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„Van egy másik valóság- a tükörkép, amit a világ mutat benned, ha művész
vagy. S egy idő múlva, ha sejted mesterségedet, már csak ez a másik valóság
érdekel.”
(Márai Sándor)
1. Nevelő munkát meghatározó külső szabályzók:
•

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

•

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

•

1. melléklet a363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés
országos Alapprogramjáról

•

20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről

•

32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról

•

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról

•

346/2013. (IX. 30.) Kormányrendelet a pedagógus –továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

•

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

•

235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról

•

2017.évi XCV törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
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•

2008

évi

XXXI.

közoktatásban

törvény

történő

az

esélyegyenlőség

előmozdítását

szolgáló

érvényesülésének
egyes

törvények

módosításáról
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Hatály: 2019.IX.1. –
2019.XII.31.

•

229/2012.(VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról Hatály: 2019.IX.1.

•

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

•

326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Hatály:
2019.IX.1. - 2019.XII.31.

•

363/2012.(XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról A jogszabály mai napon ( 2019.08.19. ) hatályos
állapota. EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról a jogszabály ( 2019.08.19. ) hatályos
állapot
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1.2. Nevelőmunkát meghatározó belső szabályzók:
•

Tordasi Mesevár Óvoda Pedagógiai Programja

•

Éves munkaterv

•

SZMSZ

•

Házirend

2.Intézmény adatai:
•

Tordasi Mesevár Óvoda

•

2463 Tordas, Szabadság út 134.

•

OM azonosító: 203255

•

Óvodavezető: Diósiné Besenyei Boglárka Mária

•

Óvodavezető-helyettes: Völgyi Boglárka

3. 2019-2020 nevelési év rendje
Nevelési év: 2019. szeptember 02 - 2020. augusztus 31.
Szorgalmi idő: 2019. szeptember 02. - 2020. május 31.
Az iskolai szünetek időszakában az óvoda nyitva tart előzetes igényfelmérés történik a
csoportbeosztás és a dolgozók beosztása érdekében. Cél a gazdaságos működés biztosítása.
Nyári élet: 2019 június 01-től 2019.július 31-ig
A fenntartó jóváhagyása értelmében 2019. december 23-től 2020. január 01-ig az óvoda zárva
tart. A szünet előtti utolsó nevelési nap 2019. december 20. A zárást követően az első nevelési
nap 2019. január 02.
Nyári zárás a fenntartó jóváhagyása értelmében 2020. augusztus 01-től 2020. augusztus 31.-ig
tart.
Nyári időszakban a szabadságolások és a létszámváltozások alapján változó beosztásban és
összevont csoportokkal működünk. Minden esetben biztosítjuk a szakszerű ellátást.
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3.1. Értekezletek, szakmai fórumok
Értekezletek, szakmai fórumok

Időpont

Nevelési évet nyitó értekezlet

Augusztus 29.

Szakmai nap

Október 28.

Szakmai nap

December 7.

Nevelési értekezlet

Február

Szakmai nap

Április 8.

Nevelési évet záró értekezlet

június

Nevelési értekezletet és munkatársi értekezletet 2 hetente, illetve szükség szerint tartunk.
Szülői értekezletek

- 2019. szeptember 4. 17.00
- 2019. január
A Szülői munkaközösség megbeszéléseit a programok függvényében, és a gyermekeket érintő
kérdésekben bekövetkező változások esetén szükség szerint, előzetesen egyeztetve tartja.
Fogadó órák
Csoportonként:
• Fél évente egy alkalommal
• Szükség szerint
Az óvoda nyitva tartása
6.30-17.00 óráig

