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A DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK 

JOGSZABÁLYI  
 

➢ A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

➢ A kormány 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

➢ A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is: 

➢ A 2022/2023-as nevelési év beszámolójában meghatározott célkitűzések, feladatok 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is: 

➢ Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

➢ A Gyakorló Óvoda Pedagógiai Programja 2022 

➢ Szervezeti és Működési Szabályzat 2018 

➢ Házirend 2019 

➢ A gyakorlati képzés útmutatója (2022/2023. I.- II félév) 

➢ A Kar naptári terve (2022/2023) 

➢ A Debreceni Egyetem Intézkedési terve egészségügyi válsághelyzet időszakában 

      az oktatási feladatok megszervezésére és végrehajtására 

➢ A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájának eljárásrendje  
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I. AZ ÉVES MUNKATERV FELÉPÍTÉSE 
 

− A nevelési év rendje 

− Az óvoda csoportjai, személyi állománya 

− Humánerőforrás fejlesztése 

− Óvodai nevelőmunka 

− Kapcsolataink 

− Gyakorlati képzés 

− Kutatómunka 

− Gazdálkodás, felújítás 

 

Mellékletek 

 

− A Fejlesztő Munkaközösség munkaterve 

− A Tehetség Munkaközösség munkaterve 

− Munkatársi értekezlet 

− Továbbképzési terv 

− Óvodai ünnepek, hagyományok 

− Naptári terv 

− Ellenőrzési terv 

− Gyakorlati képzés útmutatója 

− Munkarend 
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II. A 2022/2023 NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

A nevelési év rendje 

A 2022/2023-as nevelési évben a nevelési év első napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), az 

utolsó napja pedig 2023. június 15. (szintén csütörtök).  

2023. június 15-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet megszervezése fokozatos összevonás 

mellett történik a szülők igényeinek előzetes felmérése alapján. A gyermeklétszámtól függően 

június hónapban szintenként, később épületenként, majd júliusban épületek közötti összevonás 

mellett szervezzük az óvodai életünket. A nyári időszakban a gyermekekkel minden esetben 

óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens foglalkozik. 

 

A téli óvodai szünet ideje 

A téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart, azaz január 3-án, kedden nyitjuk 

meg az óvoda kapuit. 

 

Nyári óvodai szünet ideje 

A teljes zárás idejét a korábbi négy hétről három hétre csökkentjük, a szülők igényeinek 

felmérése alapján.  

Ennek ideje: 

 Teljes zárás: 2023. július 31-től – 2023. augusztus 18 –ig.  

 Az első nevelési nap: 2023. augusztus 21. (hétfő) 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

Az igénybe vehető nevelés nélküli munkanapokból egy napot 2022 december végéig, két 

napot 2023 június végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre, 

csapatépítő tréningre kívánunk felhasználni. 

Ezen idő alatt igény szerint a szülőknek ügyeletes csoportban biztosítjuk a gyermekek ellátását. 

Az ügyeletes csoport vagy óvoda kijelöléséről hét nappal korábban tájékoztatjuk a szülőket. 

A nevelés nélküli munkanapok igénybevételét korlátozva tervezzük a szülők igényfelmérése 

alapján. A rövidebb megbeszéléseket az alvásidőben igyekszünk megvalósítani. 
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Tervezett nevelési értekezletek 

− 2022. augusztus 29. (délután) Évnyitó nevelőtestületi értekezlet   

− 2022.szeptember 5-6-7. (ebéd után) Módszertani megbeszélés a hallgatói képzés 

feladatainak átgondolása 

− Szeptember 5. Dr. Pálfi Sándor: Játék az óvodában 

− Szeptember 6. Laoues-Czimbalmos Nóra, Szerdahelyi Zoltán: Mozgás az óvodában 

− Szeptember 6. Dr. Rábai Dávid: Munka jellegű tevékenységek szervezése az 

óvodában 

− Szeptember 7. Bújdosóné Dr. Papp Andrea- Dr. Geszthelyi Hermina- Verselés. 

mesélés az óvodai gyakorlatban 

 

Nevelésmentes munkanap keretén belül: 

