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Jogszabály. 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról jogszabály 3.§. tartalmi elvárásai alapján 

 

 

Az éves munkaterv a Márvány Óvoda hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az óvoda Helyi Pedagógiai Programja alapján  tartalmazza a nevelési 

célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Területi Hatálya: Márvány Óvoda és Tagóvodái 

Időbeli hatálya: 2020.09.01-2021.08.31. 

 

I. Az óvoda statisztikai adatai 

 

Az óvoda neve: Márvány Óvoda 

Oktatási  azonosító szám : 202644 

Óvodavezető: Varga Miklósné 

Elérhetőség:  96/ 317-977   E-mail:  marvanyovi@4gmk.hu  

                                                            vezeto.marvanyovi@ogmk.hu  

Óvodatitkár: Frank Mihályné 

Elérhetőség:  96/ 317-977   E-mail:  marvanyovi@4gmk.hu  

 

Tagóvoda vezetők: 

Gyepszél utcai Tagóvoda:  Császár Csilla 

Oktatási  azonosító szám : 202644002 

 

Elérhetőség:  96/314-162     E-mail:   marvanygyepszelovi@4gmk.hu         

 Oktatási  azonosító szám : 202 644003 

                   

Szigeti Tagóvoda : Szuricsné Kovács Ildikó  

Elérhetőség:  96/329-970     E-mail:   marvanyszigetovi@4gmk.hu  

 

  Fenntartó Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021 Győr Városház tér1. 

Alapító okirat (módosításokkal ): 7/A.- 107/2015.(VI.04.) Kgy. határozat 

 

 A 3 telephelyen 7 óvodai csoport működik 

 GYMJV-  3/25/05/2020.(VI.28/) PMH, Határozat engedélyével indítható csoportok 

 

 Központi épületben: 9025 Győr, Márvány u. 4.        2 csoport                   

 Gyepszél Tagóvoda: 9025 Győr, Gyepszél u. 60.     3 csoport   

 Szigeti Tagóvoda:    9025 Győr, Radnóti M. u. 13.   2 csoport 

mailto:marvanyovi@4gmk.hu
mailto:vezeto.marvanyovi@ogmk.hu
mailto:marvanyovi@4gmk.hu
mailto:marvanygyepszelovi@4gmk.hu
mailto:marvanyszigetovi@4gmk.hu
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1. 1. Az óvoda statisztikai adatai  

szeptember 15.-i adatok alapján 

 

 

Márvány 

Óvoda   01.szept sni btm 

  alma 19 0 0 

  körte 18 2 0 

tényleges   37 2  

számított   39   

     
Gyepszél         

  szőlő 22   

  cseri 17 2  

  eper 18   

tényleges   57 2  

számított   59   

     
Szigeti         

  lepke 22 1  

  bárány 24 1  

tényleges    46 2  

számított   48   

       

Ovi összes tényleges 140 6  

                                Számított látszám:             146 

 

 

Az év eleji fluktuáció miatt a statisztika jelzés értékű, a KIR központi személy törzs adatok október 
1-.i állapot alapján kerülnek rögzítésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. 2. Humánerőforrás a 

 

   A  nevelési évre vonatkozóan az intézményenkénti munkakörök és 8 órára számított 

    álláshelyek :  

 

Belső ellenőrzési -BECS 2 1 1 

Belső Gondozó 1 

Bg . v  

1 1 

Szakmai munkaközösség 

vezető 
2 0 0 

tehetséggondozó műhely 

vezető 

1 1 1 

 

 

1.2. 2.Távollétek rendje, munkanap átcsoportosítás ideje 

 

Az óvoda nyári zárva tartásáról, mely a fenntartó engedélyével történi legkésőbb 2021. 

február 15.-ig értesítjük a szülőket, helyben szokásos módon. A nyári nyitva tartás 

megszervezése úgy történik, hogy az óvoda valamelyik egysége nyitva tart, a gyermekek 

elhelyezése zavartalanul történik. 

Szabadságolási terv: 

 

• A nyári tervezett szabadságok ütemterve, és leadási határideje: 2021. április 15. 

            Felelős: tagóvoda vezetők, óvodavezető helyettes 

 Márvány Gyepszél Szigeti 

óvodavezető 1   

óvodavezető 

helyettes/óvnő 

1   

tagóvoda vezető-óvónő - 1 1 

óvodapedagógus 3 3 3 

nyugdíjas óvpedagógus 

helyettesítő 

- 2  

pedagógusok összesen 5 6 5 

Engedélyezett Pedagógus 

álláshely mindösszesen 

15 fő 

 

óvodatitkár 1   

dajka 2 3 2 

pedagógiai asszisztens 0 1 1 

udvari munkás 1 - - 

a nevelőmunkát 

közvetlenül segítők 

4 4 3 

Engedélyezett 

nev m. s.mindösszesen 

betöltött 

11 fő 

11 fő 

Intézmény mindösszesen 

engedélyezett 

26 fő 
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             Az éves szabadság igénylés intézményi folyamata:lsd szabadság  kiadás szabályzata 

• a dolgozó írásban benyújtja szabadság kérelmét a (hétfői napokon az Óvodatitkárhoz) 

melyet minden esetben a munkáltató engedélyez 

• a szabadság nyilvántartást nyomtatványokat az óvodatitkár kezeli, a kivett napokat a 

munkaügy felé továbbítja 

• szabadság tervezet készül 01.-05. , 06-08. illetve 09.-12. hóra 

 

 

2.A nevelőtestület szerkezeti felépítése:   

  Óvodavezető,  óvodavezető helyettes, tagóvodavezető, óvodapedagógusok  

 

2.1.    

 Óvodavezető   

Az óvodavezető Varga Miklósné (munkaidő heti 40 óra) magasabb vezetői megbízásával, a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően ellátja az óvoda vezetését, felettese az óvoda 

fenntartója Az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében munkáltatói jogokat 

gyakorol. Az intézmény éves költségvetése előiranyzatai felett rendelkezik, a GMK Győr 

közötti munkamegosztás és felelősség vállalás rendjével, melyet a fenntartó hagy jóvá. 

Kötelező óráit (10) főként a központi óvodában, de alkalomszerűen a tagintézmények 

csoportjaiban végzi.  

 

➢ Az óvodavezető helyettest és a tagóvoda vezetőket a nevelőtestület véleményezési 

jogkörének megtartásával az óvodavezető bízza meg. Megbízást az intézmény 

határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat.Az óvodavezető helyettes és 

tagóvoda vezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az 

óvodavezető által rájuk bízott feladatokért. 

Betartják és betartatják az óvoda szervezeti rendjéhez igazított szolgálati utat. 

Feleelősek a rájuk bízott  intézmény zavartalan működéséért a személyi és vagyon 

bizotnságáért! Betartják és betartatják az adatvédelmi szabályokat! 

 

Óvodavezető helyettes  

 Szakácsné Horváth Gertrúd, heti munkaidő heti 40 óra, 24 óra kötelező óra számát az 

Körte csoportban óvodapedagógusi feladatait látja el, két heti váltásban. A munkaidő többi 

részében a Munkaköri leírása és SZMSZ szerinti feladat végzésben az óvoda vezető helyettesi 

feladatait végzi. Az óvodavezető távolléte esetén-vezeti az óvodát ellátja a vezető feladatokat 

megteszi a szükséges intézkedéseket probléma esetén azonnal ertesíti az óvodavezetőt vagy 

annak felettesét! Operatív intézkedéseival az óvoda zavartalan működését biztosítja, 

folyamatos kapcsolatot tart fenn az óvoda vezetővel és az óvodatitkárral.  Betartja és 

betartatja az óvoda szabályzatait, az éves munkatervi feladatok megvalósítását tervszerüen 

végzi és végezteti 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai 

munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 

 Az óvoda Belső Ellenőrzési Csoport tagja. 

 

Tagóvoda vezetők 



8 

Császár Csillaheti munkaidő 40 óra -24 óra kötelező óra Gyepszél Tagóvoda vezető,/ Szőlő 

csoportban majd a munkaidő többi részében a Munkaköri leírása és SZMSZ szerinti feladat 

végzésben a Gyepszél utcai Tagóvoda vezető feladatait végzi. Az óvodavezető közvetlen 

munkatársa. Operatív intézkedéseival a tagóvoda zavartalan működését biztosítja, folyamatos 

kapcsolatot tart fenn az óvoda vezetővel és az óvodatitkárral  

Betartja és betartatja az óvoda szabályzatait, az éves munkatervi feladatok megvalósítását 

tervszerüen végzi és végezteti Probléma esetén azonnal ertesíti az óvodavezetőt az 

óvodavezető  helyettest vagy a fenntartó képviselőjét! Az óvoda Belső Ellenőrzési Csoport 

tagja. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai 

munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 

Szuricsné Kovács Ildikó heti munkaidő 40 óra -24 óra kötelező óra Szigeti Tagóvoda 

vezető,/ Lepke csoport majd a munkaidő többi részében a Munkaköri leírása és SZMSZ 

szerinti feladat végzésben a Szigeti Tagóvoda vezető feladatait végzi. Az óvodavezető 

közvetlen munkatársa 

Operatív intézkedéseival a tagóvoda zavartalan működését biztosítja, folyamatos kapcsolatot 

tart fenn az óvoda vezetővel és az óvodatitkárral. Betartja és betartatja az óvoda szabályzatait, 

az éves munkatervi feladatok megvalósítását tervszerüen végzi és végezteti Probléma esetén 

azonnal ertesíti az óvodavezetőt az óvodavezető  helyettest vagy a fenntartó képviselőjét! 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai 

munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 

- Az óvoda Belső Ellenőrzési Csoport – BECS- vezetését is ellátja. Az Önértékelési csoport: az 

intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző 

pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és 

felelősségi körrel felruházott csoportja 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

• Az óvodavezető helyettes, → ha ő is távol van, akkor 

• Szigeti Tagóvoda vezetője → ha ő is távol van, akkor  

• GyepszélTagóvoda vezetője,  → ha ő is távol van, akkor 

• A tagóvodákban a tagóvoda vezető távolléte esetében a helyettesítés rendje: 

• Szigeti Tagóvoda         Borbély Anikó 

• Gyepszél Tagóvoda         Nagy Alexandra 

• A helyettesítők csak halaszthatatlan ügyben, az óvoda zökkenőmentes 

működésének érdekében járhatnak el. 

• Intézkedésük során kötelesek betartani a vonatkozó jogszabályokat, valamint az 

óvoda szabályzataiba foglalt rendelkezéseket, továbbá tekintettel lenni az óvoda 

partnerközpontú szemléletére. 

• Intézkedésükről kötelesek beszámolni, a vezető munkába állását követően vagy 

szükség szerint feljegyzést készíteni 

Óvodapedagógusok 

Munkarendi beosztások 

• az óvodavezetőhelyettes és tagóvodavezető készítik el és az óvodavezető hagyja jóvá 

(éves/ havi/ eseti) 

• a mellékletben és a helyben szokásos módon az intézmények nevelői szobáiban 

találhatóak  
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• a munkaidő vezetése minden dolgozónak kötelező, (jelenléti ív) a havi nyilvántartásáért 

tagóvodavezetők a felelősek, (érkezés, távozás, munkaközi szünet, távollétek) 

• az óvodapedagógusok 2 heti váltásban, a dajkák heti váltásban dolgoznak,  ettől eltérő 

munkaidő beosztást az óvodavezető rendelhet el.  

• munkarendi beosztástól való eltérésre a munkáltató előzetes engedélyével van lehetőség 

 

Heti munkaidő 40 óra  

• Kötött munkaidő: mely kizárólag  a gyermekekkel kapcsolatos nevelési tevékenységek 

és programokra fordítandó,  

- Ped. I. Ped.II.  32 óra, 

•  Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részére heti 4 óra (326/2013. 

Korm.mód.17.§.) elsősorban az óvodában,(jelölése FLKM) 

  foglalkozások, előkészítése 

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

 eseti helyettesítés, 

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

 a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része, 

 az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

 szakmai anyagok és eszközök beszerzése, karbantartása, javítása 

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

 a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint 

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

• A Munkaköri leírásuk alapján az Alapító okirat, az aktuális szabályzatok alapján, (SZMSZ) az 

Helyi pedagógiai dokumentumok (HOPP) szerint, az Éves Munkaterv szerint dolgoznak. 

Munkájukról a nevelési értekezleten félévente beszámolnak. Szakmai 

munkaközösségekben vállalt feladataikat, reszort megbízásokat ütemezetten elvégzik. 

Legjobb tudásuk szerint felkészülnek a szakmai belső- külső ellenőrzésre, a minősítésre.  

• Törekedjenek az óvodáink jó hírnevének megőrzésére, elmélyítésére, a pedagógusok 

szakmai etikai kódex etikai normáinak betartására.  

 

     Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje: 

• A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő 

helyettesíti. 

• Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt 

helyettesítővel pótoljuk a kieső pedagógus munka végzését 

• A túlmunka vagy helyettesítés elrendelését az intézményvezető rendeli el, a tagóvoda 

vezetők tájékoztatását figyelembe véve 

• Csoportösszevonás csak az óvodavezető engedélyével történhet 

• Tartós hiányzás esetén a helyettesítés, az óvodai egységeink között is elrendelhető 

• A foglalkozásokkal le nem kötött óraszám 50%-ig /héten helyettesítésekre elrendelhet a 

munkáltató, továbbá azon felül díjazással további túlmunkát is. 
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Pedagógiai asszisztens 

Heti munkaideje 40 óra. munkaköri leírásában foglaltak szerint minden olyan tevékenység 

mellyel a munkáltató megbízza. 

 

Óvodatitkát 

 Heti munkaideje 40 óra. Naponta 7:30-tól 15:30-ig dolgozik kivétel az napközis- térítések 

befizetések napja.(a befizetési napokon keletkezet többletidőt a pénteki munkaidejéből veheti 

ki.) 

• Munkavégzés helye Márvány Óvoda székhelyén- ettől eltérő helyen végzett munka az 

óvodavezető engedélyével lehetséges. Feladatait az SZMSZ és munkaköri leírása alapján 

végzi. 

Dajka  

Munkaidő heti 40 óra Napi 8 óra heti váltásban  

Márvány: 1fő délelőtt -nyitós, illetve 1fő  du.-zárós 

Szigeti:     1fő nyitós, 1 fő du. - zárós 

Gyepszél: 1 fő nyitós –konyhás, 1fő -köztes  (8-tól), 1fő du.- zárós 

 

karbantartó: heti 40 óra Napi 8 óra heti váltásban 

• Hétfőtől Péntekig munkaideje: 6: 30t-ól 14:50 ig 

 

2.2. Szakmai munka szervezése, munkaközösségek, munkacsoportok 

 Szakmai Munkaközösség  

 

• Korszerű mozgásfejlesztés az óvodában 

•  vezetője Halasi Andrea az óvodavezető megbízásával, támogatásával, dolgozik. 

•  Megbízása 1 nevelési évre szól 

•  A munkaközösségi az éves munkaterv alapján működik. (lásd, melléklet) 

•  Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

•  a pótlékalap 5%-al pótlékolt felada 

 

     2. IKT eszközök alkalmazása az óvodában 

• vezetője Weicher Judit, az óvodavezető megbízásával, támogatásával, dolgozik. 

• megbízása 1. éve 

• A munkaközösségi az éves munkaterv alapján működik. (lsd, melléklet) 

• Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

• a pótlékalap 5%-al pótlékolt feladata  

 

2.3. A   Belső Gondozói Rendszer   

        A belső gondozó feladatát Dienes Éva látja el 

Az óvodában team tagok segítik munkáját (Szuricsné Kovács Ildikó Szigeti Tagóvoda, 

Varga László - Gyepszél Tagóvoda)  

Jogköre: BGR gyermekek egyéni fejlődését nyomonkövető rendszer koordinálása, 

ellenőrzése, működtetése,  

• feladatát éves terv szerint végzi,  

• melyről félévente beszámol a nevelőtestületi értekezleten. 
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• szakmailag koordinálja, segíti az óvónők, munkáját 

• kapcsolatot tart fenn a tagintézmények között 

• folyamatosan tájékoztatja, a tagóvoda vezetőket továbbá az óvodavezetőt az  

• óvodákban folyó egyéni nyomon követésről, mérésről, értékelésről 

• az SNI, BTM gyermekek integrált csoportban történő tervezését nyomkövetését  

• a gyermekek, és egyéni képességfejlesztési folyamatait ellenőrzi, szükség esetén 

javaslatot tesz esetmegbeszélésre,  

• havi ellenőrzést végez a csoportokban, melynek alapja a BGR-hálóterv, HOPP 

• Az esélyegyenlőségi preventív feladatokban együttdolgozik a Gyermekvédelmi 

felelőssel, külső utazó szakszolgálati pedagógusokkal 

• tevékenységéről. BGR naplót vezet 

• az utazó szakszolgálatokkjal kapcsolattartás a jelzőrendszeren keresztül és 

személyesen 

 

2.4  Gyermekvédelem 

Gyermekvédelmi megbízott: Szakácsné H. Gertrúd. Óvodavezető helyettes 

Team tagok:, Császár Csilla, Borbély Anikó gyermekvédelmi tevékenységét segíti, tervezi, 

koordinálja,  

• A munkáltató megbízásával, dolgozik.  

Feladata: az összesített adatokkal, az aktuális egyéni feladatokkal az intézmény vezetőjét 

segíti, egyes gyermekvédelmi ügyekben közvetve eljár. A hátrányos, veszélyeztetett, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekek ügyeinek intézése, óvodáztatási 

támogatásokban a dokumentumok kezelése.  

• Együttműködik az óvodapedagógusokkal, BG-vel tagóvoda óvodavezetéssel, a városi 

gyermekvédelemmel Esélyegyenlőségi terv megvalósítását gondozza, szociális 

munkással. 

Munkájának legfőbb jellemzője a prevenció. Segít, tájékoztat, családot látogat, 

felzárkóztatást segít. Folyamatosan tájékoztatja az intézményegység vezetőt. Részt vesz a 

városi GYV. továbbképzéseken.  

 Kiemelt feladatai: 

• A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségi 

prevenciója, nyilvántartása, a velük kapcsolatos dokumentumok kezelése 

• Partnerkapcsolatok működtetése a gyermekvédelemben 

A gyermekvédelem minden óvodapedagógus feladata, melynek jellemző jegyei: prevenció, 

empátia, segítőkészség, támogatás, esélyegyenlőség. Szükség szerint fordulhatnak: a 

gyermekvédelmi felelősökhöz, az óvodavezetőhöz, a szakszolgálatokhoz és Gyermek Jólétihez 

szakszolgálathoz, az óvoda védőnőjéhez, gyermekorvosához.   (lásd: melléklet- 

Gyermekvédelmi munkaterv) 

2.5.Tehetség műhelyek (lásd. Melléklet ) 

 

•  „Palánta „regisztrált tehetségpont Gyepszél Tagóvoda  

Műhelyvezetők: - Varga László , Császár Csilla 

• „CsillagszeMűhely” Szigeti Tagóvoda  

           Műhelyvezető:  , Ráczné Deákfalvi Edit, Kocsis Orsolya 

• „Varázsláda Műhely „Márvány Óvoda szerda  

          Műhelyvezetők:- Dienes Éva, Weicher Judit 

Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében heti 1 alkalommal 
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3. Az óvoda feladatrendszere  

 

3. 1.Nyitvatartási rend 

• - Márvány                                    6 30   órától –  16  30   óráig       (10,0 óra) 

• - Szigeti Tagóvoda:                     6 30     órától -   17  00   óráig     (10,5 óra)    

• - Gyepszél Tagóvoda:                 6 00    órától –  16  30   óráig       (10,5 óra)   

 

3. 2.Csoport besosztások 

 

Csoportnevek Óvoda Óvodapedagógus Óvodapedagógus Dajka 

 

Márvány Szakácsné Horváth 

Gertrúd óvh 

Halasi Andrea 

 

Ficsorné Gábriel 

Tímea 

 

Márvány Weicher Judit Dienes Éva  Kozma 

Zoltánné Anita  

 

Gyepszél Császár Csilla Nagy Alexandra Vizoliné Világos 

Mónika 

 

Gyepszél Varga László h. MajorLajosné    

Szalai Márta 
pedagógiai asszisztens 

Molnár 

Bernadett 

 

Gyepszél Pálffy Szilvia h. Szegh Adél h. Kiss Ildikó 

 
Szigeti Szuricsné 

Kovács Ildikó tóv. 

 

Ráczné Deákfalvy 

Edit 

Balogh Ilona  

 

Szigeti Borbély Anikó Bedi Ferencné 

Horváth Orsolya  
Pedagógiai asszisztens 

Szalay Károlyné 

 

 

 

3.3. Nevelés nélküli munkanapok  

 

A nevelőtestületi értekezleteket 5 nevelés nélküli munkanap keretében tartjuk. 

Írásban a hirdetőtáblán, szóban az óvodapedagógustól értesülhetnek a szülők. 

A nevelés nélküli munkanap miatti zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal tájékoztatjuk a 

szülőket. Egyúttal felhívjuk a szülők/gondviselők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 

napon belül nyilatkozzanak írásban, hogy igénylik-e a gyermek felügyeletét, melyet az 

intézmény valamelyik telephelyén vehetnek igénybe. 

 

1. Ideje:   2020. augusztus 29.  

      Helye: Márvány Óvoda  

Téma:  Nevelési évnyitó értekezlet, Éves munkaterv összeállítása 

             Alkalmazotti értekezlet 
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 Felelős:Szakácsné Horváth Gertrúd Óvh. 

 

2.   Ideje:   2020. november 30.  

      Helye: Márvány Óvoda  

Feladata: Az óvodapedagógus kompetencia fejlesztése / tem munka 

 Felelős:Varga Miklósné óvodavezető 

 

3.   Ideje:   2021. január 29. 

      Helye: Márvány Óvoda Gyepszél Tagóvoda 

      Téma:  Féléves nevelési értekezlet  

• Az egyéni és csoportos fejlődés nyomon követése, értékelése –BGR  

• A tankötelesek iskolaválasztásával kapcsolatos feladatok 

      Felelős: Császár csilla Tóv. 

 

4.   Ideje:   2021. május  . 

      Helye: szervezés alatt  

      Téma:  Szervezet fejlesztés, csapatépítés 

      Felelős: Kt. vezető Balogh Ilona 

 

5.   Ideje:2021. június 15. 

      Helye:Márvány Óvoda Sziget Tagóvoda 

      Felelős :Szuricsné K. Ildikó  

      Téma: Az óvodai nevelési évet lezáró értékelő értekezlet 

•  Az óvodavezető értékelő beszámolója 

•  BECS intézményi beszámolója az óvodapedagógusok, és megbízások, reszortok    

 önértékelése alapján 

•  BGR a gyermek egyéni fejlődésének nyomon követése 

 

 

Közalkalmazotti értekezletek helye és ideje a nevelőtestületi értekezletekével megegyező 

jegyzőköny vezető -Balogh Ilona KT elnö 

 

 

3.4  Helyzetértékelés 

 

A Márvány Óvoda és két tagóvodája Gyepszél Tagóvoda, Szigeti Tagóvoda összesen 7 

óvodai csoporttal működik. Az engedélyezett álláshelyből  szeptember 1.-vel betöltött fő 

LSD táblázat 6. oldal). A tagóvodákban 2 fő pedagógiai asszisztens dolgozik, míg a hét 

csoport mindegyikében dajka néni segíti a munkát. 1 fő óvodatitkári feladatokat lát el. 

 

A Márvány Óvoda és tagóvodáiban a Helyi Pedagógiai Program szerint történik az óvodai 

nevelés. 

Alapelveink: 

1. A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, bizalma, megbecsülése 

2. A játék elsődleges szerepének tiszteletben tartása 

3. A nevelési tevékenységek projektkeretekben történő megvalósítása, a kompetencia alapú 

nevelés komplex alkalmazása az élménypedagógia alapján 
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4. Integráció - Individualizálás – Differenciált képességfejlesztés (HOPP) 

A nevelési terveket, tevékenységeket az óvónők az egyedi Csoportnaplóba - Nevelési tervek 

címszó alá tervezik két hetes időszakokra. A nevelési tervek alapja a Komplex segédanyag 

éves ütemterv. A pedagógus az anyagot rugalmasan igazíthatja a csoportjához, kiegészítheti, 

egyedivé teheti.  A saját készítésű csoportnapló megfelel az előírásoknak. a nevelési tervek 

megvalósítását a projekt elemzése és  értékelése zárja az óvodapedaógusi 2 heti váltás ciklus 

végén.Az egész óvodát érintő éves feladatokat az óvoda Éves munkatervében rögzítjük. A 

mindenkit érintő nevelési tevékenységről, óvodai és óvodán kívüli programokról a szülőkkel 

egyeztetünk, kikérjük véleményüket. A Szülői Választmány az éves munkatervében a szülők 

által felvállalt tevékenységekkel segítik, támogatják az óvodákban, a csoportjukban folyó 

életet. Folyamatos munkakapcsolatot építünk ki a szakszolgálatokkal, akikkel közösen 

végezzük a különös bánásmódot igénylő gyermekek nevelését. A tehetség ígéretes 

gyermekeknek a tehetségműhelyeinkben egyéni képességfejlesztést biztosítunk. Szakmai 

munkaközösségeinkben az óvodapedagógusok elméleti és gyakorlati lehetőséget kapnak 

szakmai fejlődésükhöz, a pedagógusok önképzésében elvárt, hogy legalább egy 

munkaközösség aktív tagja legyen.  Az intézményi minőségi célok és feladatok a Belső 

Gondozói rendszerben működnek, ahol megvalósul a gyermekek egyéni differenciált 

fejlesztése, és nyomon követése. A gyermekek fejlődéséről BGR egyéni fejlesztési- nyomon 

követési dokumentumokat vezetünk. A gyermekek mérésének, értékelésének formái: 

diagnosztikus, humán és szociometria, tervezetten történik.(BGR munkaterv, hálóterv.)  A 

képességvizsgálatok alapján, történik az egyéni fejlesztés ütemezése, és megvalósítása. 