4. Óvoda csoportok száma, és a gyermekek létszáma csoportonként
Csoport neve

Csoportszoba

Felvehető

2019-2020

alapterülete

gyermeklétszám

évre

nevelési
felvett

gyermeklétszám
Csibe

52

26

25

Katica

52

26

26

Süni

52

26

19
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Nyuszi

26

Összesen

13

11

91fő

81 fő

SNI: 4 gyermek
BTM: 3 gyermek

5. Személyi feltételek:
Az alkalmazotti közösségünk az év indításnál 12 főből áll. Nevelői közösségünkben,
óvodapedagógusként két új tagot köszönthetünk Szokó Attiláné és Vojtkó - Szilágyi Estera
Hajnalka személyében. 2019-2020. évi nevelési év elején Milichovszkiné Szalai Ilona és
Ujszásziné Antal Ildikó óvodapedagógus nyugdíjba megy. Horváth Erika dajka munkakör
betöltésére, határozatlan idővel lett alkalmazva. A jövőt nézve a pedagógus munkakör
betöltését illetően, szakember hiány miatt továbbra is rendkívüli nehézségeink lesznek. A
2019-2020-as nevelési évben a két igen nagy szakmai tekintélyű kolléga nyugdíjba vonulása
után előreláthatólag minden csoportban egy óvodapedagógus kolléga végzi a gyermekcsoport
vezetését. Ez tartós, már évek óta fennálló probléma, ami most tovább súlyosbodik. Ezért
továbbra is szükségünk volna, szolgálati lakás biztosítására. Az óvoda dolgozói ezen
nehézségek ellenére is kiemelkedő szakmai munkát végeznek. Szokó Attiláné és én
rendelkezünk fejlesztőpedagógusi szakirányú végzettséggel, így a BTM státusszal rendelkező
gyerekek egyéni fejlesztése is megoldott. Intézményünk mindig nyitott volt óvodapedagógus
hallgatók fogadására. Bányai Rita szeptembertől folytatja tanulmányait az ELTE- TÓK
főiskolai karán.
Óvodapedagógusok:
Diósiné Besenyei Boglárka Mária

óvodavezető

Völgyi Boglárka

óvodavezető- helyettes

Szokó Attiláné

Belsőellenőrzési csoport vezetője

Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalka

gyermekvédelmi felelős

Dankos Anikó

óvodapedagógus

Milichovszkiné Szalai Ilona

óvodapedagógus

Ujszásziné Antal Ildikó

óvodapedagógus
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Pedagógiai asszisztens:
Parti Henrietta
Bányai Rita
Dajkák:
Lévai Gyöngyi
Halenár Krisztina
Csapó Patrícia
Horváth Erika

Munkarend
A Köznevelési Törvény és a hozzákapcsolódó rendeletek, a MT és az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történik. A névre szóló munkaköri leírások

megtalálhatók az irattárban és

minden nevelési év elején felülvizsgálatra kerülnek.
Logopédus: Kis Krisztina
Gyógytestnevelő: Tóthné Bíró Erika
A tavalyi nevelési évben a kapcsolatainkat megőrizve, és az új kapcsolatok építése jegyében
szakmai napot tartottunk óvodánkban, mely a húsvéti hagyományok körében zajlott.
Lehetőségünk volt szakmai beszélgetésekre, eszmecserékre. Mi is ellátogattunk a Baracskai
Bóbita Óvoda szakmai napjára. Lehetőségünk adódott több szakmai fórumon, konferencián is
részt venni. A szakmai megújulásnak teret adunk belső szakmai továbbképzések
szervezésével, szakmai előadások látogatásával. Továbbra is szeretnék a környező települések
intézményeivel a jó kapcsolatot megőrizni, új ismeretségekre szert tenni, lehetőségeket
teremteni eszmecserékre.

6. Tárgyi feltételek:
A csoportszobák és az öltözők tisztasági festése megtörtént. Az önkormányzat technikai
dolgozói segítségével a szükséges javításokat elvégeztük. Így tisztán rendezetten vártuk a
gyermekeket. Azonban karbantartási feladatok elvégzése most már huzamosabb ideje
nehézségekbe ütközik a munkaerőhiány miatt. A nehézségekre tekintettel lehetőségeimhez
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mérten próbálok megfelelő időintervallumban határidőket kérni a munkálatok elvégzésében.
Sokszor a szükséges javítások is az alkalmazotti közösségre hárulnak.