2022. október 15.   Belső továbbképzés (áthelyezett munkanap) 

2022. december 2. Nevelésmentes munkanap 

2023. március 6. Nevelésmentes munkanap 

2023. június 16. Nevelésmenetes munkanap (év végi értekezlet) 

 

Az óvoda nyitva tartása 

Óvodánkban reggel 7:00-17:00 között óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 

7:00-től 7:30-ig és délután 16:30-17:00-ig ügyeleti rendszerben épületenként egy csoportban 

fogadjuk a gyerekeket. Az ügyeleteket reggel az épületek aulájában, délután (főként) az 

udvaron szervezzük. Az épületenkénti szervezés optimális a gyermekek számára a dolgozók és 

a gyermekek között kialakult személyes kapcsolatok miatt. Mindez megalapozza az érzelmi 

biztonságot.  

 

Heti rend 

A heti rend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet jelenti a gyermekek 

számára. A heti rend tervezését a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak 

figyelembevételével állítják össze az óvodapedagógusok, az óvoda pedagógiai programjának 

megfelelően. Továbbá tartalmazza a tevékenységköröket, élményszerző séták, 

tapasztalatszerzés tervezett idejét, mely rugalmasan változtatható a gyermekek igényeinek 

megfelelően. A heti rendet félévre bontva tervezzük, a hallgatói képzés beépítésével. A heti és 

napi tervben szereplő tevékenységeket az időjárástól függően főként a szabadban az udvaron 
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szervezzük. A szükséges ruházat beszerzéséhez a szülők segítségét kérjük. (gumicsizma, 

esőkabát, tornához melegítő.) Mindezek nagymértékben hozzájárulnak az egészséges életmód 

szokásainak megalapozásához, a levegőn tartózkodás egészségre gyakorolt jótékonysági 

hatásának biztosításához. 

 

Munkarend 

Munkarendünk kialakítása a jogszabályokban előírtaknak és az SZMSZ-nek megfelelően 

történik. A névre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik, melyet minden 

nevelési év elején felülvizsgálunk. Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő 

munkatársak munkarendje igazodik óvodánk nyitva tartásához, illetve a szülői igényekhez, 

illetve az ellátandó feladatokhoz. 

A munkarend optimális összeállítását az intézmény speciális funkciója, a hallgatói képzés is 

befolyásolja. Az óvodapedagógusok beosztása a hallgatók óvodai gyakorlatának függvényében 

történik. Ebben a nevelési évben a pedagógiai asszisztensek számának növekedésével 

biztosítani tudjuk a törvényi szabályozásnak megfelelő munkaidő betartását 

(vezetőpedagógusok részére). A hallgatói képzés megszervezése különleges váltott műszakot 

igényel az óvodapedagógusok részéről. Ez azt jelenti. hogy a magasabb évfolyamot mentoráló 

óvodapedagógusok heti háromszor, az alsó évfolyamos kollégák heti kétszer dolgoznak a saját 

hallgatójukkal azonos délelőttös műszakban, illetve délutánonként is. Ennek jelentőségét a 

mentorálási folyamat személyessége teszi szükségessé.  

Intézményünkben jelenleg 6 gyakornok dolgozik. Részükre egy szakmailag tudatosan 

összeállított munkarendet készítettünk, amelyben heti egy alkalommal a délelőtti munkaidőt 

követően projekt megbeszélés céljából maradnak a mentori megbeszélésen. Havi egy 

alkalommal látogatást szervezünk részükre, illetve a második félévben őket látogatjuk meg az 

előre elkészített ellenőrzési terv alapján.  

Az állandó munkarend elősegíti a gyermekek biztonságérzetének megalapozását, megtartását, 

a tevékenységek részvételének differenciált megvalósítását. Munkarendünk félévenként 

változik.  