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata az éves nyomonkövetés és kiegészítő 

módosítások egybeszerkesztett rendszerével minden közalkalmazottra kötelező érvényűek, 

melléklete az óvoda Házirendje. Folyamatosan kutatjuk a „szakmai és gyermek pályázati” 

lehetőségeket. Az óvodai honlapunkon keresztül, beszámolunk az óvodánkban folyó 

munkánkról, eseményekről, tájékoztatást adunk aza aktuális eseményekről, információkat 

nyújtunk a szülőket érintő kérdésekről A letölthető nyomtatványok segítik az információ áramlást. A 

Belső ellenőrzési csoport szabályzatában az óvodai elvárások teljesülésének 

értékeléseóvodapedagógusra, - vezetőre, - intézményre vonatkozóan, került szabályozásra.   

A központi és tagóvodákban a gyermekcsoportok átlag létszáma 20 - fő . Személyi és tárgyi 

feltételeink lehetővé teszik az alapító okiratban meghatározott feladatellátás                

zavartalan megvalósítását.  Legnagyobb problémát a távozó  óvodpedagógusok pótlása 

okozza . A humánerőforrás fluktuációja az év folyamán végig jelen volt és várhatóan lesz. A 

meghírdetett  álláspályázatokra kevés és a törvényi feltételeknek nem megfelelő személy 

pályázik. Ebben a tanévben az Oktatási Minisztérium 1fő óvodapedagógusi tanfelügyeletet 

készül megvalósítani . Az operetív problémák, feladatok közben a nevelőtestület rugalmasan, 

és odaadóan végzi munkáját, hogy mindezekből a nehézségekből a gyerekek ne érezzenek 

semmit.Óvodai programokkal színesítjük és gazdagítjuk a nevelési tevékenyégeket, melyeket 

előre egyeztettünk a szülőkkel -úszás, ovifoci, ukidó, hittan, kulturális programok, nyílt napok, 

ünnepek .Az óvoda nevelési programja és az éves munkaterev tartalmazza az 

egészségfejlesztéi feladatokat. A Különös bánásmódot igénylő gyemekek (SNI) integrált 

csoportban történő fejlesztésén túl az utazó gyógypedagógus és logopédus végzi a 

gyermekek képesség fejléesztését. A tehetségígéretes gyermekek külön foglalkoztatására 

műhelyeket tartunk.Az idei évben is részt veszünk „Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány és a 

Márvány Óvoda között a „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi 

együttműködést erősítő komplex programokban  
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”TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 megvalósításához kapcsolódóan 1 téma: „Útlevél az iskolába” 

programban. 2. Téma: A „Mese szerepe az óvodáskorú gyermekek fejlődésére Cél: Olyan 

képességkibontakoztató, kompetenciafejlesztő programok szervezése, mely segíti a 

hátrányos helyzetű, rossz szociális háttérrel rendelkező gyermekeket a kommunikációs 

készségek, figyelem, kreativitás fejlesztésében, felkelti a gyerekekben az iskola, tanulás iránti 

érdeklődést. A program lehetőséget nyújt az iskolai életbe való betekintésre.A gyermekek 

képességeinek, készségeinek fejlesztését, az óvoda-iskola átmenet és a tudatos 

iskolaválasztás elősegítését, az óvoda-iskola kapcsolat erősítését célzzaó meg.  

Rendkívül változatos  társadalmi rétegződés jellemzi az óvodánkba járó 

családokat.Törekszünk a családi nevelést  megismerni, azt kiegészíteni az óvoda hitvallása 

alapján.  

„Az eltérő   fejlődésű és képességű gyerekek a világot , annak megismerését nagyon sokféle 

úton, időben eltérő módon fogják fel: van aki a zene útján; van aki a kezével;van aki … 

másképp.” 

                              

Átmeneti rendelkezések, visszavonásig érvényesek: 

                                                                        

• A jelenlegi járványügyi állapot miatt az óvodába lépés, és  tartózkodás menete 

szigorúan szabályozott keretek szerint  zajlik, az érintettek tájékoztatásával.  

• Az óvodai programok zártkörűek, a járványügyi aktuális szabályozás alapján 

kerülnek megtartásra.  

• A szülőket  az óvoda honlapján keresztül értesítjük az aktuális hírekről, itt 

biztosítjuk a szükséges dokumentumok  elérhetőségét. Továbbá az óvoda email 

címén, telefonon, és a kapura kihelyezett tájékoztatókkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.A pedagógiai munka hangsúlyos területei 

 

• A játék, mint az óvodás korú gyermek elsődleges tevékenységének zavartalan 

biztosítása 

• Kompetenciaalapú óvodai nevelés projekt jellegű megvalósítással,  

• Differenciált nevelés, egyéni képségekre alapozottan: különös bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelése SNI- Tehetséggondozás  

• Környezettudatos nevelés a napi projektekben, pályázatokban, közös élményekben a 

családok bevonásával 

• Hátránykompenzáció: különös tekintettel az emberi együttélés terén az identitástudat 

erősítése. A szocializáció, az erkölcsi nevelés a szokások –szabályok, társadalmi 

együttélés elemi szabályainak alakítása  
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A nevelőtestület feladata 

 

•  A munkaköri leírásban foglalta szerint 

• A BGR működtetéséhez szükséges dokumentációk gondozása egységes 

alkalmazásuk. 

• Szervezeti kultúránk erősítése (közös gyermek és felnőtt programok) 

•  A szakmai munkaközösség munkájának segítése.  

•  A megújulás, következetes ismeretbővítés,  

• A továbbképzéseken szerzett szakmai tudás alkalmazása, egyes elemeknek, 

módszereknek továbbadása a kollégák számára. 

• Az óvodapedagógusok egyéni képességeiknek kollektív értékké alakítására törekvés. 

• A gyermek személyiségi jogainak fokozott tiszteletben tartása, gyermek jogok! 

• A család- óvoda kapcsolat erősítése a rendezvények nyitottságának fokozásával. 

• A külső kapcsolatok ápolása, gazdagítása.  

• A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges életterek, szakmai, emberi, 

pedagógia háttér megteremtése. 

• A szülők meghatározó nevelői szerepének elismerésével jó nevelőpartneri viszony 

kialakítása. A Szülői Választmány munkájának aktivizálása 

• Az óvodai rendezvények, szervezése lebonyolítása  

•  A pályázati projekt megvalósítása, ellenőrzése, kapcsolattartás a pályázat kiíróival. 

 

3.6. Fejlesztendő nevelési területek, feladatok: a belső gondozói rendszer évvégi 

eredményinek és az óvoda szociokultúrális helyzetének figyelembe vételével 

 

 Márvány Óvoda 

• Problémamegoldó képesség, képzelet, figyelem fejlesztés. 

• Feladattudat, feladattartás, szabálytudat fejlesztés. 

• Bábjáték, szabályjáték, konstruáló játék fejlesztése. 

 

 Márvány Óvoda Gyepszél utcai tagóvodája  

• Problémamegoldó képesség, tudásvágy, képzelet fejlesztés. 

• Alkalmazkodó képesség, önbizalom, szabálytudat fejlesztés. 

• Szerpjáték, dramatizálás fejlesztése. 

 

Márvány Óvoda Szigeti Tagóvoda  

• Érdeklődés, képzelet, emlékezet fejlesztés. 

• Együttműködő-, alkalmazkodó képesség, kifejezőkészség fejlesztés. 

• Bábjáték, mozgás (egyensúly) fejlesztése. 
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3.7. Óvodánk ünnepei és közös programjai    

   

Hónapok Márvány Gyepszél Szigeti 

Szeptember 

 

 

Mihálynapi Vásár Óvodai egységek közös szakmai gyermek projektje 

2020.szeptember 25. 8:30-11:30 

„Így tedd rá zeneés játszóház” 

 

Október 

 

 

 

Egészség nevelési hét 

okt.19-22.fogászat 

 

Egészség nevelési hét 

„ Tök jó Hét” 

 

Fogászati Prevenció 

 

Egészség nevelési hét 

A zene Világnapja 

Fogászati Prevenció 

 

November 

 

Mesehét Nov 16-19. 

--------------------------- 

 

Adventi/dúdoló 

„koncert „ 

Mesehét Nov. 

Adventi készülődés a  

-------------------------- 

Aranykapu koncert de. 

10 óra 

Mesehét nov. - 

Adventi jelképek 

óvodánk feldíszítése 

 

Óvodai egységek 

közös programja 

December 

 

 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

 Karácsony az óvodában 

17.-én 

Karácsony az óvodában 

17.-én 

Karácsony az 

óvodában17.-én 

 

Január „Síklik a szánkó” 

téli sportok 

Tanítónők az óvodában 

Téli kirándulás 

A Báger tókörül 

Tanítónők az óvodában 

Kályha múzeum 

látogatása 

Tanítónők az óvodában 

 

Február „Éljen az óvodai jelmez 

bál” 

Farsangi alakoskodó Farsangi vígalom 

Március Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

városi ünnep 

Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

Kossuth Szobornál 

Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

Petőfi Szobornál 

Április 

 

                    Tavasz hívogató  szadtéri projekt  

Május 

 

Csoportok évzáró 

ünnepélye 

Óvodátról búcsúzunk 

Mozdulj sportnap 21 

 

Csoportok évzáró 

ünnepélye 

Óvodátról búcsúzunk 

Mozdulj sportnap 21 . 

Csoportok évzáró 

ünnepélye 

Óvodátról búcsúzunk 

Mozdulj sportnap 21. 

 

 Gyermeknapi 

programok: 

 

Gyermeknapi 

programok 

 

Gyermeknapi 

programok 
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Június Vízparti kirándulás   

 

 

3. 8. Egyes területekért felelős alakalmazottak 

     

VÁLLALT FELADAT 

 

KÖZPONTI ÓVODA GYEPSZÉL SZIGETI 

 

Munka és Tűzv.. 

 

Varga Miklósné  

        Szekeres György 

  

KIR gyermek 

nyilvántartás 

Varga/Sz.né H. G Császár Csilla Szuricsné 

KIR alkalmazotti NYI. Varga/Frank/Sz.néH. G Varga/Frank/Sz.néH. G Varga/Frank/ 

Sz.né H. G 

HACCP Szakácsné H. G. Császár Csilla Szuricsné K. I. 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Szakácsné H. G. Császár Csilla   Borbély Anikó 

Hirdető 

 

Szakácsné Horváth 

Gertrúd 

Nagy Alexandra Szuricsné K. I. 

Tisztítószer Frank Mihályné Molnár Bernadett Balogh Ilona 

Étrend kiírása: Frank Mihályné  Szalai. Márta Horváth Orsolya 

Napi gyermeklétszám 

és étkezés: 

Frank Mihályné Császár Csilla Szuricsné K. I. 

Havi statisztika, 

jelenléti ívek 

Szakácsné H. Gertrúd 

 

  

Felnőtt rendezvények   Balog Ilona Kt. 

 

 

AZ ÓVOD HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEINEK, JELES NAPJAINAK LEBONYOLÍTÁSÁÉRT 

FELELŐS SZERVEZŐK 

ÜNNEP 

 

MÁRVÁNY 

ÓVODA 

GYEPSZÉL 

ÓVODA 

 

SZIGETI 

ÓVODA 

ŐSZI ÜNNEPEK 

RENDEZVÉNYEK 

ALMA CSOPORT CSERESZNYE 

CSOPORT 

BÁRÁNY CSOPORT 

TÉLI ÜNNEPKÖR 

 

KÖRTE CSOPORT EPER CSOPORT MaCI CSOPORT 

TAVASZIM ÜNNEPEK 

RENDEZVÉNYEK 

KÖRTE CSOPORT SZŐLŐ CSOPORT LEPKE CSOPORT 

 

 

Jeles napok  

  Minden csoportnaplóban az óvónők közösen tervezik és valósítják meg a JELES napokat 

  a csoportok képességeinek figyelembevételével ( csoportok programtervei)(lsd.HOPP 
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3.9 . Értekezletek- fogadó órák 

  

1.        Forma:   Szülői értekezlet 

           Téma:   Tanévindító - óvodai összevont- és csoportonkénti  

            Időpont: 2020. 09.11. Márvány 16:30  

09.11. Szigeti 17:00 

                                    09.10.  Gyepszél 16:30        

 

2.         Forma: Tanköteles gyermekek  

            Téma: Szülői tájékoztatás iskolaérettségi kritériumok 

            Időpont: 2020 december 10.  

            Hely: Márvány 16:30 

             

3.          Forma: Csoport Szülői értekezletek 

             Téma: Egyéni fejlődés nyomon követéséről 

             Időpont: 2021 január 30 .   