Fontos volna

mihamarabb az óvodai folyosóról nyíló terasz felújítása. A talapzat süllyed, a téglák
kilazultak. Az óvodai folyosó és az emelet festésének is meg kellene valósulni. A nehézségek
ellenére a nyári szünet befejeztével a gyermekeket esztétikus óvodai környezet, harmonikus,
vidám légkör fogadta. A nyár folyamán nagyon elszaporodtak a darázsfészkek a tető alatt,
így a gyermekek biztonsága érdekében ezek megszüntetését kezdeményeztük. Az öltözőkben
és az egyik mosdóban jeleztük az égők cseréjének szükségességét. 2019 májusában az udvari
játékok felülvizsgálata megtörtént, a szükséges javítások folyamatban vannak. A
fogyasztóvédelem a játékok használatát a szükséges javítási munkálatok után engedélyezi. A
jogszabály megváltozása miatt a bölcső ülőkés hinta alatt szükséges a védőburkolat,
ütéscsillapítás kialakítása. Ameddig ez nem kerül a jogszabály alapján javításra, addig a hintát
leszereltettem. A közeljövőben szükséges új mosógép vásárlása, mert az eszköz elavult.
Köszönetemet szeretném kifejezni az elvégzett munkáért! Továbbra is fontosnak tartanám az
óvoda udvarán belül, kerti csap felszerelését. Lehetőségeinkhez mérten új biciklitárolóra
lenne szükség, hogy rendezett legyen az óvodai környezet és megszűnjön a zsúfoltság. Az
autóval közlekedők parkolási nehézségeit az önkormányzat az óvoda udvar felöli parkolók
kialakításával enyhítette. Így lehetőség van a reggeli érkezéskor, illetve a déli és délutáni
hazamenetelkor az udvar felöli kapu használatára. Napközben a főbejárat felől lehet az
intézményt megközelíteni. Szükség volna a régi óvodából leszerelt galéria felülvizsgálatára és
áthelyezésére intézményünkbe. A fenntartó jóvoltából hamarosan az udvar bővítésére is sor
kerül. A mozgás fejlődést támogató kültéri játékokat bővítettük az önkormányzat, a szülők és
az óvodai dolgozók segítő együttműködésével. Idén szeretnénk érzékenyítő, mezítlábas liget
kialakítását megvalósítani, az udvari játszó eszközöket, sporteszközöket fejleszteni, valamint
a külső világ tevékeny megismerését segítő kellékek beszerzését szorgalmazzuk.

7.Nevelési évünk feladatai:
Törvényes működés biztosítása
Házirend, SZMSZ, mellékletek, szabályzatok, átdolgozása, aktualizálása, jogi harmonizáció,
pedagógus kompetenciáknak megfelelés.
Intézményi önértékelés folyamatának elindítása
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Zöld óvoda pályázati feladatok kapcsán team munka megszervezése, feladatok ellátása
❖ Pedagógiai feladatok:

A pedagógiai Programban megfogalmazott célok tudatos beépítése a tervezésbe,
megvalósításba.
Tervezéskor mindenkor az előző év tapasztalatai, eredményei szolgáljanak alapul. Célok,
feladatok, elvárások meghatározásában az egész kollektíva vegyen részt.
A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, nyugodt kiegyensúlyozott
légkör biztosítása.
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása.
Egészséges életmód szokásainak hangsúlyozása.
Környezettudatos szemléletmód további alakítása, Zöld óvoda pályázat feltételeinek
megteremtése.
Beszélő környezet megteremtése, anyanyelvi fejlesztés. Népmesék, mondák, versek
megszerettetése olvasóvá nevelés.
Nemzeti identitástudatra nevelés.
Tehetséggondozás.
Néphagyományőrzés, falunk hagyományainak, jeles napjainak beépítése óvodai életünkbe.
Esztétikus, harmonikus környezet megteremtése.
A szervezet szakmai színvonalának emelése.
❖ Tanügy igazgatási feladatok:

Tanügy igazgatási dokumentumok napra kész vezetése.
Gyerekek, mérése, értékelése, dokumentáció rendszeres regisztrálása.
Naprakész adminisztráció vezetése.
❖ Munkáltatói, gazdálkodási:

Személyi feltételek biztosítása, az egészséges mentálhigiéné, harmónia megteremtése,
fenntartása.
Logopédia, gyógytestnevelés, SNI, BTM - es gyermekek fejlesztésének megszervezése,
szakemberek biztosítása.
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Az intézmény működése érdekében a rendelkezésre álló források feltérképezése, pályázati
lehetőségek figyelemmel kísérése.
Egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
Felnőttek munka és tűzvédelmi oktatása.

