Horváth Kisebbségi Önkormányzat 
 A Cigány  Kisebbségi Önkormányzat 

 

AZ INTÉZMÉNY ELLENŐRZÉSI TERVE 

A 2020.-as pedagógus ellenőrzésbe bekerült Horváthné Reichmesz Anikó óvodapedagógus. 

A Belső ellenőrzési terv alapján, valamint az SZMSZ alapján történik. 

A nevelőmunka ellenőrzése 

Pedagógiai munka belső ellenőrzése 
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Az ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben a munka eredményességének értékelése. 
Az Intézményvezető, készíti el az ellenőrzési tervet, mely az éves munkaterv része. 
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem 
szereplő rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést 
kezdeményezhet a szakmai munkaközösség.. 
A rendkívüli ellenőrzés célja: a problémák feltárása, megoldása, a napi felkészültség 
felmérése. 
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógusokkal ismertetni kell, akik arra 
észrevételt tesznek. 
A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
eredményét, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
Az ellenőrzés kiterjed 
a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 
a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 
Belső ellenőrzésre jogosultak: 
Intézményvezető  
A nevelőtestület által adott feladat ellenőrzésére – kiválasztott óvodapedagógus 
Az ellenőrzés módszerei: 
Foglalkozás, kötetlen idő látogatása 
Írásos dokumentumok vizsgálata 
Beszámoltatás írásban és szóban 
 

Vezetői ellenőrzés 
 
A vezetői ellenőrzés megtörtént az oktatási hivatal részéről. 
Az Intézményvezető a belső ellenőrzés irányítója, ellenőrzési joga kiterjed az összes 
alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. Az Intézményvezető, a 
munkaközösség vezető ellenőrzései lefedik az óvoda teljes intézményi működését. A vezetők 
hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza. 
A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei: 
a hatályos jogszabályok: belső szabályzatok előírásainak betartása, 
a vezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása 
tanügy-igazgatási, pedagógiai, módszertani, statisztikai és egyéb belső végrehajtási 
utasítások megtartása, 
határidős feladatok teljesítése, 
az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága. 

Az ellenőrzés menete: (pl.:az intézményvezető és a mentor is jelen van az ellenőrzés során. Az 
ellenőrzés a délelőttös 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 megismétlendő.) 

A tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése 

Felvételi és mulasztási napló: 

 A napló kitöltése, folyamatos, naprakész vezetése a gyermekek adatairól és 
hiányzásáról 
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 Határidő: 2019. szeptember 30, majd naprakész vezetés. 
 Felelős: óvodapedagógusok és intézményvezető. 

 A napló mellékleteként az óvodai nyilvántartó lap vezetése, havonkénti 
összegzése. A dokumentumra a ténylegesen étkező gyermekek létszámát kell 
beírni minden nap. 

 Határidő: minden hónap 5-ig az előző hó ellenőrzése. 
 Felelős:  Óvodapedagógusok, intézményvezető 

Csoportnapló: 

 Határidő:2019. szeptember 30. 
 Felelős: óvodapedagógusok 

Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció: 

 Óvodai Fejlődési Naplóban történik 

 Határidő: Folyamatos 
 Felelős: óvodapedagógusok 

 

A beszámolók készítésének rendje 

Minden óvodapedagógusnak kell beszámolót készíteni. 
Az intézményvezetőnek  kell leadni az elkészült beszámolót. 
A leadási határidőt az intézményvezető állapítja meg. 
A nevelő testület fogadja el a beszámolót. 
 
 

A technikai dolgozók ellenőrzése 

Dajkák ellenőrzése szempontjai belső ellenőrzés szerint 
 

- Az óvónőkkel való együttműködés módja. 
- A gyermekek között végzett gondozási teendők elvégzése megfelelő-e? 
- A csoportszobák, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés 

követelményeknek? 
- Személyre szabott munkaköri feladatok elvégzésének pontossága, alapossága 

megfelel-e a kívánalmaknak? 
- A szabályozásoknak megfelelően történik-e helyiségek takarítása? 
- A balesetvédelmi előírások megtartásával történik-e a munkavégzés? Az 

előírásoknak megfelelő védő-és munkaruhát használnak-e a dolgozók? 