A munkarend összeállításáért az intézményvezető-helyettes a felelős. 
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III. Helyzetelemzés 

 

 A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájában a 2022/23-as nevelési évben 11 óvodai 

csoport kezdte meg az óvodai életet. Az óvodánk iránti nagy érdeklődésnek köszönhetően 

megemelkedett a beíratott gyermekek száma, ami egy újabb csoport beindítását tette 

szükségessé. A szakmai és anyagi támogatásnak köszönhetően engedélyt kaptunk a 11. csoport 

újra indítására. A „C” emeleten az eddig tehetségműhelyként működő csoportot átalakítottuk 

óvodai csoporttá, ami a „tulipán” csoport elnevezést kapta.  

Jelenlegi gyermeklétszámunk: 250 fő. Óvodánk nem rendelkezik felvételi körzettel, ennek 

megfelelően a gyerekek a település bármely részéről és a városhatáron kívülről is érkeznek  

Görbeháza (1 fő), Debrecen (2 fő). 

 

A nemek eloszlása csaknem arányosan jelenik meg az óvodás gyerekek között: 

- fiúk 136 fő 

- lányok 114 fő 

 A hátrányos helyzetben nevelkedők aránya kis mértékben csökkent a 2022/2023-as 

nevelési év első szakaszában. 

 Számszerű adataink jelenleg a következők: 
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Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája – Helyzetkép 2022. szeptember  

(250 fő) 
 

1. Hátrányos helyzetű (1fő) 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű (4 fő) 

3. Örökbefogadott (3 fő) 

4. Családba fogadott (2 fő) Gyám: Nagyszülő 

 

 

5. SNI (5 fő) 
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6. BTMN (5 fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tehetségígéret (14 fő) 
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8.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (8 fő) 

 

 

 

9.  Egy szülős család (20 fő) 

 

 

 

11.  Tartós betegek (4 fő) 

 

A tartós betegek a szakorvosi véleményt bemutatva külön étrend alapján étkeznek, ami 

a Debreceni Egyetem és az UD Campus Nonprofit Kft. között kötött szerződés alapján 

biztosítunk számukra. A külön étrend megrendelését az óvodatitkár intézi a szülők 
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előzetes jelzései alapján. Sajnos az ételallergiás gyermekek étkezése nagy anyagi terhet 

jelent óvodánk számára.  

Jelenleg az alábbi egységárakon biztosítjuk az ételallergiás étkezést: 

− Tízórai ára: 439,98 Ft + ÁFA /fő/nap 

− Ebéd ára: 1307,09 Ft + ÁFA /fő/nap 

− Uzsonna ára: 439,98 Ft + ÁFA /fő/nap 

Az ár tartalmazza a nyersanyagnormát, az 1 adagra eső rezsi költséget, valamint a csomagolási 

költséget. Az ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.  

A kiszállítás költsége: szállítási címenként: 134.- Ft + Áfa/adag, de minimum 2010 Ft + 

Áfa/alkalom. 

A szabályozás értelmében lehetőség van a szülőknek az allergiás gyermekük számára ételt 

behozni, aminek a hűtéséről, tárolásáról gondoskodnunk szükséges. Erre a célra minden szinten 

biztosítunk hűtőt, mikrohullámú sütőt, gáztűzhelyt, illetve a szükséges edényeket. A 

használatukra eddig nem volt szükség a központilag biztosított étrend igénybevétele miatt. 

 

Az intézményünkben járó gyermekek statisztikai adatai 
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III.1 Működési feltételek  

 

Óvodánk, a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel 

rendelkezik. Az eszközök használatában kiemelt célunk, hogy a gyerekek számára 

biztonságosak és hozzáférhetőek legyenek, szolgálják a gyermekek játék-és mozgásigény 

kielégítését, egészségük megőrzését, fejlődésüket. Kiemelten kezeljük az egészséges életmód 

szokásainak megalapozását, a sport, a mozgás népszerűsítését a gyermekek és a családjaik 
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körében. Ennek érdekében a szülők és a Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyesület 

támogatásával folyamatosan alakítjuk a gyermekek életterét. Mindennapi életünk része a 

levegőzés, edzés, mindennapi mozgás, melyek feltételrendszere adott intézményünkben.  