               

4.          Forma:  Fogadónap-óvodavezető 

            Téma:   igény szerint 

            Időpont: A befizetések napján 8-15-ig, és az előre egyeztetett időpontokban  

 

3.      Forma:  Fogadóóra  

             Óvónő/ szülő egyeztetést követő időben 

Kötelező: 2021.01.30-IG 1 FŐ/ 1ALKALOM  

  

4.      Forma:  Szóban-vagy Írásos megkeresés 

             Időpont: szükség esetén, határozat, értesítés 

 

2.   Nyílt napok és közös rendezvények, ünnepek (lsd.3.7) továbbá Átmeneti 

rendelkezések,15. oldal szerint 

 

 

 A megvalósítás szervezeti keretei Értekezletek 

 

• Nevelőtestületi és/ vagy alkalmazotti értekezletek 

• Óvodai Nevelési értekezletek lásd: nevelés nélküli munkanapoknál   

• Az óvodavezetőség havi/eseti (Hó/ 2. kedd 8:30h) értekezlete 

• Munkatársi értekezletek / csütörtökön / óvodánként 

• Városi Óvodavezetői Munkaközösség értekezletei 

• Városi Gyermekvédelmi Munkaközösség értekezletei 

• Városi Fejlesztő pedagógiai Munkaközösség 

• Szakmai munkaközösségek összejövetelei 

• Felnőtt ünnepek, közös programok 
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3. 10.    Szülői munkaközösség 

A három telephelyen külön-külön működik a Szülői munkaközösség, a munkatervükben 

meghatározottak szerint.(lásd melléklet) A szülők által felajánlott, az óvodát segítő 

támogatások és az SZJA. 1%-az, a Győri Óvodákért Alapítványba kerül befizetésre. 

 

A Szülői munkaközösség képviselői 

 

Gyermek 

neve 

Választott 

szülők 

Elnök/elnökségi 

tagok 

Iván 

Hannaróza Iván Gábor  

Szigeti Bori Veréb Ildikó 

Veréb Ildikó 

elnök 

 

3.11. A külső kapcsolattartási formák 

Egészségügyi szolgáltatás 

A védőnők ( Márvány :  Tóth Márta, Szigeti tóv: Munkácsy Márta, Gyepszél: Botkáné Katona 

Zita)) eseti kérések szerint látogatják az óvodát. Részt vesznek az óvoda egészségfejlesztési 

tevékenységében, preventíven segítik az óvodai egészség nevelést. Nitsné Takács Andrea 

fogászati asszisztens a fogápolási teendőket tanítja évente egy alkalommal. Preventív 

jelleggel évente 1 alkalommal fogászati szűrésre visszük a gyermekeket. 

A körzeti gyermekorvossal (Dr. Dézsi Katalin) eseti kapcsolatot tartunk a szerződés szerint. 

 

Általános nevelést szolgáló kapcsolatok 

A közművelődési intézményekkel a kapcsolatfelvétel után a kapcsolat ápolásával megbízott  

felelősök tartják az eseti munkakapcsolatot.(színház, műv ház. könyvtár… 

 

Szakszolgálatok  

Eljárási rend 

1.Az Óvodai jellemzéseket a gyermekről az óvodapedagógus készíti el,  

2. az óvodavezető tájékoztatja mindkét szülőt/ vagy gondviselőt a vizsgálat szükségességéről 

és a vizsgálat kérő dokumentumokon a szülői hozzájárulást (aláírást) beszerzi 

3. A szülő kötelessége a gyermeket a vizsgálatra elvinni a kijelölt időpontban 

4. A vizsgálatot követően tájékoztató majd határozat formában értesítést kap az óvoda és a 

szülő is az eredményről 

5. az egyéni fejlesztés csoportban integráltan, vagy /és utazó szakszolgálati pedagógus által 

történik 

-A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézménye, és a Székhely általános 

igazgatójával, és a kapcsolattartóval, rendszeres kapcsolat áll fenn rendellenes gyermekek 

segítése, ellenőrzése ügyekben. 

-A Gy.M.S.M. Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménnyel rendszeres, írásos és szóbeli 

kapcsolat fenntartásának kezdeményezése, jellemzés készítése, javaslatok beépítése, 

esetmegbeszélés, továbbképzések… 
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- Óvodai Gyógypedagógiai Hálózat látja gyógypedagógusai látják el az óvodában a Sajátos 

nevelési igényű gyermekeket,  és BTMN ettől a tanévtől kezdve. 

 

Az intézményekből kimenő minden gyermekkel kapcsolatos levél, szakvélemény a szolgálati 

út betartásával, az óvodavezető aláírásával kerül az iktatást követően továbbításra! 

 

További Kapcsolataink  

 

• GYMJV Önkormányzata Humánszolgáltatási Főosztály, Intézményfenntartói Osztály 

• GMK Győr 

• Szülői Munkaközösség 

• Területi képviselő 

• Győri Pedagógiai Oktatási Központ- POK 

• KLIKK Győri Tankerület 

• Sz Cyrill és Method CSÁO 

• II. sz. Bölcsödei központ Kígyó Utcai bölcsöde 

• Körzetes Általános Iskolák 

• Kulturális intézmények 

• Sport intézmények, programok szervezőivel-ukidó, kincsem program… 

• Győri Ovifoci Klubb 

 

4. Az óvoda belső ellenőrzése 

4. 1. A vezető pedagógiai elemző, ellenőrző, értékelő feladatai 

  

Célja:A nevelőtestület által kitűzött pedagógiai feladatok megvalósításának elősegítése.  

Módja: tervezett és eseti 

 

Óvodavezető éves pedagógiai ellenőrzési   ütemterve 

 

1. eper csoport április 

2. cseresznye csoport december 

3. szőlő csoport március 

4. bárány csoport december 

5. lepke csoport november 

6. alma csoport október 

7. körte csoport december 

 

4.2. Intézményi önértékelés Belső ellenőrzési csoport tevékenysége     - BECS 

Az Intézményi önellenőrzés szabályzat alapján, megbízott BECS vezetővel elkészíti az 

éves/ötéves ellenőrzési hálótervet. Ez alapján a pedagógusok ellenőrzését, értékelését 
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megvalósítja, továbbá a keletkezett dokumentumokat az, OH, felületére rögzíti. (az 

Intézményi önértékelés éves /ötéves tervben került meghatározásra 

Folyamatosan együttműködik az az óvodavezetővel és az ellenőrzést végző szakértőkkel. 

Támogatja és segíti a pedagógus életpálya modell óvodai megvalósítását. 

(éves tervet lsd 12.melléklet) 

 

 

BECS-Intézményi belső ellenőrzés 2020-2021.évi ütemterve 

2. Nagy Alexandra november 2. hete 

3. Halasi Andrea december 2.hét 

4. Ráczné D. Edit március 2.hete 

5. Szuricsné Kovács Ildikó ped tf. előtt. 

 

 

4.3. Pedagógus életpálya modell és pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

 

•  a 2020. évi általános pedagógusminősítési eljárásra -PED II.jelentkezett és a minősítési 

tervbe bekerült 1 fő  

•  a 2020. évi általános pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatási ellenőrzési tervbe   

1 fő óvodapedagógus került be, ami a járvány miatt új időpontra vár 

5.Vagyonvédelmi ellenőrzési  

          

Az ellenőrzés kiterjed az épületben dolgozók használatában lévő vagyontárgyakra. 

A pedagógusok a csoportban lévő leltárkimutatás szerint a csoportokban használt 

eszközök, bútorok, textíliák rendeltetésszerű használatáért, és a vagyontárgyakért anyagi, 

kártérítési felelősséggel tartoznak. A leltározási és selejtezési feladat az GMK Győr 

együttműködési megállapodása szerint történik. 
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Mellékletek 

 

 

 

1. Gyermekvédelem 

2. BGR  

3. SZMK- Korszerű mozgásfejlesztés az óvodában 

4. SZMK- IKT eszközök alkalmazása az óvodában 

5. Palánta tehetség műhely 

6. Csillagszem tehetség műhely 

7. Varázsláda tehetség műhely 

8. Intézmény vezetés ellenőrzés terve 

9. BECS éves terv 

10. Munkarendek/óvoda 

11. Jegyzőkönyv / Jelenléti 
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1.melléklet    

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

2020 – 2021 

 

 

Célunk: - hogy biztosítsuk   

 

    Az intézményen belül a szegregációmentességet 

    Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését 

    Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét 

    Esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos  

    helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében 

    Az esélyegyenlőség előmozdítását az intézmény minden tevékenysége során: 

▪ A beíratásnál, csoportba sorolásnál. 

▪ A gyermek egyéni fejlesztésében. 

▪ Az ismeretközvetítés gyakorlatában. 

▪ Az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában. 

▪ Az iskolai továbbhaladás előkészítésében. 

▪ A humánerőforrás fejlesztésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében. 

▪ A partnerépítésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel. 

 

Feladatunk: 

 

 Együttműködésre törekvés a családokkal, kezdeményezés a cselekvésre. 

 Nevelési tanácsadás, a megfelelő szakszolgálatok igénybevétele szükség szerint.  

 A nevelők egységes cselekvési programjának kialakítása. 

 Minden óvónő kötelessége és kiemelt feladata, hogy közreműködjön a gyermekek 

fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében. 
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Gyermekvédelmi felelős: Szakácsné Horváth Gertrúd - Márvány Óvoda Győr, Márvány u.4. 

Feladata: A gyermekvédelmi feladatok helyi és óvodai szintű koordinálása. 

Gyermekvédelmi felelős: Császár Csilla - Márvány óvoda Gyepszél utcai tagóvodája  

Győr, Gyepszél u. 60. 

Feladata: A gyermekvédelmi feladatok helyi szintű koordinálása. A gyermekvédelmi felelős 

munkájának segítése. 

Gyermekvédelmi felelős: Borbély Anikó - Márvány óvoda Szigeti tagóvodája 

Győr Radnóti u. 13. 

Feladata: A gyermekvédelmi feladatok helyi szintű koordinálása. A gyermekvédelmi felelős 

munkájának segítése.  

Megbeszélések ideje: Minden hónap első hete és szükség esetén. 

A megbeszélést vezeti: Szakácsné Horváth Gertrúd Gyermekvédelmi felelős 

          

 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata 

 

• Ellátja a gyermekvédelmi munka koordinálását. 

• Figyelemmel kíséri a Hátrányos Helyzetű, Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek 

számának változását, s egyezteti az óvónőkkel. 

• Nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket. 

• Vezeti az óvoda havi, éves naprakész nyilvántartásait. 

• Elkészíti az óvoda gyermekvédelmi munkatervét. 

• Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi változásokat, s ezekről 

tájékoztatja az óvónőket. 

• Tájékoztatja a szülőket saját tevékenységéről. 

• Tanácsadással segíti a szülőket a gyerekvédelemmel kapcsolatos problémák 

megoldásában. 

• A faliújságon keresztül közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, telefonszámát. 

• A gyermek bántalmazásakor, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező fennállása esetén, a vezetővel egyeztetve írásban 

értesíti a Gyermekjóléti Központot. 

• Rendszeres kapcsolatban áll a gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal, napi 

kapcsolatot tart az Óvodai Szociális Segítő Hálózat képviselőjével, aki az óvoda 

prevenciós szociális segítő feladatait látja el. 

•  A gyermekvédelmi dokumentációk ellenőrzése kéthavonta. 

• Figyelemmel kíséri a tehetséges gyermekek fejlesztésének lehetőségeit, eredményeit. 

• Tevékenységéről az intézmény vezetőjét és a nevelőtestületet folyamatosan 

tájékoztatja, írásos beszámolót készít félévenként (januárban, júniusban) 

• Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli. 

 

Az óvónő gyermekvédelmi feladata 
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• Családlátogatás során megismeri a gyermekek életkörülményeit, a szülők nevelési 

elveit a szülők jogait tiszteletben tartva. 

• A szülővel közösen anamnézist készít. 

• Egyezteti a gyermekek gyermekvédelmi besorolását, s ezt a hiányzási naplóban jelöli. 

• Vezeti a gyermekvédelmi statisztikát. 

• A csoport esetmegbeszéléseit rögzíti. 

• Információt cserél a védőnővel. 

• Az étel, vagy más allergiában, krónikus betegségben szenvedő gyerekekre fokozott 

figyelmet fordít. 

• A HHH-s gyermekeknek havi fejlesztési tervet készít. 

• Segíti a fejlődésben lemaradt gyermekek differenciált felzárkóztatását. 

• Segíti, támogatja a tehetséges gyermekeket.   

• Aktívan részt vesz a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. 

• A szülőkkel együttműködő, partneri viszonyt alakít ki, szükség esetén segítséget nyújt.  

• Gyermekvédelmi probléma esetén haladéktalanul jelez a gyermekvédelmi felelősnek.  

• Megfelelő körülményeket biztosít a gyermekek igényeinek megfelelően 

- harmonikus fejlődés, 

- életkori sajátosságok 

- egyéni fejlődési ütem 

- hátrány kompenzáció  

- tehetség kibontakoztatása 

• Maximálisan tiszteletben tartja a gyermekek jogait. 

• Írásban rögzíti a gyermekkel kapcsolatos, családjában történt fontos eseményeket. 

