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I./ Kiinduló helyzetkép 
 
A nyár folyamán elkészítettük az egységes óvoda-bölcsődéhez szükséges dokumentációkat, 
melyeket a tatabányai módszertani bölcsőde szakembere szakértett, és jóváhagyott. Így szeptember 
01-től intézményünk egységes óvoda-bölcsőde intézményként működik. Tömörné Majláth Viola 
óvodapedagógus 2009. október 09-től belép a prémium évek programba, bölcsődei gondozónak 
Bodáné Farkas Szilviát alkalmazzuk.  
A gyermekcsoportok összeállításakor továbbra is azt az alapelvünket tartottuk szem előtt, hogy 
minden gyermek a megszokott környezetben, a már megismert óvó néniével, dajka néniével 
maradjon, így biztonságérzetét erősítsük. A bejövő kiscsoportosok a Micimackó csoportba 
érkeznek, a bölcsődések pedig a Bambi csoportba, ahol 15 kis és középsős korú gyermek van. 
Így a csoportokban dolgozó felnőttek beosztása és a létszám a következőképpen alakult:  

csoport óvodapedagógus gyermek-
gondozó dajka létszám SNI Bölcső

dés 

2 
főnek 
számít 

HH HHH 

Vuk 
(vegyes) 

Molnár Gyuláné 
Sebestyén 
Józsefné 

 Csepregi 
Sándorné 

25   1 13 7 

Micimackó 
(vegyes) 

Gárdonyiné 
Lakatos Tünde 
Paksi Lászlóné 

 Gárdonyi 
Józsefné 

24    10 3 

Bambi 
(vegyes) 

Erdélyiné Jámbor 
Rózsa 

Tóth Jánosné 

Bodáné 
Farkas 
Szilvia 

Tóth 
Imréné 

20 1 5 1 11 7 

 Összesen:   69 1 5 2 34 17 
 

Továbbra is feladatunk a „befogadó óvoda” szemléletének alkalmazása óvodánkban, ezt a 
bölcsődés programunkba is beépítettük és alkalmazzuk. A nyár folyamán megtörténtek a 
kiscsoportosok, bölcsődések család látogatásai, mely során óvónőink ismertették elképzeléseinket a 
szülőkkel, és kikérték véleményüket, javaslataikat a minél zökkenőmentésebb óvodába lépés 
érdekében.  
A fejlettség szerinti beiskolázást segítjük és támogatjuk. A Nevelési Tanácsadó segítségére továbbra 
is támaszkodunk, az óvodapedagógusok szeptemberi felmérése alapján, az arra rászorulókat minél 
előbb vizsgálatra küldjük. 
Fontos feladatunk a gyermekek szociális helyzetének feltárása, a hátrányos helyzetű gyermekek 
felderítése, intézkedés készítése, szükség szerint családlátgatás. 
Logopédust a Kistérségi Társulás alkalmaz, utazó logopédusként, heti 3 órában, 12 gyermekkel. 
 
II./ Pedagógiai munka hangsúlyos területei: 
 
II/1. A HOP hangsúlyos területei  

Érzelemi nevelés és szocializáció 
 A gyermekek szociális érettségét elősegítő tevékenységek előtérbe helyezése  

Külsővilág tevékeny megismerése – környezet tartalmú tapasztalatok 
 Környezeti munkaközösség működtetése 
 Az elnyert „Zöld Óvoda” címhez méltó környezeti nevelés 

A bölcsődei nevelési és szakmai program minél alaposabb megismerése, elmélyítése, 
csiszolása.  
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II/2. Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napirendbe  
 Népi kézműves technikák elsajátítása, szakkör szervezése szülőkkel közösen – Készülődés 

az óvodai „HÚSVÉTI” vásárra, éves terv készítése 
 Nép-tánc – népjátékok 
 Játékos testtartásjavító és lábtorna 
 Labdarúgás  

 
III./ Nevelési év rendje: 
 
Az óvodában: 2009. szeptember 01-től –  

2010. augusztus 31-ig tart 
Nevelés nélküli munkanap 2009. november 16. 
Téli szünet ideje, tapasztalati tények alapján*: 2009. december 23-től  

2010. január 04-ig 
Nevelés nélküli munkanap 2009. április 15-16. 
*Nyitva tartásunkat a szülői igényeknek megfelelően a fenntartó határozza meg. 
 