Óvodánk három épületben 12 csoportszobával rendelkezik, melyből 11 csoportban folyik a 

nevelő munka. Egy csoportszobát, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar használatára 

adtuk át a csecsemő szakos hallgatók számára, demonstrációs terem céljából. A csoportszobák 

méretei a gyermeklétszámnak megfelelőek. Óvodánk rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez 

szükséges eszközökkel és helyiségekkel. 

A logopédiai szobában folyik a logopédiai fejlesztés, míg a tornateremben a 

fejlesztőpedagógiai- és gyógypedagógiai fejlesztés, a szenzomotoros torna, gyógytorna. Heti 

egy alkalommal működik a Tanácskozó teremben a hitoktatás.  

A logopédiai szoba egészségügyi helyiségként is funkcionál, itt különítjük el a beteg gyereket 

a szülők megérkezéséig. Az óvodai Tanácskozóban található a könyvtár is, illetve a digitális 

eszközök (laptop, projektor, okos tábla, nyomtató). Minden csoport rendelkezik laptoppal, ami 

az adminisztrációs munkák elengedhetetlen feltétele.  Intézményünkben digitális 

dokumentációt vezetünk az OVPED rendszer segítségével. A gyermekek adatait, az étkezés 

megrendelését, az anamnézist és fejlesztési tervet, projekteket, nevelési tervet mind a fent 

említett rendszerben rögzítjük és tároljuk.  

Egy tornateremmel, egy tornaszobával és a Kar által használt tornaterem időnkénti beosztásával 

igyekszünk megvalósítani a mozgásfoglalkozásokat.  

A magas csoportszám és a hallgatói képzés szigorú időbeosztást igényel. Óvodánk udvara jól 

felszerelt mozgásos és udvari eszközökkel rendelkezik. Jó idő esetén minden alakalommal a 

szabadban szervezzük a tevékenységeket. 

 Az óvoda udvarán található eszközök tanúsítvánnyal és TÜV engedéllyel rendelkeznek. 

Az eszközök takarítását a takarítási lapon rögzítjük és ellenőrizzük, ezzel biztosítva a 

gyermekek egészségi állapotának megőrzését. Az eszközvásárlás során kiemelt figyelmet 

fordítunk azoknak az eszközöknek a beszerzésére, amelyek a gyermekek mozgásigényét, 

egészséges fejlődését, kognitív és manipulációs képességének fejlesztését támogatják. 

Jelenlegi eszközbeszerzési céljaink: 

− „B” emelet és „B” földszint homokozója 

− Tulipán csoport redőny és szúnyogháló felszerelése 

− Tulipán csoport berendezése 

− Tornaszobai szőnyeg 
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− Ütésálló felületek az udvarra (2 mászó eszköz alá) 

− Homok a homokozókba 

− Fogyó eszközök beszerzése  

− Textíliák, díszítő anyagok vásárlása 

− Tisztasági festések 

− Eszközpótlások 

− Munkaruha az új dolgozóknak 

III.2 Humánerőforrás 

 

A 2022/2023-as nevelési évben a személyi feltételeink változtak. A 11. csoport újra 

indításával a következő változások történtek: 

− két óvodapedagógus 

− egy dajka álláshely betöltése vált esedékessé.  

A létszámbővítési engedély következtében augusztusban a meghirdetett állásokra vártuk a 

jelentkezőket. A meghirdetett állások betöltése augusztus 22-től vált aktuálissá. Az 

óvodapedagógus álláshely betöltése technikai okok miatt szeptember elejére csúszott. 

 

Dolgozói létszám 

− 1 intézményvezető 

− 22 óvodapedagógus - két intézményvezető-helyettes  

− 1 óvodatitkár 

− 5 pedagógiai asszisztens 

− 10 dajka / pedagógiai munkát közvetlenül segítő/ 

− 1 csökkentett munkaképességgel rendelkező dolgozó (6 órában) 

A dolgozók létszámának növekedése lehetővé tette a kooperatív munkafolyamatok 

megvalósítását, a törvényi szabályozásnak megfelelő munkarend betartását. Minden 

tekintetben pozitív változást várunk a létszámnövekedéstől. 
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A nevelőtestületben az óvodapedagógus diplomán kívüli tanulmányok: 