 

 P. H. aláírás 
 óvodavezető
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Éves munkatervek pedagógusonként 

2. sz. melléklet: Gyermekek névsora 

3. sz. melléklet: Szülői szervezet névsora 

4. sz. melléklet: Munkabeosztás 

5. sz. melléklet: Feladat ellátási terv személyre szabottan 

6. sz. melléklet: Intézkedési terv 
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1. sz. melléklet: Készítette: Kovácsné Nagy Katalin 

 
Szabadidős tevékenységek, munkák 2019-2020.-as tanév 
 
Zöld sarok kialakítása 
Diógyűjtés az óvodakertben 
Diótörés, tisztítás 
Barkácsolás vadgesztenyéből, terményekből 
Levélgereblyézés az udvaron 
Gyümölcssaláta készítés 
Mihály-napi vásárra díszítés készítése 
Ismerkedés a festéssel,a dugónyomdázás technikájával 
Töklámpás készítés 
 
Játéktémák 
Játék a vadgesztenyével/szállítás, főzőcskézés,díszítés/ 
Piacos játék 
Buborékfújás 
Szélforgóval körbeforgás 
Parírrepülő röptetés 
Pillangó, madár röptetés hurkapálcán 
Tűzoltóverseny 
Várépítés, katonákkal,királylánnyal, zászlókkal 
Családjáték:babaöltöztetés, ápolás, sétáltatás 
Főzőcskézés zöldségek, gyümölcsök bevonásával 
Buszalakítás székekből, utazás 
Karácsonyi vendéglátás 
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Hagyományok, jeles napok, ünnepi szokások 
 
Farsang 
Télűző,tavaszváró népszokások 
Nőnapon kislányok köszöntése-márc.8 
Március 15-i Ünnep 
A víz napja –márc.22 
A költészet napja –ápr.11 
Húsvéti ünnepkör 
Lakodalmas 
A Föld napja –ápr.22 
Májusfa állítás –ápr.30 
Séták, kirándulások 
 
Tavaszi séta a határban 
Nyíló hóvirág megfigyelése 
Barkagyűjtés a pataknál 
Rügyező fák, bokrok megfigyelése 
Háziállatok megfigyelése az udvarokban 
 
Szabadidős tevékenységek, munkák 
 
Kutya, macska pálcika báb barkácsolás 
Akvárium, tó készítés 
Hajó barkácsolás 
Udvarrendezés,takarítás 
Rovarok megfigyelése a természetben 
Tavaszi zöldséges tál rendezése 
Kokárda, zászló készítés 
 
Játéktémák 
 
Vízi játékok:horgászat,vízi csata 
Tó építés –benépesítése állatokkal 
Babaedények mosogatása 
Babaruhák mosása, szárítása 
Háziállatok környezetének megépítése 
 
 

Készítette: Kovácsné Nagy Katalin 
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ÉVES TERV 2019-2020 
 
Hagyományok, jeles napok, ünnepi szokások 
 
Anyák napi Ünnepség 
Madarak és fák napja –máj.10 
Évzáró 
Gyereknapi rendezvény 
Pünkösdölő 
Autóbuszos kirándulás 
A zene ünnepe –jún.21 
 
Séták, kirándulások 
 
Pillangók, rovarok megfigyelése 
Látogatás a gólyafészekhez 
Középületek,szobrok megfigyelése 
Tavaszi kerti munkák láttatása a kiskertekben 
Hulladékgyűjtés az óvoda körül 
 
Szabadidős tevékenységek, munkák 
 
Száraz gallyak, lehullott ágak összegyűjtése 
Madáritatás 
Fűfej-fűmag vetés 
Virágpalánta ültetés 
A növények gondozása 
Egészségnevelés-szelektív hulladékgyűjtés-védőnői előadás 
Anyák napi ajándék készítés 
 
Játéktémák 
 
Sárkányeregetés 
Játék a  lufival 
Falu építés kockákból 
Állatkert építés 
Boltos játék 
Közlekedéses játék 
 
Témakör:  Nyár 
 Nyári óvodai élet megszervezése 
Szabadtéri programok szervezése 
Pünkösdölés néphagyomány ápolása 
Egészségvédelem 
Tehetséggondozás 
 

Készítette: Kovácsné Nagy Katalin 
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2. SZ. MELLÉKLET: GYERMEKEK NÉVSORA  
 
 
 
Vegyes  csoport 

 
 

 
1. Badacsonyi Tamás Krisztián 
2. Badacsonyi Zoltán 
3. Balogh Viola Nárcisz 
4. Bencze Panka Veronika 
5. Bencze Szofi Léna 
6. Boros Szófia Tímea 
7. Fatér Tamás 
8. Gerber Natasa 
9. Horváth Róbert 
10. Juhász Natália 
11. Kalányos Bianka Emília 
12. Kalányos Krisztián 
13. Kiss Amanda 
14. Kovács Ákos Péter 
15. Kovács Erik Milán 
16. Lantos Mila Arina 
17. Molnár Noémi Anna 
18. Orsós János 
19. Óvári Attila 
20. Örkényi Csilla 
21. Rausch Dominik Zoltán 
22. Rausch Noel Ármin 
23.  Szabó Zsófia 
24. Vilyevácz Áron 
25. Duka Kinga 
26. Kiss Bencze Dominik 
27. Nemes Levente 
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3. SZ. MELLÉKLET: SZÜLŐI SZERVEZET NÉVSORA 
 
