ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK
INTÉZMÉNYEGYSÉGE

MUNKATERV
2009/2010.

Készítette:
Bánhegyi Tiborné
Intézményegység-vezető

A nevelési év kezdésének feltételei

1. Csoportok létszámai intézményegységenként

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
Csoport

Beírt létszám

Zöld Szív
vegyes

28 fő

Hagyományőrző
Vegyes

28 fő

Micimackó
Vegyes

24 fő

Makk Marci
középső-nagy

26 fő

Pillangó
Kiscsoport

23 fő

Összesen:

129 fő

2 főnek számít

3 főnek számít

Óvodapedagógus
Dajka
Ragó Árpádné
Susiné O.Tünde
Kötelesné S.Andrea
Stemlerné N.Mária
Jónás Sándorné
Csapóné K.Piroska
Gulyás Piroska
Bánhegyi Tiborné
/heti 6 ó/
Tóth Gézáné
Oláhné J. Mária
Perge Lászlóné
Bezzeg Istvánné
Gálné B. Emese
Rátkainé N.Mónika
Németh Szilvia

PÖTTÖMKE ÓVODA
Csoport

Beírt létszám

Cseresznye
kiscsoport

20 fő

Szilva
nagycsoport

24 fő

Alma
vegyes

24 fő

2 főnek számít

3 főnek számít

1

Óvodapedagógus
Dajka
Oraveczné B.Márta
Bodnárné K.K.
Sándorné B.Tünde
Maruzs Miklósné
Kovácsné S.Enikő
Szabó Gáborné
Nagy Tiborné
Antal Lászlóné
/heti 10 ó/
Kovácsné Sz.M.

Körte
középső-nagy

26 fő

Dinnye
középső csoport

26 fő

Szamóca
kis-középső

26 fő

Összesen:

146 fő

Szabó Lajosné
Vass Anita
Antal Józsefné
Púhl Zoltánné
Rozsnyai Istvánné
Murányi Lászlóné
Bukta Ferencné
Tóbi Jánosné
Balog Lászlóné

Korcsoportonkénti megoszlás
Hétszínvirág:
Összes létszám: 129 fő
1. nevelési év:

42 fő

2. nevelési év:

39 fő

3. nevelési év:

48 fő

Pöttömke:
Összes létszám: 146 fő
1. nevelési év:

43 fő

2. nevelési év:

54 fő

3. nevelési év:

49 fő

Bölcsődék létszámai:
Hétszínvirág:
Pöttömke:

A gyermekcsoportok összetételét lehetőség szerint nem változtattuk, az újonnan felvett
gyermekek szüleinek kérését is szinte minden esetben figyelembe tudtuk venni.
- Minden egyes gyermek testi – lelki szükségleteit igyekszünk maximálisan kielégíteni: A
csoportok átlag létszáma 25 fő.

- A családokkal közösen kell érzelmi biztonságot nyújtani a gyermekeknek.
- A beszoktatást nem lehet időponthoz kötni, ez egy egyénenként változó folyamat
eredménye.
- Az intézményeinkben egyre inkább a vegyes életkorú gyermekekből összetevődő csoportok
dominálnak. Arra törekszünk a csoportok elosztásánál, hogy a létszámok közel azonosak
legyenek.

Kiemelt feladataink a nevelési évben:
- A HOP. Felülvizsgálata – SZMSZ átdolgozása.
- A külső világ tevékeny megismerése minél több tapasztalatszerzés által.
/séták, kirándulások/
- Népi kézműves technikák elsajátítása /pedagógus-gyermekek körében + hagyományok
őrzése, ápolása.
-

Népi tánc, népi játékok beépítése a napi nevelő – oktató munkába.

-

A játékos láb és tartásjavító torna gyakoribb alkalmazása

-

A zenére történő testmozgások megkedveltetése, beépítése napirendünkbe.

-

Az OKOS /KOC/KA gyakorlati alkalmazásának megismerése, bevezetése a gyermekek
fejélesztésének elősegítése érdekében.