 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

 

SZEPTEMBER 

Téma:    -     Családlátogatás az új gyermekeknél, anamnézis felvétele. 

- Családlátogatás a HH. HHH. SNI.-es gyermekeknél. 

- A gyermekvédelmi jogszabályok felelevenítése, óvodai ingyenes étkezés 

igénylésének módja. 

- Az ingyenes óvodai étkezésben részesülő gyermekek névsorának egyeztetése. 

- A gyermekvédelmi besorolások kritériumainak felelevenítése. 

- A besorolások egyeztetése, érvényesség kezdő és lejárati időpontja. 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Információcsere a védőnővel. 

- Tájékoztatás, segítségnyújtás a szülőknek.  

- A gyermekvédelmi statisztika elkészítése. 

- Az épület és udvari játékok áttekintése, gyermekvédelmi és balesetvédelmi 

szempontok alapján. 

- Megfelelő körülmények biztosítása, a gyermekek jogainak figyelembevételére. 

- A szülők tájékoztatása a fali újságon, a fontosabb gyermekvédelmi intézmények 

címéről, telefonszámáról. 

- A gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, szükség esetén gyors 

intézkedés. 
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- Az SNI-s, HHH-s, fejlődésben lemaradt gyermekek egyéni fejlesztési tervének 

elkészítése. 

- A tehetséges gyermekek támogatása, tehetségműhelyek foglalkozásai. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

 

OKTÓBER - NOVEMBER 

Téma:     -    Együttműködés a szakszolgálatokkal. 

- Szükség esetén segítségnyújtás a szülőknek  

- Gyermekvédelmi statisztika vezetése. 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Kapcsolattartás a védőnővel. 

- A gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, szükség esetén gyors 

intézkedés. 

- Az SNI-s, HHH-s, fejlődésben lemaradt gyermekek differenciált felzárkóztatása. 

- A tehetséges gyermekek támogatása. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

- Kapcsolatfelvétel a Vöröskereszttel, Családsegítő Központtal a rászoruló                                                               

                        gyermekek érdekében. 

 

DECEMBER - JANUÁR 

Téma:    -     Az ünnepek  - személyre szóló ajándékozás. 

- Szükség esetén segítségnyújtás a szülőknek. 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Kapcsolattartás a védőnővel. 

- Együttműködés a szakszolgálatokkal. 

- Gyermekvédelmi statisztika vezetése. 

- Gyermekvédelmi beszámoló készítése. 

- A gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, szükség esetén gyors 

intézkedés. 

- Az SNI-s, HHH- s, fejlődésben lemaradt gyermekek differenciált felzárkóztatása. 

- A tehetséges gyermekek támogatása. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

 

FEBRUÁR - MÁRCIUS 

Téma:     -      Szükség esetén segítségnyújtás a szülőknek. 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Kapcsolattartás a védőnővel. 

- Együttműködés a szakszolgálatokkal. 

- Gyermekvédelmi statisztika vezetése. 

- Gyermekvédelmi munkaközösség értekezlete. 

- Települési Tanácskozáson való részvétel. 

- Az SNI-s, HHH-s, fejlődésben lemaradt gyermekek differenciált felzárkóztatása. 

- A tehetséges gyermekek támogatása. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

 

ÁPRILIS – MÁJUS 

Téma:     -      Szükség esetén segítségnyújtás a szülőknek. 



28 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Kapcsolattartás a védőnővel. 

- Együttműködés a szakszolgálatokkal. 

- Gyermekvédelmi statisztika vezetése. 

- Húsvét – személyre szóló ajándékozás. 

- Anyák napja a csoportokban, szervezése, lebonyolítása. 

- Gyermeknapi rendezvények szervezése lebonyolítása. 

- Sportnap szervezése, lebonyolítása 

- Az SNI-s, , HHH-s, fejlődésben lemaradt gyermekek differenciált felzárkóztatása. 

- A tehetséges gyermekek támogatása. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

 

JÚNIUS – JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Téma:    -      Szükség esetén segítségnyújtás a szülőknek. 

- Napi kapcsolattartás az Óvodai Szociális Segítő Hálózat munkatársával 

- Kapcsolattartás a védőnővel 

- Együttműködés a szakszolgálatokkal. 

- Gyermekvédelmi statisztika vezetése. 

- Az éves tervezett gyermekvédelmi munka és a tényleg megvalósult 

tevékenységek összevetése. 

- Az összevont csoportokban a gyermekvédelmi feladatok egyeztetése az 

óvónőkkel. 

- Gyermekvédelem a nyári hónapokban. 

- A gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, szükség esetén gyors 

intézkedés 

- Nap elleni védelem, folyadékpótlás. 

- Az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése a nyár folyamán 

    

 

 

 

2. sz. melléklet 

BGR éves munkaterv 

 

BGR neve: Belső gondozási rendszer 

Belső Gondozó: Dienes Éva 

BG team: Szuricsné Kovács Ildikó (Szigeti Tagóvoda) 

                 Varga László (Gyepszél Tagóvoda) 

Működési időkeret: Határozatlan idejű, folyamatos. 

Működés helye: Márvány Óvoda és tagóvodái 

Dokumentáció: intézményi 

Hálóterv I: II: félév 

 

BGR célja: 
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_



29 

Az intézménybe egységes rendszerbe szervezett keretet biztosít a gyermekek 

egyéni fejlődésének nyomonkövetésére, a helyi pedagógiai programra építetten 

támogatja az óvodai nevelés megvalósítását.   

▪ Gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

▪ A Gyermekek differenciált egyéni képességfejlesztés nyomon követése 

▪ Az egyéni fejlesztés tervezése, szervezése, értékelése és a visszacsatolás 

▪ A Pedagógiai szakszolgálatok Határozata alapján az egyéni fejlesztés 

megszervezése tervezése és megvalósítás  

▪ Különös képességek – tehetségígéretes gyermekek szűrése, fejlesztése, 

nyomonkövetése 

 

A belső gondozó feladata 

- A minőségbiztosítás működtetése 

- Az egyéni fejlettségi szintek nyomon követése 

- A csoport és esetmegbeszélések 

- Csoportvezetők segítése a csoport fejlesztési tervek készítésében 

- A csoportvezetők segítése az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében 

- A belső és külső partnerekkel való kapcsolattartás 

- Team összejövetelek tervezése, megtartása 

- Dokumentációs anyagok folyamatos biztosítása (csoport napló, egyéni képesség 

vizsgálati lapok, ) 

 

A team tagok feladata: 

- Aktívan részt vesznek a BGR modell teljes körű kiépítésében, működtetésében 

- Együttműködve segítik a belsőgondozó munkáját 

- A BGR információ áramlását biztosítják a nevelőtestületi tagok között 

- A BG távolléte esetén szükség szerint átveszik annak felelősségi körét 

- A BGR munkatervében meghatározott feladatok elvégzésében, személyes 

felelősséggel dolgoznak 

 

 

BGR feladatok: 

Szeptember: 

• Családlátogatás, környezettanulmány. 

• Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

• Csoportprofil elkészítése 

• Egyéni fejlesztési szint áttekintése, csoportos fejlesztő lap kitöltése ( 5. lap)  

• Egyéni fejlesztés megvalósítása  

• Fejlesztő lapok kitöltése, egyéni fejlesztések elkészítése..(BTM, HHH, SNI ) 

• Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd /  

• Kapcsolattartás - Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

• Az óvodapedagógus nevelési tevékenységének támogatása 

Október: 



30 

 1. Családlátogatás, környezettanulmány új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése új feladat kijelölése. 

4.Egyéni fejlesztés. 

5. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

November: 

1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3..SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése új feladat kijelölése.. 

4.Egyéni fejlesztés. 

5. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

7.TKVSZRB negyedéves ellenőrzése. 

December: 

 1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése új feladat kijelölése. 

4.Egyéni fejlesztés.. 

5.Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

7. Csoport fejlettségi szint összegzése. / Lágy mérés alapján. / 

8.Diagnosztikai mérés, szociometriai mérés. 

9.Összegzések leadása intézményenként.  

Január: 

 1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3. Egyéni fejlesztési szint áttekintése, fejlesztő lapok kitöltése, egyéni fejlesztés. 

4. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

5. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

6. Összegzés intézményi szinten. (Félévi értékelő beszámoló.) 

7. Kiemelt fejlesztési területek megjelölése a következő félévre. 

8.Egyéni fejlettségi szint áttekintés, félévre új feladatok megjelölése. (ötös lap) 

Február: 

1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése, új feladat kijelölése.. 

4.Egyéni fejlesztés 

5. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

7. TKVSZRB negyedéves ellenőrzése 

Március: 

 1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 
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2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése, új feladat kijelölése. 

4.Egyéni fejlesztés. 

5. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / NSI-sek nyomon követése. 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

Április: 

1. Családlátogatás, környezettanulmány új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése, új feladat kijelölése. 

4 Egyéni fejlesztés. 

5.. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / 

6. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

Május: 

1. Családlátogatás, környezettanulmány, új gyermek esetén. 

2. Anamnézis felvétele új gyermekek esetén. 

3.SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése, új feladat kijelölése. 

4.Egyéni fejlesztés 

5. Eset megbeszélés. / 3. hét, kedd / 

6.. Szakszolgálat igénybe vétele szükség esetén. 

7. TKVSZRB negyedéves ellenőrzése. 

Június 

• Egyéni fejlesztési szint áttekintése, egyéni fejlesztés.  

• SNI-s egyéni fejlesztés kiértékelése, új feladat kijelölése.. 

• Csoport fejlettségi szint összegzése. / Lágy mérés alapján. / 

• Összegzés intézményi szinten.(Évzáró elemzés) 

• Kiemelt fejlesztési terület megjelölése a következő évre. 

 

A 2019-2020-as tanévben a Covid 19 Világjárvány miatt a gyermekek március 18-tól 

Május 11-éig otthonaikban tartózkodtak ez idő alatt a mérések és értékelések nem 

valósulhattak meg így a 2020-2021-es tanév első félévében a 2019 első félév végén 

készült Priorítási lista alapján végezzük a fejlesztési feladatokat.  

 

 

 

3.melléklet  

Korszerű mozgásfejlesztés az óvodában 

Szakmaimunkaközösség éves terve 

2020-2021 

 

Óvodavezető: Varga Miklósné 

Munkaközösség vezető: Halasi Andrea 

Munkaközösség vezetője az óvoda vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel 

Munkaközösség tagjai: Dienes Éva, Nagy Alexandra Kinga, Szuricsné Kovács Ildikó, 

Borbély Anikó, Varga László, Ráczné D. Edit, 
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Munkaközösségi értekezletek helye: elméleti megbeszélések helye Márvány Óvoda 

Szigeti Tagóvodája, gyakorlati helyszínek a részletező táblázat szerint. 

Munkaközösségi értekezletek ideje: minden hónap 3.hetének csütörtökje 13-14 óra 

között, a gyakorlati bemutatók a részletes táblázatban található 

 

Munkaközösségünk célja: 

- a kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése, 

- az eddigi nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában, 

- beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai 

önkontrolljának javítása, szakmai tudásuk bővítése (lehetőség szerint előadó 

meghívásával is) 

- az oktatásirányítás mindenkori feladatainak megfelelő aktualizálásával az 

óvodáskorúak legjobb színvonalon való ellátása (a gyerekek mindenek felett 

álló érdekének érvényesítése) 

- segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése egymás és munkatársaink részére, 

- az óvodapedagógusok szívesen, jókedvvel vegyenek részt az 

összejöveteleinken. 

- az óvodapedagógusok szakmai tudásának megújítása, az alkalmazott tudás 

színvonalának emelése 

Munkaközösségünk feladata: 

- elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, 

bemutatása új ismeretekkel való bővítése  

- a helyi HOP komplex megújítása a 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. 

melléklet 5. (Hatályos: 2018. IX. 1-től) alapján 

- gyakornokok és az új kollégák szakmai segítése, támogatása 

Munkaközösségünk eredményes működését segítő tényezők: 

- a munkaközösség tagjai, akiknek egész nevelő munkáját áthatja a gyerekek 

szeretete, a megbecsülés, a segíteni akarás, az új iránti fogékonyság, a 

motiváltság, és érdeklődés, 

- lehetőség szerint külső szakértők bevonása, közreműködése, tevékenységünk 

folyamatos elemzése, értékelése, 

- a foglalkozások, témák érdekessége, 

- a külső, ill. belső előadók szakmai felkészültsége, 

- munkánkat segítő szakirodalmi anyagok( RAABE kiadó: Testnevelés, 

testmozgás, Térülj, fordulj, Játékos lábtorna, Tartásjavítás óvodai kisszéken) 

 

A munkaközösségi értekezleten alkalmazott módszerek: elméleti megbeszélések 

gyakorlati: bemutatás, hospitálás  

 

Készítette: Halasi Andrea 
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Munkaközösség ideje, helye  Munkaközösségi konzultációk, 

témái  

Felelősök, résztvevők 

Időpont: 2020.09.17. 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Óvodai munkaközösség 

éves munkatervének 

összeállítása,  

egyéb aktualitások  

megbeszélése 

 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2020.10.22. 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Az óvodai testnevelés változásai, 

új irányelvek megismerése, 

megvitatása. 