III/1. Programjaink, értekezleteink: 
Nevelőtestületi értekezletek: 
2009. augusztus 28. – Nevelési évnyitó értekezlet  
Minden harmadik hét hétfőjén, délután 16 órakor – aktualitások megbeszélése 
2010. június 15. – Nevelési évzáró értekezlet 
Szülői értekezletek: 
2009. augusztus 28. – bejövő kiscsoportosok, bölcsődések 
2009. szeptember 28. – minden csoportnak 
2010. február 15. - minden csoportnak 
 
IV./ Kapcsolattartás: 
IV./1. Szülőkkel: 

 Családlátogatások 
 Fogadó órák 
 Szülői értekezletek 
 Nyílt napok 
 Közös programok (kirándulások, sportnap, gyermek hét) 
 Honlapon való tájékoztatás 

IV./2. Iskolával: 
 Nagycsoportosok látogatása az iskolában „Suli váró” program 
 Tanító nénik látogatása az óvodában 

IV./3. Könyvtárral 
 Könyvtárlátogatás 

IV./3. Egészségügyi ellátással: 
 Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás 
 Háziorvosi szűrő vizsgálatok elvégzése, évente kétszer 
 Fogorvosi szűrés 

IV./4. ÁMK vezetőjével: 
 Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
 Értekezletek jegyzőkönyvének megküldése 

IV./5. Fenntartóval: 
 A szülői igények felmérése után a nyitva tartás megállapítása 

 4



 Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
 Hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának egyeztetése 

 
V./ Feladat-ellátási terv: 
Egységes óvoda-bölcsődevezető: Erdélyiné Jámbor Rózsa 
ÁMK KT tagjai: Tömörné Majláth Viola 
ÁMK MIP csoport tagja: Paksi Lászlóné 
ÁMK Gyermekvédelmi felelőse: Mészárosné Deres Tímea 
Tűzvédelmi felelős: Paksi Lászlóné 

IPR menedzsment: Erdélyiné Jámbor Rózsa 
Bodáné Farkas Szilvia 

Sportszertár felelős: Tóth Jánosné 
Népi kézműves technikák Tömörné Majláth Viola 
Néptánc Bodáné Farkas Szilvia 

Játékos testtartásjavító és lábtorna Gárdonyiné Lakatos Tünde 
Molnár Gyuláné 

Környezeti munkaközösség vezetője, 
Újságcikkírás Sebestyén Józsefné 

Futball Erdélyiné Jámbor Rózsa 
 
VI./ Ellenőrzések - Mérések 
VI./ 1. Az óvodavezető ellenőrző látogatásai: 

 A csoportban dolgozó pedagógusok beszoktatási-befogadási tevékenysége, hatékonysága, 
eredményessége, esélyegyenlőség figyelemmel kísérése, kapcsolatteremtő képességük 
milyensége. A Bambi és Micimackó csoportokban különös figyelemmel, mivel bölcsődések 
érkeznek, illetve kis és nagycsoportos korú gyermek közösség kialakítása folyik. 

 A szokásrend, közösségi élet, motiváció, érdeklődés fenntartása, foglalkozás felépítése. 
 A kiscsoportosok mozgásigényének kielégítése, szokásrend kialakítása. 

VI./2. Az óvodavezető további ellenőrzései: 
 Pontos munkakezdést - folyamatos 
 Dokumentáció ellenőrzése (csoportnaplók, mulasztási naplók, havi feljegyzések a 

gyermekekről – havonta; fejlődési napló - félévente)  
 Az óvoda tisztaságát, az udvar rendben tartását – folyamatos 

VI./3. Pedagógus teljesítményértékelés 
 Egy óvodapedagógus teljesítmény értékelése  