− 14 szakvizsgázott óvodapedagógus 

 

Jelenleg a következő szakon folytatják tanulmányaikat az óvodapedagógusaink:   

− 2 fő szociálpedagógia MA szakon folytatja tanulmányait 

− 1 fő Szakvizsga – Kiemelkedő képességű gyermekek felismerése és fejlesztése a kora 

gyermekkorban 

− 1 fő Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

− 1 fő Állatasszisztált segítő tevékenység koordinátorképzés 

 

Pedagógus fokozatok szerinti besorolások: 
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 DE Gyakorló Óvodája 

Vezetőpedagógusok a 2022/2023. nevelési évben 

 
Pedagógus neve Tevékenység A megbízás időtartama 

Bácsi Imréné óvodai nevelés határozatlan 

Balogh Beáta Anikó óvodai nevelés határozatlan 

Csapó Ágnes óvodai nevelés határozatlan 

Dr. Buglyóné Tóth Éva óvodai nevelés határozatlan 

Dr. Lévai Antalné óvodai nevelés határozatlan 

Gargya Zoltánné óvodai nevelés határozatlan 

Kapitány Sándorné Bartha Beáta óvodai nevelés határozatlan 

Kovács Attila óvodai nevelés határozatlan 

Kovácsné Fazekas Mónika óvodai nevelés határozatlan 

Kuttor Márta óvodai nevelés határozatlan 

Lukácsi Nóra óvodai nevelés határozatlan 

Oláh Ágnes óvodai nevelés határozatlan 

Ráczné Bársony Judit óvodai nevelés határozatlan 

Szalóki Mária óvodai nevelés határozatlan 

Zágonyiné Nagy Szilvia óvodai nevelés határozatlan 

Zolnai Imréné óvodai nevelés határozatlan 

 

III.3 Csoportok, létszámadatok 

 

Gyerekek összlétszáma: 250 az alábbi táblázatban összesítve. 

 

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 2022/2023. szeptembertől induló csoportjainak 

létszáma 

 

Óvodai csoport neve Gyermekek létszáma 

ALMA 24  

CICA 19  

CIKLÁMEN 22  

CSERESZNYE 23  

KATICA 21  

KÖRTE 23  

MACI 25  

MARGARÉTA 25  

MÓKUS 23  

SZŐLŐ 23  

TULIPÁN 22  

ÖSSZESEN 250  
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HALLGATÓI KÉPZÉS FELADATAI 
 

A 2022/2023-as tanév óvodapedagógus szak hallgatói adatai nappali: 144 fő 

I.         évfolyam nappali tagozat 42 fő 

II.        évfolyam nappali tagozat 49 fő 

III.      évfolyam nappali tagozat 53 fő 

  

A 2022/2023-as tanév óvodapedagógus szak hallgatói adatai levelező: 163 fő 

I.         évfolyam levelező tagozat 63 fő 

II.        évfolyam levelező tagozat 36 fő 

III.      évfolyam levelező tagozat 63 fő 

Nemzetiségi óvodapedagógus szak: csak III. évf. 1 fő 

 

A gyakorlati képzés óvodai vonatkozásai nappali és levelező tagozaton: 

• Egyéni 

• Csoportos gyakorlat 

• Szaktárgyi gyakorlat 

 

A gyakorlati képzés az 2022/2023-as nevelési évben a jelenleg érvényben lévő tanterv alapján 

működik. A hallgatók kéthetes turnusban érkeznek az óvodába, ahol az Útmutató alapján a 

mentorok segítségével az oktatók támogatásával végzik az aktuális feladataikat. A 

felkészítéshez módszertani konzultációkat szervezünk, ahol egyeztetjük a feladatokat. A heti 

rendszerességgel beütemezett megbeszélési órán a hallgatókat reflexióval, kooperatív 

munkával, közös felkészüléssel támogatják az óvodapedagógusok és az oktatók.  

A hallgatók érvényes egészségügyi kiskönyvvel kezdhetik meg óvodai gyakorlatukat. A II és 

III éves hallgatók megosztását a változatosabb tevékenységszervezési lehetőség indokolja.  A 

két évfolyam kooperatív módszerekkel összedolgozva szervezik a napi tevékenységeket. 