Mit lehet, mit kell, mit csinálunk 

rosszul? 

 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2020.11.19 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Egyéni testnevelési tervek, 

ötletek egyeztetése, 

összehasonlítása, 

megvalósíthatóságuk 

 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2020.12.17. 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Játékos testnevelés,  

játékos mozgásfejlesztés 

kudarcélmények nélkül 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2021.01.21. 

Márvány Óvoda 

Szigeti Tagóvodája 

13-14h 

Az óvodáskorú gyermekek és 

koruknak megfelelő 

versenysport  

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

óvodapedagógusok,  

2021.02.18. 

 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Modern technikák lehetőségei 

az óvodai testnevelésben 

robotok, projektor 

alkalmazhatóságai 

 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2021.03.18. 

Márvány Óvoda tornaterme 

9-10h 

Testnevelés foglalkozás 

bemutatása nagy- középső 

csoportban 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

óvodavezető, tagóvoda 

vezetők, 

óvodapedagógusok, 

gyerekek 

 

2021.04.22. 

Márvány Óvoda 

Szigeti Óvoda 

Tagóvodája 

13-14h 

Testnevelés a szabadban, mivel 

és hogyan kössük le a 

gyermekeket 

az udvari testnevelési 

foglalkozásokon 

 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

munkaközösség tagjai 

2021.05.20. 

Márvány Óvoda tornaterme 

9-10h 

Testnevelés foglalkozás 

bemutatása – kiscsoportban 

FELELŐS: 

munkaközösségvezető 

Résztvevők: 

óvodavezető, tagóvoda 

vezetők, 

óvodapedagógusok, 

gyerekek 

 

2021.06.10. Az év során a szerzett FELELŐS: 
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4.melléklet  

 

IKT eszközökkel az óvodában 

Szakmai munkaközösség éves munkaterv 

 

Munkaközösség vezető: Weicher Judit 

Munkaközösség vezetője az óvoda vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel 

Munkaközösség tagjai: Szakácsdné Horváth Gertrúd, Varga Miklósné, Varga László , Császár 

Csilla, Nagy Alexandra Szuricsné Kovács Ildikó Borbély Anikó,  

Munkaközösségi értekezletek helye: Márvány Óvoda 

Munkaközösségi értekezletek ideje: hétfő 13-14 óra 

Munkaközösségünk célja: Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket célszerű használata   

• Éves Munkatervi feladatok összeállítása 

• IKT eszközök beépítése ahelyi pedasgógiai rendszertbe- HOP-ba 

• Ötletek, variációk IKT alapú óvodai tevékenységekhez 

• Az ikt eszközök alaklamazása az óvoda módszertanában : gyakorlati bemutató 

• Modern szemléltetés az nevelési projekteben gyakorlati bemutató 

• Ismeretszerzés az óvodában élményalapú nevelés az internet alkalmazásával 

• online önképzés 

 

5 .melléklet Egészség fejlesztési terv  

 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer, gyűjtőfogalom, tehát 

magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatai, módszereit. 

 

Az egészségfejlesztés területei 

• egészséges táplálkozás 

• mindennapos testnevelés, testmozgás 

• személyi higiéné 

• testi és lelki egészség fejlesztése,  

• egészséges környezet alakítás 

• napirend 

• programok (gondolkodj egészségesen pr. 

• gyermek baleset biztosítás 

 

A humánerőforrás jellemzői: 

• óvodapedagógus 

• gyógypedagógusok 

• szociálpedagógus 

• gyermek védelmi felelősfelelős 

• fejlesztő pedagógus 

• óvoda orvos, védőnő, asszisztens 

• szülő 
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Az óvodapedagógus feladatai:  

• Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak 

megalapozása 

• Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése.  

• A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

• A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása                                                       

 

Mozgás fejlesztés :  

A programok a mindenkori járványügyi szabályok szerint lesznek megtartva! 

 

Úszás: Vizhez szoktató mozgásfejlesztés a nagycsoportosok részére  

  

Ovifovi  

A foglalkozások célja a mozgáskoordináció fejlesztése, motoros képességek fejlesztése, 

tehetségígéretek felismerése, fejlesztése, tanácsadás. A programban résztvevő 5-7 éves 

nagycsoportos gyermekek részére az MLSZ dolgozta ki a programot, amelynek foglalkozásai 

3  nagycsoportban zajlik. A foglalkozások célja a mozgáskoordináció fejlesztése, motoros 

képességek fejlesztése, tehetségígéretek felismerése, fejlesztése, tanácsadás.  

A Bozsik programban a mozgásfejlesztést a fokozatosság és folyamatosság jellemzi. Az 

életkori sajátosságaik figyelembevételével, részletesen szabályozott rendszerben, egységes 

szakmai és pedagógiai elvek mentén. Az 5-7 évesek személyiségfejlesztésére törekednek. 

A szövetség gondot fordít arra, hogy kizárólag jól képzett, a modern kor elvárásainak 

megfelelő tudással rendelkező felkészítő edzők vehessenek részt a programban.Edzők: Víg 

Zsolt  és   Dudás Viktor  Programok helyszíne Márvány u. -Gyepszél u. 60. Időpontok a z 

óvoda napirendjébe ágyazottan kerültek meghatározásra. 

Ukidó: Játékos mozgásfejlesztés az óvoda napirendjébe illeszttten 

„Kincsem program: közoktatási program kereretében a lovaglás megszeretttetése óvodás 

korban  

Sportágak megismerése : Sportcsarnok látogatása egész napos program , a nagycsoportos 

óvodások részére . tehetség ígéretes gyermekk felkutatása. az érdeklődéás felkeltése a 

rendszeres óvodán kívüli sportok iránt. 

Ayres terápia: szenzoros integrációs mozgásfejlesztés a napirendbe ágyazottan. 

Kihívás Napi Sportnap az óvoda közös programja szabadban megrendezésre kerülő 

játékkal, spotttal, zenével. 

 



37 

 

6.melléklet       Varázsláda tehetség műhely 

2020-2021  

Helye: Márvány Óvoda (Győr, Márvány u. 4.) 

Tartalom: Nyelvi, mozgás és zenei képességfejlesztés. 

Cél:  Nyelvi képességek, készségek kibontakoztatása, harmonikus mozgás erősítése, téri 

tájékozódás fejlesztése, zenei ismeretek bővítése. 

Ideje:  Minden héten, szerdán 15.00-15:30-ig. 

Vezeti: Dienes Éva – Weicher Judit 

 

Téma Cél Feladat Eszköz 

Szeptember- 

Válogatás, 

felmérések, 

tehetségígéretek 

kutatása a körte 

csoportban 

Szürettel való 

ismerkedés 

Gyermekek  

kisválasztása 

Érdeklődés  

felkeltése. 

CD lejátszó 

Laptop 

Felmérőlapok 

Október- 

Szüret projekt 

megvalósítása 

Néphagyományok 

megismerése 

Szőlő préselés 

Szüreti vígadalom, 

tánc, ének 

Ismerkedés a szüreti 

néphagyományokkal 

táncos- dalos 

formában 

Érdeklődés 

felkeltése. 

Laptop 

Cd lejátszó 

Szőlőprés 

Kapalok 

Botok 

Szoknyák 

November- 

Mese- hét projekt 

Az aranyszőrű  

bárány mese 

feldolgozása  

Szereplési vágy 

kialakítása.  

Kreatív önkifejezés 

alakítása 

Térbeli mozgások 

elsajátítása 

Szöveg rögzítése 

Mechanikus 

emlékezet fejlesztése 

Szerepek kiosztása, 

vállalási alapon. 

Diszlet, jelmez 

készítése közösen,  

Mozgások 

lemásolásának 

elsajátítása 

Szöveg gyakorlása 

Szöveg- mozgás 

összehangolása 

Mesekép, mese. 

Közös mesélés 

Anyagok, színes  

ceruza, nagyméretű 

lap, karton doboz,  

December- 

Pásztorjáték 

Ismerkedés a 

karácsonyi 

népszokásokkal. 

Szükséges jelmezek 

elkészítése 

Finommotorika 

fejlesztés 

Szöveg rögzítése. 

Emlékezet fejlesztés. 

Mozgás elsajátítása 

jelmezben 

Mozgás gyakorlása 

jelmezben, 

Pásztorjáték 

megismerése. 

Jelmezkészítés 

szülők bevonásával. 

Pontos rögzítés.  

Minél tisztább 

kiejtésre törekvés. 

Térben való  

tájékozódás  

gyakorlása 

Előadás 

Számítógép 

Zenei CD 

jelmezek 

kellékek 

díszletek 
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összekapcsolás, 

gyakorlás- 

Munkánk 

bemutatása. 

Január – Február  

Őszi- téli – tavaszi 

évszaknaptár 

készítése  

Munkáik  

összegyűjtése  közöz 

naptár készítése 

Finommotorika 

fejlesztés 

Figyelem- 

koncentráció 

Esztétikára való 

törekvés 

Évszakok 

felelevenítés és 

papíron emlékeik 

ábrázolása festéssel, 

rajzolással, 

ragasztással 

különféle montázsok 

készítése vegyes 

technikákkal 

papír, ceruza, festék, 

ecset. ecsettál, 

tempera, színes lap, 

ragasztó, filctoll, 

termések, karton,  

Március- 

Március 15.-e  

Nemzeti ünnepünk  

történetének  

megismerése,  

Katosás- projekt 

 

Új ismeretek 

szerzése 

Beszédkészség 

fejlesztés 

Hagyományok 

elsajátítása játékos 

formában 

Szerepjáték  

Jelmezek készítése 

különféle 

technikákkal 

Katonás játékok 

gyakorlása 

színes lapok, filctoll, 

ceruza, színes lap, 

lovacska, zászló, 

Április-Május  

Tavaszi projkt  

Nagytakarítás a  

napnál  című mese 

feldolgozása 

Ismerkedés a 

mesével.  

Emlékezet fejlesztés 

Beszédkészség-

fejlesztése 

Szereplők felidézése 

Mese szövegének 

memorizálása.  

Esztétika fejlesztés. 

Szereplők 

feladatainak 

rögzítése. Emlékezet 

fejlesztése. 

Szöveg rögzítése. 

Figyelem fejlesztés. 

Érdeklődés 

felkeltése. Szereplők 

megfigyelése.  

Érdeklődés 

felkeltése. 

Karakterek 

megismerése, 

felvállalása. 

Mozgásfegyelem 

kialakítása. 

Jelmezek elkészítése. 

Háttér elkészítése. 

Szöveg és mozgás 

hatékony 

összehangolása. 

CD lejátszó,  

népzenei CD 

mesekönyv 

Bábozás 

(Óvó néni mesél.) 

Dramatizálás bábbal. 

kötél 

karton, olló, filctoll, 

tűzőgép 

Karton, rajzlap, 

színes kréta. 

jelmezek,háttér, 

Június- 

Tavaszi pünkösdölő. 

Egyszerű formációk 

gyakorlása. 

Formációk 

összecsatolása 

 

Mozgás elsajátítása 

jelmezben 

Mozgás gyakorlása 

jelmezben 

Szükséges kellékek 

elkészítése. 

Tolerancia erősítése 

Mozgásfejlesztés, 

formációk 

elsajátítása. 

Térben való 

tájékozódás 

gyakorlása 

Kellékek közötti 

mozgás elsajátítása. 

Figyeljenek 

egymásra, segítsék 

egymást. 

CD lejátszó,  

népzenei CD 

jelmezek 

kellékek 

. 
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MÁRVÁNY ÓVODA GYEPSZÉL TAGÓVODA 

PALÁNTA MŰHELY 

2020/2021 

Hónap Téma  Cél  Feladat Eszköz  

 

Szeptember  

 

A gyerekek 

kiválasztása. 

 

 

A vándor 

madarak 

készülődése.  

Ismerjék fel a 

vándor 

madarainkat, 

tudják hogy hol 

fészkelnek, 

milyen 

tulajdonságokkal 

rendelkeznek 

Természet és 

környezet 

védelmére való 

nevelés.  

Emlékezet 

fejlesztése. 

Empátia 

Fejlesztése  

Távcső 

Október  

 

Betakarítás / 

morzsolás.  

Malomba 

látogatás 

Termések és 

levelek gyűjtése. 

Ismerjék meg 

a gyerekek 

a szemes és 

olajos 

növényeket. 

Új ismeretek 

átadása. 

 

Kukorica 

morzsolás. 

Termények 

szétválogatása. 

Levelek 

gyűjtése, füzetbe 

lenyomat 

készítése.  

Kosár, 

kukorica, búza,  

levél, füzet.  

November  

 

Séta és 

kirándulás 

a közeli 

tavakhoz.  

Ismerjék meg 

tágabb  

környezetük 

természeti 

képződményét.  

 

A halastó 

állatvilágának és 

növényvilágának 

megfigyelése.  