 
 
 
Szülői szervezet elnöke:  Ignácz Eszter Leila 
 
 
Tagok:       -    Orsós Józsefné 
     Varga Viktória 

Horváthné Orsós Melinda 
Rauschné Nagy Ivett 
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4. SZ. MELLÉKLET: MUNKABEOSZTÁS 

 
Óvodapedagógusok munkabeosztás 

Drávafoki Mosoly Óvoda  2019/2020 nevelési év 
2019. szeptember 1.- 2020. augusztus 31.-ig 

 

 
H 
d.e. 

K 
d.e. 

Sze 
d.e. 

Cs 
d.e. 

P 
d.e. 

Heti kötelező 
óra 

 

H 
d. u.  

K 
d.u. 

Sze 
d.u. 

Cs 
d.u. 

P 
d.u. 

össz. óra 

Horváthné 
Reichmesz Anikó 

6.30-
13.00 

6.30-
13.00 

6.30-
13.00 

6.30-
13.00 

6.30- 
12.30 32 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

11.00-
17.00 32 

Neszlényi Balázs 
7.30-
13.00 

7.30-
13.00 

7.30-
13.00 

7.30-
13.00 

7.30-
12.30 32 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

11.00-
17.00 32 

Kovácsné Nagy 
Katalin 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 12 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 

6.30-
14.30 40 

 
 
 
Igazolom a heti 40 óra munkaidőt. 
 
                                                                                                                                  …………………………………………………. 
 

Óvodavezető 
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Dajkák munkabeosztása 
Drávafoki Mosoly Óvoda  2019/2020 nevelési év 

2019.  szeptember 1 -  2020. szeptember 30-ig 
 

 
H 
 

K 
 

Sze 
 

Cs 
 

P 
 

heti köt. óra 
 

H 
 

K 
 

Sze 
 

Cs 
 

P 
 

SZ,V 

Gorjánácz Józsefné 
6.30 – 
14.30 

6.30 – 
14.30 

6.30 – 
14.30 

6.30 – 
14.30 

6.30 – 
14.30 40 óra 

9.30 – 
17.30 

9.30- -
17.30 

9.30 – 
17.30 

9.30- 
17.30 

9.30 – 17.30 
 

Ignácz Eszter Lejla 
9.30 – 
17.30 

9.3 0 
17.30 

9.30 – 
17.30 

9.30 – 
17.30 

9.30 – 
17.30 40 óra 

6.30 – 
14.30 

6.30 – 
14.30 

6.30-  
14.30 

6.3 0 – 
14.30 

6.30 – 14.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igazolom a heti 40 óra munkaidőt. 
 
                                                                                                                                  …………………………………………………. 
 

Óvodavezető 
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5. SZ. MELLÉKLET: FELADAT ELLÁTÁSI TERV  
 

 
 

A Drávafoki Mosoly Óvoda 
Feladatok havi ütemezése 

Dátum Program Felelős 
08.31. Munkatársi értekezlet Óvodapedagógusok, dajkák 
09.01. Nevelési évet nyitó értekezlet óvodavezető, óvodapedagógusok 
09.02. Felv. és mulasztási. Naplók, 

csoportnaplók megnyitása, 
adminisztrácós. feladatok 

óvodavezető, óvodapedagógusok 

09.03. Védőnői ellenőrzés Varga Hajnalka 
09.09. Önellenőrzési munkacsoport Intézményvezető 
09.04.  Szülői értekezlet Intézményvezető 
09.23.  Takarítási Világnap óvodapedagógusok 
09.24.  Üres már a gólya fészek Horváthné Reichmesz Anikó 
09.24.-28. Témahét: Mihály napi vásár Neszlényi Balázs 
09.30. Magyar népmese napja Horváthné Reichmesz Anikó 
09.30. Tűzriadó Neszlényi Balázs 
10.01. Fogászati ellenőrzés Óvodapedagógusok 
10.06.minden hó első 
hétfő 