-

A játékosság, a gyermekközpontúság előtérbe helyezése.

-

A játékban történő fejlesztési lehetőségek széleskörű kihasználása.

- Új eszközökkel, anyagokkal, technikákkal a gyermeki fantázia, alkotókedv megmozgatása,
esztétikai érzék fejlesztése.
-

Óvodapedagógusok módszertani ismereteinek bővítése – megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazása.

-

Kirándulások, túrák szervezése által az egészséges életvitel szemléletének tudatos
formálása.

-

Etnikai programból adódó lehetőségek kihasználása a programban résztvevő gyermekek
eredményes nevelése érdekében.

-

Körülményeinket nehezíti az SNI-s valamint a H.h gyermekek magas száma, ezen
gyermekek fejlesztése csak egyéni ill. kiscsoportos formában elképzelhető.

Az óvodák kapcsolatai
Kapcsolattartás a szülőkkel:
-

Családlátogatások szükség és igény szerinti elvégzése az újonnan érkezett gyermekeknél
mindenképpen.

-

Fogadóórák tartásának szorgalmazása

-

Szülői értekezletek /évi 3 alk, ill. 2/

-

Munkadélutánok /ünnepekhez, népi hagyományokhoz kötődően, jeles napokhoz/

-

Közös programok /kirándulások, gyermeknapi rendezvények, Farsangi bál, Alapítványi
bál/

-

Nyíltnapok tartása, Évzáró

Iskolával:

- Difer átadása - elemzése
- A volt nagycsoportosaink meglátogatása a tanítási órákon
- A leendő első osztályos nevelők kötetlen ismerkedése a nagycsoportos óvodásokkal. /közös
tapasztalat cserék/
- Nagycsoportos gyermekeinkkel ellátogatunk az I. osztályba, ott tanítási órán vesznek részt.

Könyvtárral:

-

Könyvtárlátogatás több alkalommal is.

-

Részvétel rendezvényeiken /mese-versmondó versenyek/

-

A könyv szeretetére nevelés

Egészségügyi ellátással:

-

Védőnőkkel való egyeztetések a létszámok alakulásáról /korfa/

-

Óvodai tisztasági ellenőrzések, szűrések végzése

-

Iskolába menés előtti vizsgálatok elvégzése

-

Előadások a szülők részére egészségügyi témakörökben. Preventív célzattal.

-

Kapcsolattartás a bölcsőde – óvoda orvosával – kölcsönös konzultációk.

Fenntartóval:

-

Tájékoztatás az Intézményegység munkájáról

-

Szükség szerinti adatszolgáltatások

-

Részvétel a Városi rendezvényeken, ill. meghívásuk az Int.egys. fontosabb ünnepségeire.

Gyermekközpontúság az óvodákban:

Az óvodai nevelésünknek gyermekközpontúnak kell lennie, s ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatására törekszik.
Az óvoda az iskolára szocializál, de ezt sokán úgy értelmezik, hogy előkészít az iskolára.
Az óvodai alapprogram tartalmazza, hogy az óvoda nem készít elő az iskolára. A
gyermekközpontúság azt a törekvést jelenti, hogy a gyermeket próbáljuk megismerni
fiziológiai, orvosi, pszichológiai, antropológiai és még sok egyéb szempontból és elősegítjük
az ismeretek, tapasztalatok megszerzését a világról, és eközben a gyermekekben felmerülő
kérdésekre válaszolunk. Olyan környezetet kell az óvodában kialakítanunk, ahol a gyermek
érdekeit vesszük figyelembe, ezek szerint alakítjuk a szokásokat, szabályokat, amelyek
olyanok

legyenek,

hogy megfeleljenek

a

gyermekek

életkori

sajátosságainak

és

szükségleteinek.
Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek érezze magát jól az óvodában. A gyermekeknek a
mindennapok során lehetőséget biztosítunk a sokszínű tevékenységek gyakorlására.
A vegyes életkorú csoportok előnye még az is, hogy megsokszorozódnak a különböző
képességű, fejlettségű gyermekek együttnevelésének lehetőségei.
A nevelés legfőbb eszközének a játékot tartjuk, és e szerint szervezzük gyermekeink
mindennapjait.