Figyelem 

fejelsztése.  

Horgászbot. 

 

háló / 

merítőszák 

kiskosár 

December  

 

Madáretető 

készítése, 

gondoskodás az 

állatokról télen. 

Új ismeretek 

átadása. 

Szem-kéz 

koordináció 

fejlesztése. 

Madárlábnyomok 

megfigyelése. 

 

Madáretető 

készítése. 

Figyelem 

fejlesztése. 

Kreativitás 

fejlesztése 

vizuális figyelem 

fejlesztése. 

 

Madáretető 

kellékei, 

madáreleség.  

Január  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állatok 

megfigyelése, 

nyomai.  

Az állatok 

hangjainak 

felsimerése. 

Az állatok 

nyomainak 

megfigyelése, 

méretük, alakjuk 

szerint. 

 

Leggyakoribb 

állataink 

hangjának 

felismerése. 

 

Figyelem 

fejlesztése. 

Leggyakoribb 

állataink 

nyomainak 

felfedezése 

a séták során.  

. 

 

CD, hangfal, 

számítógép, 

lenyomat. 
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Emlékezet 

fejlesztése. 

Auditív figyelem 

fejerlsztése. 

 

Február  

 

Csíráztatás 

a csoportban,. 

A gyerekek 

ismerjék meg 

a növények 

növekedésének  

a fázisát.  

Az egészséges 

táplálkozás 

a zöldésgekben 

lévő vitaminok 

összefüggésének 

megbeszélése.  

 

 

Növények 

ültetésének 

a lehetőségei 

csoportszobában.  

 

Zöldésgfélék, 

tál, föld, 

cserép. 

Március 

 

Tavaszi virágok.  Új ismeretek 

átadása. 

Ismerkedés 

a virágoskerttel,  

a tavaszi virágok 

megismerése.  

 

 

 

Hajtatás 

vázában. 

 

Virágok, váza.  

Április 

 

 

 

 

 

  

Kerti munkák, 

veteményezés. 

Éled a természet 

zöldésgek és 

vitaminok 

a zöldségekben 

Ismerkedés 

a termőfölddel. 

A termőföld 

megművelése, 

veteményezés. 

a zöldségfélékkel, 

kiskertben, 

Új ismeretek 

átadása. 

Figyelem 

fejlesztése. 

 A tavaszi 

zöldésgek 

felismerése, 

méretük, színük, 

alakjuk alapján. 

 

Zöldésgmagok, 

veteményes 

kert, 

szerzámok. 

Május 

 

Tavaszi 

zöldségkavalkád. 

Tavaszi 

zöldésgek 

megismerése, 

róluk való 

gondoskodás. 

Új ismeretek 

átadása. 

Figyelem 

fejelsztése. 

Szem, kéz 

koordináció 

fejlesztése.  

Saláta készítése. 

Veteményes 

kert 

szerszámok. 
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Csillagszem Tehetségműhely Szigeti Tagóvoda   2020-2021–es nevelési év  

A tehetségműhely vezetői: Ráczné Deákfalvi Edit   óvodapedagógus 

                                              Borbély Anikó óvodapedagógus 

Hónap Téma Cél Feladat Eszköz 

Szeptember Ősz 

szüreti 

játékok 

Nagymozgás 

fejlesztése 

lépéssel, járással, 

dobbantással.  

Tánclépések, 

motívumok. 

Népi játékokkal, 

mondókákkal a 

néphagyomány, 

szüreti mulatság 

felevenítése. 

Mondókákkal a 

termések 

megismerése. 

  

tulipánok, diók 

CD 

Október Vásári 

időszak 

Párválasztó 

játékok 

Téri és időbeli 

viszonyok 

érzékelésének 

fejlesztése. 

Ritmusérzék 

fejlesztése. 

Párválasztó 

játékok. 

Különböző 

térformákban 

páros táncok, 

körjátékok. 

 

vonal vezető 

pálya 

babzsákok 

gumizáshoz: 

gumi 

CD 

November Márton nap 

Fonó- 

tollfosztó 

időszak 

játékai 

Együttműködéssel 

társas kapcsolatok 

fejlesztése  

Finommotorika 

fejlesztése 

fogással, 

tapsolással. 

 

Utánzó 

mozgásokkal 

játékok. 

 Párban egymás 

tenyerén 

tapsoljanak 

különböző 

tapsvariációkkal. 

liba fejdísz,  

mécses  

seprű 

szoknya, kendő 

CD 

 

December 

 

 

 

 

 

 

Advent 

időszak 

 Karácsonyi         

ünnepkör 

játékai 

Családi 

együttlét 

ölbeli játékai 

Fantázia, képzelet 

fejlesztése énekes 

szerepjátékokkal. 

Érzelmek, 

érzékszervek 

fejlesztése. 

Dramatizálás, 

betlehemezés. 

Ölbeli játékok: 

arcsimogatók, 

tenyeresdik 

altatók 

 

jelmezek a 

betlehemezéshez 

 takaró 

CD 



42 

  

Január 

 

 

 

 

 

Újév 

köszöntés 

Motorikus, 

verbális 

emlékezet 

fejlesztése. 

Szókincs bővítés, 

kifejező készség 

fejesztése. 

 

Az év jeles 

napjainak 

felevenítése. 

Napok, hónapok 

jellemzőinek 

megismerése 

mondókákkal 

naptár 

évszak kirakók 

képeslapok 

fényképek 

CD 

Február Télkergető 

Farsangi 

időszak 

 

Nagy mulatságok, 

párválasztó 

játékok 

időszakának 

örömteli 

megélése. 

 

Ritmikus járás 

különböző 

térformákban, 

tapssal, 

dobbantással. 

Csújjogatók 

Táncok 

hangszerek: 

dob, cintányér 

csörgők 

saját készítésű 

hangszerek 

CD 

Március Tavasz 

köszöntése  

Nemzeti 

ünnep 

(március 15) 

Esztétikai 

érzékfejlesztése. 

Magyarságtudat 

erősítése népi 

játékokkal, 

népdalokkal. 

 

Fiúk- lányok 

közös népi 

felelgetős 

játékai. 

Huszár dalok, 

katonás 

mondókák. 

papírcsákó 

 kard 

nemzeti szalag 

dob 

CD 

Április Húsvét 

Tréfás 

csúfolódók 

Népszokások 

felevenítése. 

 

Népi kapus 

énekes játékok. 

Locsoló versek. 

szoknyák 

 kalapok 

kötények 

CD 

Május Anyáknapja 

Pünkösd 

Családi, népi 

összetartozás 

együttlét 

örömének 

megélése. 

Népi vonulós 

énekes játékok. 

Ügyességi 

játékok. 

szalagok 

szoknyák 

koronák 

 kosárkában 

virágszirmok 

CD 
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Csillagszem Tehetségműhely zenei és irodalmi anyaga  

2020-2021 
Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája 

 

Téma-

projekt   

 

Énekes játékok                              

dalok 

    Zenehallgatás 

Versek -

Mondókák 

Felhasznált Cd  

Zenei gyűjtemény 

Szeptember 

Szüreti időszak 

játékai 

Dombon törik a 

diót… 

Érik a szőlő… 

Cinege, cinege… 

Körösi-kerepesi 

körtéfa… 

Án-tán titiom, 

bokros liliom… 

A kállói 

szőlőben… 

Lipem, lopom a 

szőlőt… 
Lomb lehullott mák 

kipergett… 

Kemény dió, 

mogyoró… 

Alma, alma piros 

alma… 

Érett körte 

sárguló… 

Bartos Erika: 

Sündisznók 

Raggamby András: 

Ősz 

Mentovics Éva: A 

szőlő 

Kányádi Sándor: Fa 

az ágát földre hajtja 

Korpás Éva Polgári 

dalok Népzene 

gyerekeknek 

Szalóki Ági Cipity 

Lőrinc 

Magyar népi énekiskola 

könyv 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

J. Kovács Judit Ölbeli 

játékok, mondókák 

Gryllus Vilmos 

gyermekdalok Cd. 

Október Vásári 

időszak 

párválasztó 

játékai 

Pécsváradi 

nagyvásáron… 

Én elmentem a 

vásárba fél 

pénzzel… 

János Úr készül 

Németi Bécsbe… 

Hej a sályi 

piacon… 

Elvesztettem 

zsebkendőmet… 

Weöres Sándor: 

Vásár 

Weöres Sándor: A 

kert 

Kányádi Sándor: 

Alma, alma… 

Sarkadi Sándor: 

Édes ősz 

Balogh Szilvia: 

Anyókáé, apókáé 

Szederinda CD. 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 
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Zöld fű, zöld ág a 

lábam alatt… 

Szőjünk, fonjunk 

szép eladó 

lánynak… 

Most viszik, most 

viszik Danikáné 

lányát… 

Kerek a 

káposzta… 

Mentovics Éva 

almaszedés 

Piros alma de 

kerek… 

Vásári kikiáltók 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Gryllus Vilmos 

gyermekdalok Cd. 

November 

Mártonnapi 

játékok 

 

 

Ki segít, ki segít a 

sövényt befonni?... 

Sárga a liba 

begye… 

Elhajtanám a 

libám, Komáromig 

mezítláb… 

Leszállt a nap 

nedves a fű… 

„Kacsa -liba” játék 

Gyertek haza 

ludaim… 

Hatan vannak a mi 

ludaink… 

Verseghy Erzsébet: 

Libanátha 

Weöres Sándor: A 

libapék 

Szentendrei 

legények… 

Száz liba egy 

sorba… 

Réce ruca 

vadliba… 

Ködös Márton 

után… 

 

 

Márton lova 

Márton-ének 

Köppeny szaggató 

drámajáték 

(Magyar népi 

énekiskola) 

Márton mit viszel a 

kocsidon? 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

J. Kovács Judit Ölbeli 

játékok, mondókák 

Cd 

December 

Ádventi időszak 

karácsonyi 

ünnepkör 

játékai 

Elindult Mária…. 

Betlehem kis 

falucskában… 

Sír az Isten 

báránya… 

Három szent 

királyok 

megérkeztek… 

Kis karácsony, 

nagy karácsony… 

Szálljatok le, 

József Attila: 

Betlehemi királyok 

Sarkady Sándor: 

Háromkirályok 

Mentovics Éva: 

Csilingelnek az 

angyalkák 

Csanádi Imre: 

Eredj Éva a padlásra 

fogj egy pár 

galambot… 

Egyházi népi énekek 

Betlehemes: 

Jó estét kívánok… 
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szálljatok le… 

Báránykának 

csengettyű cseng 

… 

Ezüst fenyő szép 

sudár… 

Hull a hó, hull a 

hó… 

Ezüst szánkót hajt 

a dér… 

Karácsonyi 

pásztorok 

Zelk Zoltán: 

Karácsonyi ének 

Péter Erika: 

Adventi gyertyák 

K. László 

Szilvia:Karácsonyi 

ének 

Téti Betlehemes 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Újév Vízkereszt, 

Gyertya szentelő 

boldogasszony 

napja, Balázs 

napi játékok 

A, a, a ma vagyon 

Balázs napja…. 

A hajnali 

harangszónak 

gilingalangója… 

Zendülj új 

esztendő… 

Boldog asszony 

kis kertje… 

Csanádi Imre: 

Hónap soroló 

Mentovics Éva: 

Kiszámoló 
 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Február 

Télkergető 

Farsangi játékok 

Három lábú 

görbeszék… 

Itt a farsang, áll a 

bál… 

Farsang három 

napjában… 

Gryllus Maszkabál 

Kolompos Ekete 

pekete Cukota 

pé… 

Gazdag Erzsi: A 

bohóc köszöntője 

Sarkady Sándor: 

Kikiáltó 

Pápai Ildikó: 

Tavaszköszöntő 

Mentovics Éva: 

Vígság legyen 

Péter Erika: 

Farsangi örömök 

Gryllus Vilmos 

Maszkabál 

 

Kolompos együttes 

gyermek dalok Cd. 