A tervezett beosztásnak megfelelően a hallgatói képzéssel töltött időben a dolgozók a 

képzéshez igazított munkarendben, majd heti váltásban dolgoznak. A hallgatók számára 

készítettünk egy eljárásrendet, melynek a betartásáról a vezetők és a mentor 

óvodapedagógusok gondoskodnak.  
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IV. A 2022/2023-as NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 

A nevelési év kiemelt feladatait a nevelőtestület év végi értékelésével, a személyi 

változások figyelembevételével, illetve a vezetői célok megvalósításának összhangjában 

határoztuk meg. Elsődleges cél a gyermekek számára a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör 

biztosítása. 

 

1. A módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése a mozgás változásainak 

átgondolásával. 

2. A Tehetség és a Fejlesztő Munkaközösség által kidolgozott mérőeszközök 

megismerése, a tapasztalatok megosztása, a végleges dokumentumok elkészítése. 

3. Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása mind az óvodáskorú 

gyerekek nevelésénél, mind az óvodapedagógus hallgatók képzésénél. 

 

További céljaink 

− Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, 

Gyakornoki program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. 

− A gyakornokok sikeres beilleszkedésének, szakmai munkájuknak a támogatása. 

− A szervezet szakmai színvonalának további erősítése, a szervezeti kultúra fejlesztése. 

− Óvodánk jó hírének megtartása, fejlesztése. 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink 

A mesterprogramok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása, a programok összehangolt 

megvalósításának támogatása, az óvodai élet színesebbé tétele.  

A gyakornoki vizsgák sikeres teljesítésével a szakmai fejlődés elősegítése és támogatása. 

A fiatal kollégák mentorálásával óvodánk jövőképének megtartása, szakmai színvonalának 

támogatása. 
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V. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzés területe Ellenőrzés ideje Ellenőrzés dokumentálása 

Nevelési év indításának feltételei Szeptember 15-ig Feljegyzés 

Tanügyigazgatási 

dokumentumok  

Október 15-ig Feljegyzés 

Pedagógiai munka írásbeli 

dokumentálása                                

Szeptember 30-ig 

 

Csoportnaplók 

 

Pedagógiai gyakorlat                    November- március Csoportnaplók 

Visszatérő ellenőrzések Folyamatos 

 

Összegző értékelés 

csoportnaplók 

Mesterprogramok 

folyamatellenőrzése 

Október 15. Beszámolók 

Tevékenységi körök 

működésének ellenőrzése 

November 

Március 

Feljegyzések 

A programszervezés 

szabályozásaira vonatkozó 

előírások betartása 

Folyamatos Feljegyzés 

 

 

 

Az ellenőrzés területei 

 

1. Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása, az oktató-

nevelő munka eredményeinek megfigyelése. 

2. Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű 

használatára, a beszerzésekre és a takarékosságra. 

3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a 

munkavégzés minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények 

betartására. 

4. A tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok 

meglétéhez és vezetéséhez kapcsolódik. 
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Az óvodapedagógus nevelőmunkájának ellenőrzési terve 

 

A belső ellenőrzési terv a 2022/2023-as nevelési évre tervezett látogatások időpontja. 

 

Az ellenőrzések időrendje: 

 

Látogatott óvodapedagógus A látogatás dátuma Látogatás kijelölt tartalma 

Dr. Buglyóné Tóth Éva 2022. október 17.  játék 

verselés, mesélés 

mindennapi mozgás 

Kovács Kinga 2022. november 22. játék 

komplex tevékenység 

 

Kovácsné Fazekas Mónika 2022. december 12. játék  

komplex tevékenység 

Nagy Péter 2023. január 9. játék  

verselés, mesélés 

komplex 

Molnár Renáta 2023. február 27. játék 

verselés, mesélés 

mindennapi mozgás 

 

Nagy Julianna  2023. március 13. játék 

komplex tevékenység 

 

 

Az első félévben a tapasztaltabb kollégák látogatását terveztem, a gyakornokok bevonásával. 