VI./4. Óvodán belüli hospitálás 
 Évente kétszer minden kolléganő 

 
óvodapedagógus hospitáló ősszel hospitáló tavasszal 

Erdélyiné Jámbor Rózsa Gárdonyiné L. Tünde Paksi Lászlóné 
Gárdonyiné L. Tünde Tóth Jánosné Erdélyiné J. Rózsa 
Molnár Gyuláné Paksi Lászlóné Tóth Jánosné 
Paksi Lászlóné Sebestyén Józsefné Molnár Gyuláné 
Sebestyén Józsefné Erdélyiné J. Rózsa Gárdonyiné L. Tünde 
Tóth Jánosné Molnár Gyuláné Sebestyén Józsefné 
A hospitálások célja: az óvodapedagógus láthatóvá tétele, a szakmai eredmények értékelése, ez 
által külső kontrollt biztosít, segít a személyiségfejlesztésben. 
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VI./5 Gyermekek mérése 

 Óvodánkban többnyire puha méréseket végzünk (megfigyelés). 
 A gyermekek képesség – és készségszintjéről felmérések. 
 Differ mérés bevezetése a nagycsoportos korúaknál 

 
VII. Gyermekvédelmi feladatok 

 Az ÁMK gyermekvédelmi felelősének feladata, az óvónők jelzései alapján, a problémás 
esetek feltárása. 

 Beszámoló készítése a nevelési év során történt eseményekről



VIII. Mellékletek: 
 
VIII./1. Környezeti munkaközösség munkaterve, 2009/2010-es nevelési év 
 
Éves céljaink: 
 

 Természetbarát életformára való nevelés 

 Megfelelő környezetkultúra és gondolkodás kialakítása 

 A gyermekek önállóságának fokozása 

 Intellektuális (megfigyelő, emlékező, stb.) képességeik fejlesztése 

 Cselekvési készségek fejlesztése 

 A természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása- 

elmélyítése 

Feladataink: 
 

 Projektmódszerek kidolgozása a természet jelenségeivel, azok megértésével 

kapcsolatban 

 A világnapok megünneplése 

 Kapcsolattartás a családokkal, együttműködés a szülőkkel 

 Szenzitív játékok gyűjtése 

 Bemutató környezeti foglalkozások a környezeti nevelés és környezetvédelem 

tükrében 

 Zöldítő programok óvodán belül és az óvoda körül 

 Takarékoskodás a papírral és egyéb anyagokkal 

 A kihelyezett madáretetők gondozása 

 Zöld óvodához méltó hulladékkezelés 

 Takarékos vízfogyasztás 

 Takarékos fűtés 

 Az óvodai akvárium-terrárium gyermekek általi gondozása 

 Élősarok kialakítása az óvoda előtermében 

 A komposztálás bevezetése 

 Óvodakert, gyógynövénykert kialakítása 

 

Dég, 2009. augusztus 28.                                                                           Sebestyén Józsefné 
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VIII./2. Á.M.K. Bóbita Óvoda Minőségbiztosítási munkaterve 2009/2010 
 
 
Intézményünk a „Zöld Óvoda” cím birtokosa lett, ezért ebben a nevelési évben feladatainkat 
többnyire ez határozza meg. 

 A környezeti munkaközösség vezetője munkatervében meghatározza aktuális 
feladatainkat, tevékenységi tervet készít, melyet a testület elfogad. 

 Szülők bevonása a projektek megvalósulásába. Célunk, hogy a szülők aktívan részt 
vegyenek, közreműködjenek ezzel kapcsolatos gyűjtőmunkáinkban, 
tevékenységeinkben. 

 A gyermekek számára olyan mérőlap készítése, melyen mérhető a természethez való 
pozitív viszonyuk alakulása. 

 Intézményen belüli hospitálásokhoz adatlap összeállítása, mely tartalmazza munkánk 
legfontosabb területeit. 

 
 
 
A nevelési évben folyamatosan történik: 

 Szülői értekezletek (két alkalom) 
 Intézményen belüli hospitálások (két alkalom) 
 Természeti ünnepeinkhez kapcsolódó projektek készítése 
 Gyermekeknek felkínált tevékenységeink: 

- néptánc 
- játékos tartásjavító torna 
- népi kézműves technikák megismerése 
- foci 

 Pedagógusok önértékelése 
 
 
Ebben a nevelési évben egy óvodapedagógus teljesítményértékelésére és intézményünk szülői 
elégedettség mérésére kerül sor. 
 
 
 
Dég, 2009.08.28. 
 
                                                                      Paksi Lászlóné 
                                                                      MIP.csoport tagja 
                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