 

Tavasz Nemzeti 

ünnepünk 

március 15.-e 

 

 

Haj szélesnek 

udvarán, 

udvarán… 

Pám, pám 

paripám, jön a 

huszár kapitány… 

Huszár gyerek, 

huszár gyerek… 

Huszárosan 

vágatom a 

hajamat… 

Katona bácsi hopp, 

hopp, hopp… 

Mentovics Éva: 

Bátor huszárok 

Donászy Magda: 

Március 15 

Orgoványi Anikó: 

Huszár vágta 

Sarkady Sándor: 

Március 15-re 

Weöres Sándor: 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 
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Jól van dolga a 

mostani 

huszárnak… 

Gábor Áron 

rézágyúja… 

Himnusz 

 
 

Megy az úton 
Drégely László: Pereg 

a dob 

Április Húsvéti 

időszak játékai 

Hol jársz, hová 

mész, te Erzsébet 

asszony… 

Járom, járom az 

urának városát… 

Bújj, bújj zöld 

ág… 

Leánycsúfolók: 

Lányok, lányok… 

Csújjogatók: Előre 

csak előre… 

Hová mész te kis 

nyulacska… 

Nyuszi Gyuszi 

fekszik árokban… 

Ragyogj fel ránk 

tavaszi nap… 

Mély erdőn ibolya 

virág… 

Eresz alól fecske 

fia… 

Gólya gólya 

gilice… 

Katalinka szállj 

el… 

Katicabogárka 

hétpettyes 

ruhában… 

Hol jártál 

báránykám… 

Bidres, bodros 

bárány… 

Devecseri László: 

Húsvét 

Fésűs Éva: Húsvét 

Rózsa, rózsa szép 

virágszál… 

Kormos István: 

Szaladós vers 

Fecske Csaba: 

Báránykám 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Május Anyák 

napja, Családi 

együttlét játékai 

Ölbeli játékok: 

Csillagborsó 

csillagkapu… 

Kerekecske 

dombocska… 

Áspis, kerekes… 

Édesanyám rózsa 

fája… 

Ágh István: 

Virágosat 

álmodtam 

Iványi Mária: 

Nagyanyónak 

Donászy Magda: 

Máriás dalok 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 



47 

Anyám, édes 

anyám elfeslett a 

csizmám… 

Új a csizmám 

most vették… 

Serkenj fel kegyes 

nép.. 

Már megjöttünk ez 

helyre… 

Orgona ága… 

Édesanyám szeret 

engem… 

Öröm ünnep ez a 

nap… 

Nagyanyónak 

Osvát Erzsébet: 

Meséltél és meséltél  

Mentovics Éva : 

Elmesélem hogy 

szeretlek 

Fazekas Anna. 

Köszöntő 

Mentovics Éva: Az 

én anyukám 

Zelk Zoltán: Este 

jó, este jó… 

Lászlóffy Aladár: 

Kicsi köszöntő 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

J. Kovács Judit Ölbeli 

játékok, mondókák 

Cd. 

Május Évzáró 

összefoglaló 

játékfűzés 

Jöttem karikán… 

Iglice szívem 

Iglice… 

Anyám édes 

anyám… 

Új a csizmám 

most vették… 

János úr készül 

németi Bécsbe… 

Fehérvári kapitány 

… 

Kis Komárom, 

nagy Komárom… 

Zöld fű, zöld ág a 

lábam alatt… 

Három lábú görbe 

szék… 

Ragyogj fel 

ránk… 
 

 

Weöres Sándor: 

Kocsi és vonat 

Weöres Sándor: 

Haragosi 

Weöres Sándor: 

Kutyatár 

Weöres Sándor: 

Paripám csodaszép 

pejkó 

Kányádi Sándor: 

Rókamondóka 

Gryllus Vilmos: 

Somvirággal 

kakukkfűvel 

Gryllus Vilmos: 

Gombadal 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Gryllus Vilmos 

gyermekdalok Cd. 

Június Pünkösdi 

ünnepkör 

játékai 

Elhozta az Isten… 

Két szál pünkösd 

rózsa… 

Bújj, bújj, zöld 

ág… 

Gyönge vessző 

vagyok… 

Cserebogár, mikor 

Se eső nem esik se nem 

harmat hullik… 

Menyasszonybúcsúztató 
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Én kicsike 

vagyok… 

A pünkösdi 

rózsa… 

Pám, pám, 

paripám… 

Ácintos, 

pácintos… 

Mi van ma, mi van 

ma… 

Meghozta az Isten 

piros Pünkösd 

napját… 

Noha kicsi 

vagyok… 

Én kis kertet 

kerteltem… 
 

lesz nyár? 

Szálljon erre a 

házra Isten áldása… 

Bor, búza, és 

gyümölcs 

bővetekben 

legyen… 

Lakodalmas játék 

Vőfély szerepjáték 

(MNÉI) 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Botos táncokhoz 

játékfűzés 

Pám, pám 

paripám… 

A bundának nincs 

gallérja mégis 

bunda a bunda… 

Hármat tojott a 

fekete kánya… 

A barátok, a 

barátok facipőben 

járnak… 
 

Csújjogatók: 

Idelábom ne tova… 

Az én cipőm 

fekete… 

Balatoni Katalin 

Ünnepek a 

néphagyományban Cd 

Lenvirág Cd 

Sej Liliom Cd 

Hej tulipán Cd 

Somogyi ugrós és 

kanásztánc Cd. 

Fiúk-lányok 

„szembe 

fordulós” tánca 

Tizenhárom fodor 

van a 

szoknyámon… 

Összefolyik a kis 

Tisza a Dunával… 

Vékony héja van 

az abonyi 

almának… 

Zöld pántlikás a 

szoknyám… 

Kerek az én 

kalapom 

Leánycsúfolódók: 

 A győri 

legények…. 

Lányok, lányok 

földi 

boszorkányok… 

 

Felhasznált irodalom és énekesjáték forrásanyag módszertan és eszköztár: 
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Budainé Balatoni Katalin: Ünnepek a néphagyományban /énekes népi játékai énekes hanganyaga/ 

Igy tedd rá módszertani eszköztár /játékos mozgásfejlesztés néptáncoktatáshoz/  

Népi játék, néptánc módszertan az óvodában 

J. Kovács Judit: Ölbeli játékok, mondókák 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Nagy Béláné: Táncosjátékok az óvodában 

CD zenehallgatás anyaga: Gryllus Vilmos CD-i, J.Kovács Judit Kerekítő CD-i, Balatoni Kata „Igy tedd 

rá” CD-i 
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TERÜLETEK szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

 

 

 

 

júl-aug 

Munkaterv   óv óv óv óv óv óv óv óv óv óv óv 

Óvodai felvételi napló óv óv óv óv óv óv óv óv óv óv óv 

KIR STATISZTIKA óv,óh, tó 

óv,óh, 

tó óv,óh, tó 

óv,óh, 

tó óv,óh, tó 

óv,óh, 

tó 

óv,óh, 

tó óv,óh, tó óv,óh, tó óv,óh, tó óv,óh, tó 

TörzskönyV óv,tó               óv,tó     

csoport dokumentumok  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  

felv és mul napló+Óra analitika óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  óh,tó,  

Gy. egyéni fejl .BGR. bg       bg           bg 

Pedagógiai szakszolg dok.és vizsgálatok bg+óv                     

Gy.véd.feladatok és dokumentumok óv+gyvf.   óv+gyvf.   óv+gyvf.   óv+gyvf.         

Szabályzatok,szerződések felülvizsg. óv                     

Jegyzőkönyvek óh,       óh           óh 

Jelenléti ívek Munkarendek  óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó 

Munkaközösségek ell óv       óv       óv    

Tehetségműhelyek ell. óv                    

BECS óv       óv       óv    

Ped. Továbbképzések és dok. óv           óv        

Kapcsolattartások –események  

óv,óh 

tóv       

óv,óh 

tóv     óv,óh tóv     

 

munkaerőgazd./ személyi feltételek óv     óv         óv    
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TERÜLETEK szept. okt. nov dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 

július- 

aug 

 

Eü. alkalk. vizsg. óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó óh.tó  

Tűzvéd.baleset véd –oktatás óv                 óv  

Munka védelmi bejárás óv                 óv  

HACCP óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó óh+tó  

Illetmények átsorolások  óv+ót        óv+ót            

Munkaköri leírás  óv       óv         óv  

Étkezés térítés dok+ rendje óv+ót       óv+ót         óv+ót  

Távollét és változóbér ell. óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót óv+ót  

Költségtétítés: úti, étkezés,  óv+ót   óv+ót             óv+ót  

Munka és védőrházat óv               óv    

Szabadság nyilvántartás óv,+ót       óv,+ót     óv+tóv+óh     

 

Anyagbeszerzések és felhasználás ny. óv+ót       óv,+ót     óv,+ót   óv+ót  
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8.. melléklet  

Belsőellenőrzési csoport éves munkaterve 

 

Belsőellenőrzési csoport vezetője: Szuricsné Kovács Ildikó 

Belsőellenőrzési csoportvezető helyettese: Szakácsné Horváth Gertrúd 

Működés célja: Az intézmény átfogó önértékelés célja a pedagógusra vonatkozó intézményi 

elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus önmagára vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejlesztendő területeket, majd erre építve fejlesztési terveket 

tervezzen a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, az egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat kezdeményezzen, hogy aztán az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. 

 

Belsőellenőrzési csoport feladatai:  

- Önértékelés előkészítése. Felelős: BECS 

- Pedagógusok, partnerek tájékoztatása. Felelős: BECS 

- Ötéves és az éves önértékelési program elkészítése. Felelős: BECS 

- Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen tapasztalatok 

rögzítése. Felelős: Szakácsné Horváth Gertrúd 

- Intézményi elvárások meghatározása. Felelős. Becs 

 

 

Az Óvodapedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése 

Szempontsor 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

   önreflexiók 

3. A nevelés, ismeretátadás, 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, gyermekekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 

    oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

    nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, 

    elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Készítette: Szuricsné Kovács Ildikó 

                   mb. Becs vezető 
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9. MELLÉKLET                                   Munkarendek  

Márvány Óvoda 

 

 

hónap  

h

ét 

Halasi Andrea 

 

Szakácsné 

Horváth 

Gertrúd 

Weicher Judit  Dienes Éva 

 

Szept. 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Október 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Nov. 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Dec. 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

       

Január 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Február 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Márc. 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Április 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 

       

Május 1. 1000-1630 730-1400 630-1300  930-1600 

 2. 930-1600 630-1300 730-1400  1000-1630 

 3. 730-1400 1000-1630 930-1600  630-1300 

 4. 630-1300 930-1600 1000-1630  730-1400 
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2020-2021 munkaidő beosztás óvónők Gyepszél Tagóvoda  

hónap  

hét 

Szalai 

Márta 

Varga 

László 

Pálffy 

Szilvia 

Császár 

Csilla 

Nagy 

Alexandra 

Kantó 

Cintia 

Szept.        

 1. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 6-12,30  

 2. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 6-12,30  

 3. 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 10-16,30  

 4, 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 10-16,30  

Október        

 1. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30 9-15,30 

 2. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30 9-15,30 

 3. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30 9-15,30 

 4, 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30 9-15,30 

Nov.        

 1. 8-16-ig 9-15,30 6-12,30 9-15,30 10-16,30 8-14,30 

 2. 8-16-ig 9-15,30 6-12,30 9-15,30 10-16,30 8-14,30 

 3. 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 6-12,30 8-14,30 

 4, 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 6-12,30 8-14,30 

Dec.        

 1. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30 7,30-14 

 2. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30 7,30-14 

 3. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30 7,30-14 

  

Január        

 1. 8-16-ig 6-12,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 2. 8-16-ig 6-12,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 3. 8-16-ig 7,30-14 10-16,30 8-14,30 6-12,30  

 4. 8-16-ig 7,30-14 10-16,30 8-14,30 6-12,30  

Február        

 1. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30  

 2. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30  

 3. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30  

 4. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30  

Márc.        

 1. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 2. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 3. 8-16-ig 10-16,30 9-15,30 8-14,30 6-12,30  

 4. 8-16-ig 10-16,30 9-15,30 8-14,30 6-12,30  

Április        

 1. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30  

 2. 8-16-ig 10-16,30 6-12,30 9-15,30 8-14,30  

 3. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30  

 4. 8-16-ig 6-12,30 10 – 16,30 8-14,30 9-15,30  

Május        

 1. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 2. 8-16-ig 9-15,30 7,30-14 9-15,30 10-16,30  

 3. 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 6-12,30  

 4. 8-16-ig 7,30-14 9-15,30 8-14,30 6-12,30  

 

 
 



55 

 Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája 

2020/2021 

hónap  

hét 

Szuricsé 

Kovács 

Ildikó 

Ráczné 

Deákfalvi 

Edit 

Borbély 

Anikó 

Bedi 

Ferencné 

Sokorai 

Orsolya 

Szept. 1. 730-1400 1030-17 630-1300 930-1600 800-1600 

 2. 730-1400 1030-17 630-1300 930-1600 800-1600 

 3. 1030-17 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

       

Október 1. 730-1400 1030-17 630-1300 930-1600 800-1600 

 2. 730-1400 1030-17 730-1400 930-1600 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Nov. 1. 730-1400 1030-17 630-1300 930-1600 800-1600 

 2. 730-1400 1030-17 730-1400 930-1600 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Dec. 1. 730-1400 930-1600 630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

       

Január 1. 730-1400 930-1600 630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Február 1. 730-1400 930-1600 630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Márc. 1. 730-1400  630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 930-1600 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Április 1. 730-1400  630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 930-1600 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

       

Május 1. 730-1400 930-1600 630-1300 1030-17 800-1600 

 2. 730-1400 930-1600 730-1400 1030-17 800-1600 

 3. 9-1530 630-1300 730-1400 930-1600 800-1600 

 4. 1030-17 730-1400 630-1300 930-1600 800-1600 

      A dajkák heti váltásban dolgoznak.  

     A pedagógiai asszisztens rugalmas telephellyel dolgozik. 
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10 . melléklet   Nyilatkozatok    11.Jegyzőkönyv 
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