II. Nevelési év rendje
A nevelési év 2009. szeptember 01 – 2010. augusztus 31-ig tart. Az óvoda hétfőtől – péntekig
van nyitva.
Nevelésnélküli munkanap nem lehet több 5 napnál, amennyiben ebből igénybe veszünk 1-2
napot, azt úgy tesszük, hogy a gyermekek érdeke ne sérüljön.

Előzetes felmérés – összevont csoportok

Őszi szünet: október 26 – október 30
Téli szünet: december 23 – december 31, december 19 munkanap
Tavaszi szünet: április 02 – április 06-ig.

Nyári takarítási szünet:
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: 2010. július hó
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde: 2010. augusztus hó tervezett időtartama 4 hét.

Előző év 2008/2009. nevelési év értékelése
Az elmúlt nevelési évben minden pedagógus a Helyi Nevelési Program szellemében, tudása
legjavát adva dolgozott /csoport ellenőrzés tapasztalatai/.
Minden csoportnak megvannak a speciális célkitűzései, aminek megvalósítása központi
feladat volt az év során. Az óvodák nyitottsága is elégedettséget váltott ki, viszont szükségét
éreztük a „Házirend” kibővítésének, átdolgozásának, melyet a szülők elfogadtak.
A nyilvános Farsangi bál nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult. Az „Ovi napok”
rendezvénysorozata, ill. a „Gyermek hét” szintén igen sikeresen zajlott le a két
Intézményegységben. Városi rendezvényeken rendszeresen felléptünk táncos produkciókkal,
versekkel, kis műsorokkal, részt vettünk rajz versenyeken, mesemondó versenyeken szép
eredményt értünk el megyei szinten is.
A szülői szervezetekkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, a szülők nagyon sokat segítettek az
Óvodák, ill. a Bölcsődék esztétikusabbá tételében. Az SZMK vezetők jól koordinálták a
szülők munkáját, segítségünkre voltak Alapítványi és egyéb rendezvények lebonyolításában
is, udvarrendezés, parkosítás, stb.
A bölcsődével napi kapcsolatban vagyunk, szinte bármikor bepillantást nyerhetünk egymás
munkájába /hospitálások/. A gondozónők alaposan felkészítik a pici gyermekeket az óvodai
életre.
Az iskolával tervszerűen együttműködünk, közös célunk, hogy az iskolába kerülő gyermekek
már ismerősként lépjék át az iskola kapuját, ne viselje meg őket túlságosan az iskolai
életmódra való átállás.

Tervezett felújítások – karbantartások

- Tisztasági festések elvégzése
- Parketták felcsiszolása, lakkozása
- Kerítés megjavítása
- Mosdók korszerűsítése, WC tartályok cseréje
- Megfelelő öltöző kialakítása a felnőttek részére
- Beépített szekrények szemlélt eszközök számára
- Asztalok átlakkozása.

Feladatellátási terv

Hétszínvirág Óvoda

Int.egys.vezető

Pöttömke Óvoda

– Bánhegyi Tiborné

Int.egys.vez.h.

– Kovácsné Sári Enikő

Munkaköz.vezető – Jónás Sándorné

Munkaköz.vezető – Bukta Ferencné

GYIV. felelős

– Perge Lászlóné

GYIV. felelős

– Bodnárné K. Karolina

Szakszerv.biz.

– Perge Lászlóné

Belső Gondozó

– Tóbi Jánosné

Munkav.