8. Minőségfejlesztés:
Belső ellenőrzési csoport működtetése, az éves tervben meghatározott óvodapedagógusok
látogatása annak értékelése, dokumentálása pedagógus kompetenciák alapján.
Az Intézményi önértékelés folyamatának elindítása.
Látogatások ütemezése: októbertől – decemberig, februártól áprilisig.
Látogatást végzők: intézményvezető, minőségi csoportvezető.

9. Vezetői ellenőrzések:
Ideje

Szempontok

Szeptember

Gyermekek befogadása, velük való foglalkozás. Szabad játék feltételeinek
biztosítása. Dokumentáció ellenőrzése (nevelési, tematikus, heti tervek,
reflexiók) napló naprakész vezetése, felvételi és mulasztási naplók,
statisztikák.

Október

Munkavégzés szervezettsége (összehangolt munkavégzés óvodapedagógus
és dajka). Munkatervek. Óvodai környezet, szerető, beilleszkedést elősegítő
környezet.

November

Gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő foglakozás, fejlesztés. Egyéni
bánásmód elve hogyan érvényesül. Szülői nyilatkozatok nagycsoport.
Szülői értekezletek

December

Gyermekek változatos tevékenységének megfigyelése. Hospitálások,
reflexiók, megbeszélések

Január

Szakmai munka, pedagógiai dokumentáció ellenőrzése, első félév
értékelése, második félév tervezése.

Február

Gyermeki személyiség fejlesztése tevékenykedtetés által. Felzárkóztatás,
tehetséggondozás, tehetség gondozás beépülése a mindennapokba.
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Március

A

csoport

szervezettsége,

szokások

az

életkori

sajátosságoknak

megfeleltetése.
Április

Pedagógiai

munkát

segítők

munkavégzésének

segítőkészségének

ellenőrzése. Megbeszélések, reflektálások. Egészséges életmódra nevelés,
ezen belül a mozgásfejlesztés, edzés.
Május

Nevelési év lezárása, dokumentum ellenőrzés.

Június, Július

Nyári élet megszervezése. Dokumentumok ellenőrzése

10. Egyéb tevékenységek és programok:
Gyermekhittan:
Evangélikus - Süller Zsolt
Református - Kádár Ferenc
Katolikus – Budavári Erzsébet
Óvodai balett: Szabó Kata

Program tervezet 2019/2020 nevelési évre
Időpont
Szeptember
augusztus-szeptember
4
18-26
23-30
30
28
Október
1-4
4
7-11
22
28-31

November
12

(változás lehetséges)
Program
Családlátogatás
Szülői értekezlet
Papírgyűjtés
Népmese hete
Népmese napja, bábszínház
Szüreti felvonulás és bál
Idősek napja
Szüret, őszi betakarítás hete
Szüreti mulatság az óvodában
Állatok hete
Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
Egészséghét
Őszi kirándulás csoportonként, tájház megtekintése
Fogászati szűrés
Nagycsoportos gyerekek szüleiknek tájékoztató az iskolai életről
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11-15
December
2-20
6
15
17
Január
január 6-február 26
13-17
20-24
Február
3-7
3
13
Március
6
9-13
13
16-20
20
Április
2-10
22

Május
4-8
11-15
29

Június
5

Szülői fórum az iskolaérettségről
Liba hét
Adventi készülődés, vásár, nyílt napok
Mikulás
Adventi műsor a Hangya Művelődési Ház előtt
Karácsonyi vendégség
Farsang időszaka
Egészséghét
Szülői értekezlet csoportonként
Bábszínház
Medve hét
Medve nap
Farsangi mulatság
Fogászati szűrés
Nőnapi köszöntő
1848/49-es forradalom és szabadságharc alkalmából készülődés
Március 15. megemlékezés
Víz hete
Víz napja
Madarak és fák napja
Húsvéti készülődés, játszóház
Föld napja
Tanítónők látogatása az óvodában
Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában
Virágpiac
Óvodai beiratkozás
Készülődés anyák napjára, anyukák köszöntése
Kirándulások
Művészeti iskola bemutatója
Pünkösdölő
Májusfa állítás
Évzárók, ballagás
Mesevár nap, gyereknap, apák köszöntése
Nemzeti összetartozás napja, viselet napja
Környezetvédelem napja
Leendő óvodások szüleinek értekezlet
Leendő óvodásoknak ismerkedés az óvodával
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Kelt: Tordas, 2019. szeptember 1.
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Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető
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