Fogadóóra óvodavezető 

minden hónap első 
kedd 

Munkatársi értekezlet óvodavezető 

10.06. Állatok világnapja Horváthné Reichmesz Anikó 
10.15. Nevelési értekezlet Óvodavezető 
10.20. Egyéni fejlesztési tervek 

készítése 
Óvodapedagógusok 

10.22. Töklámpás készítés Neszlényi Balázs 
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10.26. Nevelési Értekezlet Intézményvezető 
11.12. Márton nap Horváthné Reichmesz Anikó 
11.16. Szülői Szervezet Bálja Ignácz Eszter Leila 

 
11.18. Didaktikai játékok vetélkedők 

az l. osztályosokkal 
1. osztályos tanító néni 

11.29. Advent Neszlényi Balázs 
minden hó első hétfő Fogadóóra óvodavezető 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető,  
12.06. Mikulás váró Horváthné Reichmesz Anikó 
12.16. Karácsony díszei Kovácsné Nagy Katalin 
12.17. Karácsonyi játszóház Kovácsné Nagy Katalin 
12.21. Karácsonyi ünnep Neszlényi Balázs 

 
12.19. Nevelési Értekezlet Intézményvezető 
01.05. Új évi szokások Horváthné Reichmesz Anikó 
minden hó első hétfő Fogadóóra  óvodavezető 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető, 
01.13. Közös verses délelőtt az 

iskolásokkal 
Kovácsné Nagy Katalin 

01.24. Félévi Értekezlet Intézményvezető 
minden hó első hétfő Fogadóóra Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető,  
03.30. Szülői értekezlet Kovácsné Nagy Katalin 
02.09. Farsangi bál Neszlényi Balázs 
minden hó első hétfő Fogadóóra óvodapedagógusok 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető,  
03.04. „Mini suli” kezdete Kovácsné Nagy Katalin 
03.08. Nemzetközi Nőnap Neszlényi Balázs 
03.14 Március 15. ünnep Horváthné Reichmesz Anikó 
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03.22. Víz világnapja Neszlényi Balázs 
04.19. Húsvét Horváthné Reichmesz Anikó 
minden hó első hétfő Fogadóóra óvodapedagógusok 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető,  
03.30. Iskolaérettségi szülői 

értekezlet 
Kovácsné Nagy Katalin 

04.11. A költészet napja Neszlényi Balázs 
04.22. A Föld napja Horváthné Reichmesz Anikó 
04. 30. Májusfa  állítás Neszlényi Balázs 
05.06. Anyák napja Horváthné Reichmesz Anikó 
minden hó első hétfő Fogadóóra óvodavezető 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető 
05.11. Madarak és fák napja Neszlényi Balázs 
05.31. Pedagógus kirándulás Kovácsné Nagy Katalin 
05.29. Gyereknap Horváthné Reichmesz Anikó 
06.07. Pünkösd Neszlényi Balázs 
minden hó első hétfő Fogadóóra óvodavezető 
minden hónap első k. Munkatársi értekezlet óvodavezető 
06.07. Búcsú az óvodától,(ballagás)  

évzáró 
Horváthné Reichmesz Anikó 
Neszlényi Balázs 

06.14. Nevelési évet záró értekezlet Intézményvezető 
Augusztus  Nyári óvodai élet óvodapedagógusok 
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6. SZ. MELLÉKLET: INTÉZKEDÉSI TERV  
 

Intézkedési terv: Készítette: Kovácsné Nagy Katalin 
 
Szükséges intézkedések Az intézkedések célja 
Az óvodai élet kialakításánál törekszem a 
gyermekek életkori sajátosságainak 
figyelembevétele. 

Megteremteni a csoport önfeledt, örömteli 
légkörét. A szőnyeg kicserélése. Folyamatos 

A demokratikus vezetési elv követése A pedagógusokkal, dajkákkal havi szinten 
megtartott értekezletek, feladatok 
részletezése, megbeszélése Rendszeres. 
Megvalósult, a nyugodt, kiegyensúlyozott 
pedagógus munkatárs viszony. 

  
Az óvodai műsorok  számának megállapítása 
További pályázatok megírása 

 
Munkarend kialakításához nagyon fontos 

 
Szülői szervezet véleményezésének érdekében: 
Szükséges intézkedések Az intézkedések célja 
A megújult szülői szervezettel való  
együttműködés 

A Szülői szervezet munkáját segítem, 
mindenben számíthatnak rám, folyamatos, 
már elkezdődött. 

A problémák megoldása Mindig a gyermekek érdekeit veszem 
figyelembe, az Ő érdekük számomra a leg 
fontosabb. Igyekszem a szülőkkel 
konszenzusra jutni.  

 
 
 
 
 
 