– Susiné Oláh Tünde

Belső Gondozó

– Maruzs Miklósné

Min.B. Team

– Oláhné Jakab Mária

Munkavéd. fel.:

– Oraveczné B.Márta

Susiné Oláh Tünde

Szertár felelős:

– Púhl Zoltánné

Stemlerné Nagy Mária

Faliújság felelős: – Rozsnyai Istvánné

tagja:

Újságcikk

– Ragó Árpádné

Szakszerv.biz.

– Szabó Lajosné

Fejlesztő

– Németh Mónika

Egészség.n.f.

– Vass Anita

Fejlesztő

– Gálné Birkás Emese

Szertáros

– Gulyás Piroska

Ellenőrzések – mérések: a teljesítményértékelés szempontjainak figyelembevételével.
/akik az előző nevelési évben kimaradtak./
Az intézményegység – vezető, ill. intézményegység – vezető helyettes ellenőrző látogatásai.
Tájékozódó látogatás szeptember, október hó
Dokumentáció ellenőrzése minden csoportban
- Beszoktatás tapasztalatai
- Játéktevékenység alakulása
- Felelősök beszámoltatása /negyedévenként írásban is/.
- Pontos munkaidő betartásának ellenőrzése folyamatosan.
- Óvoda tisztasága – udvar rendje /dajkák munkájának ellenőrzése/

Az ellenőrzésbe bevonhatók: Munkaközösség vezetők
Intézményegység – vezető helyettes
Az ellenőrzések időpontjairól előzetes tájékoztatást kapnak az óvodapedagógusok. /ezekről
írásos feljegyzés készül/

Ünnepek megemlékezések
- Szüreti bálon való közreműködés /Hétszínvirág Óv./
- Mikulás
- Adventi előkészületek – Karácsony
- Farsang – farsangi bál
- Nőnap – Alapítványi bál szervezése /Pöttömke Óv./
- Március 15
- Húsvét
- Anyák napja, majális
- Gyermeknap, Pünkösd
- Évzárók
- Csoportokon belül: név és születésnap megünneplése.
- Népi hagyományok felkutatása, ápolása
- Jeles napokhoz fűződő szokások felkutatása

Mindegyik intézményegységben szakmai munkaközösség működik.

Hétszínvirág:

Hagyományőrző munkaközösség
Vezetője: Jónás Sándorné /Munkaterv mellékelve!/

Pöttömke :

OKOS/KOC/KA

M.K.

/foglalkozik a nevelés minden területével/
/ munkaterv mellékelve!/
Vezetője: Bukta Ferencné
Dormándi

óvodapedagógusokat

várjuk

munkaközösségi

rendezvényeinkre, értekezleteinkre.

Óvoda különfoglalkozások a szülők igényei alapján:
-

Zeneóvoda - tánc oktatás

-

Tehetséggondozó fejlesztés

-

Angol nyelv oktatása játékosan

-

Baba torna /Tipegő/

-

Kunk fu,

-

Kis Bocs baba-mama klub.

foglalkozásainkra,

egyéb

Heti 2 alkalommal logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. /szülők szerepe
otthoni gyakorlásban/
A rászoruló gyermekeket a Nevelési Tanácsadó szakemberei fejlesztik.

Szülői értekezletek rendje
Csoport neve:

Zöld Szív

Hagyományőrző
csoport

Makk Marci

Micimackó

Pillangó csoport

Téma:

Határidő:

1., Tájékoztató jellegű
Tervezett éves programok aktuális feladatok megbeszélése.
Házirend ismertetése.

2009.09.15.

2., Tavaszi Ovinapok programjainak megszervezése.
Kirándulások tapasztalatainak összegzése.
3., Családi kirándulás
A nevelési év értékelése Zöld Szíves szemmel.
Közös túrázás, verseny.
Játékok a szülők bevonásával.
1., A nevelési év kezdésével kapcsolatos aktualitások
megbeszélése.
- Csoport speciális célkitűzései
- Házirend ismertetése.
2., Az iskolaérettség kritériumai.
Az elmúlt félév tapasztalatainak megbeszélése.
3., Munkadélután, gyermeknapi ajándékkészítés.
Tavaszi programok ismertetése.

2010.04.20.
2010.06.15.

2009.09.16.

2010.03.20.
2010.05.30.

1., Tájékoztató jellegű Szülői értekezlet
2., Amit az iskolakezdésről tudni kell.
Leendő tanítónők tájékoztatója.

2009.09.18.

3., Gyermeknapi ajándékkészítés. /munkadélután/
1., Az éves nevelőmunka ismertetése.
Házirend elfogadtatása.
Aktuális feladatok.
2., Difer vizsgálatok elemzése, előkészület az iskolai
életmódra.
3., Gyermeknapi munkadélután

2010.05.25.

1., Beszoktatás tapasztalatai
Szocializáció, közösségi nevelés.
Toleranciára nevelés, a másság elfogadása.
Házirend ismertetése.
2., A szülők tájékoztatása az óvodai élet rendjéről.
- csoport szokásrendszere
- kialakítandó szabályok
- Heti rend, napirend
- Aktuális feladatok, programok.

2010.04.30.

2009.09.18.

2010.03.20.
2010.05.20.

2009.09.22.

Szülői értekezlet témája
Pöttömke Óvoda 2009/2010
Csoport neve:

Cseresznye
csoport

Szamóca
Kis-középső
csoport

Dinnye
Középső csoport

Körte
Nagy – középső
csoport

Szilva
Nagy csoport

Alma
Vegyes csoport

Téma:
1., Tájékoztató jellegű
2., Általános tapasztalatok, ezen belül a gondozás, a
szociális és a munka jellegű tevékenységek.
Az elért eredmények ismertetése.
1., Tájékoztató jellegű
2., A közösségi és munkára való nevelés alakulása a
csoportban.
Az iskolaérettségről időben -> (közös más középső
csoportokkal)
Meghívott előadó a Nev.Tan.-ból.
1., Tájékoztató jellegű
2., Nevelési és oktatási feladatok a középső csoportban,
a játékos tanulás lehetőségei a mindennapi tevékenységekben.
Logopédiai felmérés és a Difer egyéni megbeszélése
a szülőkkel.
Az iskolaérettségről időben -> (közös más középső
csoportokkal).
Meghívott előadó a Nev. Tan.-ból.
1., Tájékoztató jellegű

Határidő:
2009.09.15.
2010.02.28.
2009.09.15.

2010.02.28.

2009.09.15.

2010.02.28.

2009.09.15.

2., Középsősöknek: Az iskolaérettségről időben -> meghívott ea.
Nagyoknak: A gyermeki agresszió -> meghívott
pszichológus.
Az első félév tapasztalatai, 2. félév feladatai.
1., Tájékoztató jellegű

2009.09.15.

2., A gyermeki agresszió -> meghívott pszichológus.
Az első félév tapasztalatai, 2. félév feladatai.

2010.02.28.

1., Tájékoztató jellegű.

2009.09.15.

2., Általános tapasztalatok, teendők a különböző életkorú
gyerekek megfelelő fejlettségi szintjének elérése érdekében.
Középsősöknek: Az iskolaérettségről -> meghívott ea.
Nagyoknak: A gyermeki agresszió -> meghívott pszich.

2010.02.28.

2010.02.28.

Jeles napok az Óvodában
Szeptember: 20-án Gyermekek Világnapja
23-án Nemzetközi Hulladék Gyűjtő nap
30-án Magyar népmese napja

Október:

1-én

Idősek világnapja

4--én Állatok világnapja
21-én Földünkért világnap
23-án Nemzeti ünnep

November:

3. hete népdal és népköltészet hete

December:

6-án

Mikulás nap

13-án Luca napja,
Adventi előkészületek
25-26-án Karácsonyi ünnep
31-én Szilveszter

Január:

1-én

Béke világnapja

6-án

Vízkereszt

22-én A magyar kultúra napja

Február:

2-án

Vizes élőhelyek napja

21-én Nemzetközi Anyanyelvi nap

Március:

8-án

Nemzetközi Nőnap

15-én A magyar szabadságharc és forradalom ünnepe
22-én Víz napja
23-án Meteorológiai Világnap
27-én Színházi Világnap

Április:

3-án

Csillagászati Világnap

7-én

Egészségügyi Világnap

11-én Költészet napja
12-én Űrhajózás világnapja
22-én A Föld napja
23-án A könyv napja
24-én A magyar Rendőrség napja
29-én Táncművészet Világnapja

Május:

1-én

A munkaünnepe

4-én

Tűzoltók napja

10-én Madarak és fák napja
15-én Családok nemzetközi napja
Utolsó vasárnap: Gyermeknap

Június:

Első vasárnap: Pedagógusnap
5-én

Környezetvédelmi világnap

21-én A zene ünnepe
25-én Barlangok napja

Július:

1-én

Magyar Egészségügy napja

Augusztus:

20-án Szent István ünnepe
Új kenyér, Államalapítás ünnepe.

Nevelési értekezlet témái:

1./ Tanévnyitó munkatársi és nevelési értekezlet.
Határidő: 2009.09.30.
Felelős: Intézményegység – vezető

2./ A nevelési év munkájának értékelése
Határidő: 2010.06.15.
Felelős: Intézményegység – vezető

Pedagógiai jellegű nevelőtestületi értekezletek:

Témái:

1./ Az óvodában adódó konfliktusok kezelése, mi lehet a jó gyakorlat.
Külső előadó
Határidő: 2009.11.30.

2./ A népi hagyományok beépítésének lehetőségei a nov.-okt. munkába munkaközösségi
foglalkozás keretében.

3./ SZMSZ átdolgozása
Helyi Nev.Program kiegészítése.
Felelős: Intézményegység – vezető
Határidő: 2009. 12.30.

Csoportonkénti SZMK választmány névsora

Hétszínvirág:

Pöttömke

Pillangó csoport: Antal Barbara
Oláhné Pásztor Adrienn
Szabó Anett

Alma cs.: Kovácsné Morvai Tímea

Makk Marci:

Kaszáné Kaló Zsuzsanna
Valent Ágnes
Pomaháziné Pelyhe Alexandra

Körte cs.: Nagyné Hanuszka Anita
Bartókné Szabó Rita
Bálint Krisztina

Zöld Szív:

Hajdú Szilvia
Kovácsné Forgács Beáta
Vinczéné Forgács Zita

Szilva cs.: Bozsikné Váradi Hilda
Szabóné Ferencz Kinga

Hagyományőrző Mezőné Zsiga Anna
csoport:
Barázné Miklós Márta
Lassúné Vadnai Eszter

Dinnye cs.: Eperjesiné Csík Beáta
Dr.Gondosné K.Szilvia
Hidvéginé K.Anett

Micimackó cs.:

Szamóca cs.: Kristonné F.Ágnes
Ragóné Fekete Éva

Nagyné Nagy Andrea
Kovács Józsefné
Tóthné Kelemen Beáta

Cseresznye Nagy Katalin
csop.:
Dr. Bocsi Józsefné
Mészáros Józsefné

Záró rendelkezések
Ebben a nevelési évben a vezetői teendőkkel az Intézményegység – vezető ill. helyettese
együttes akadályoztatása esetén a vezetői teendők elvégzése a Munkaközösség vezetőkre
hárul. Döntési jogkörrel csak előzetes egyeztetés alapján rendelkezhetnek.

A munkaterv mellékletei:

-

Dormándi Óvoda munkaterve

-

Mindkét Intézményegység munkaközösségi munkaterve

-

GYIV. munkatervek

-

Minőség Biztosítási Team munkaterve

-

Belső Gondozók munkaterve

-

Csoportok névsorai

-

Óvodák és Bölcsődék Intézményegységének Ellenőrzési Ütemterve 2009/2010.

-

Óvodák és Bölcsődék Intézményegységének Házirendje