A látogatásról hospitálási naplót és jegyzőkönyvet vezetünk. A szakmai beszélgetés a 

gyakornokok szakmai fejlődését segítik elő. A II. félév látogatásai a gyakornokok munkájára 

irányul. A tervezett ellenőrzéssel a minősítő vizsga előkészítését segítjük.  

 

Ellenőrzési feladatok 

 

Szeptember: Az új gyermekek fogadásának előkészítése, a befogadás megszervezése, 

családlátogatás megszervezése, anamnézis felvétele, a gyerekek befogadásának módszere, 

ütemezése. A hallgatói képzés beindítása, az ütemtervek, anyagok kiadása. 

 A pedagógiai dokumentációk ellenőrzése, törzskönyvek, csoportnaplók, felvételi-mulasztási 

naplók, étkezési nyilvántartások, munkanaplók, az egyéni fejlődést nyomon követő 

dokumentumok megnyitása. (ell: intézményvezető, intézményvezető-helyettes) 
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Október: A munkaközösségek, munkacsoportok munkaterveinek ellenőrzése. A 

csoportszobák esztétikus berendezésének, az életkori sajátossághoz való optimális és célszerű 

kialakításának vizsgálata. 

A mesterprogramok megvalósulásának ellenőrzése. (ell: intézményvezető, intézményvezető-

helyettes)  

November: A gyermekek befogadása, a beilleszkedést elősegítő, biztonságot adó légkör 

megfigyelése a csoportokban. A HH-HHH-s gyermekek hátránykompenzációjának 

elősegítése, egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés megvalósulása a csoportokban, 

tanköteles gyermekek képességmérése, szülői beszélgetés kezdeményezése, megszervezése. 

Az átlagostól eltérő fejlődésű gyermek szakszolgálati kérelmének indítása.  (ell: 

intézményvezető)  

December: A gyermekek változatos tevékenykedtetésének megfigyelése, differenciált egyéni 

és közösségi fejlesztés a csoportokban. A vegyes csoportok működésének konstruktív 

átgondolása, megszervezése, kiemelten a mozgás és az ének, zene, énekes játékok, tánc 

területén. Hallgatói képzés lezárása, jegyek beírása. 

Vezetői ellenőrzések, házi hospitálások, a látottak megbeszélése belső tudásátadás 

folyamatában, önreflexiók. (ell: intézményvezető, szakmai munkaközösség vezető) Az óvodai 

eszközök megóvása, munkavédelmi és HACCP szabályok betartása. (ell: intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes) 

Január: A nevelőmunka, a pedagógiai dokumentációk vizsgálata: az első félév értékelése, a 

második félévre vonatkozó tervezőmunka ellenőrzése. (ell: intézményvezető+ szakmai 

munkaközösség vezető.) A kiscsoportos szülőkkel négyszemközti beszélgetések 

megszervezése. Hallgatói feladatok elvégzése, félév zárása. 

Február: Az egyénre szabott személyiségfejlesztés és a közösségi életre történő felkészítés, a 

kooperatív tanulási technikákkal szervezett csoportmunkák, az integrációt elősegítő korszerű 

módszertani elemek megfigyelése a tanköteles korú gyermekeknél, hallgatói feladatokra való 

felkészülés, ütemterv, dokumentáció. (ell: intézményvezető, intézményvezető-helyettes) 

Tehetséggondozás beépülése a mindennap szervezett tevékenységbe. (ell: intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes, tehetséggondozási munkaközösség vezető) Levelező tagozatos 

hallgatók konzultációjának látogatása.  

Március: Programok megvalósulásának ellenőrzése, hallgatói feladatok teljesítése, 

szakkörök, tevékenységi körök ellenőrzése. (ell: intézményvezető, intézményvezető-helyettes) 

Április. A pedagógiai munkát segítő munkatársak munkavégzésének, segítőkészségének 

ellenőrzése (ell: intézményvezető-helyettes) Munkaközösségi megbeszélések, bemutató 
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foglalkozások, szakmai teamek folyamatos látogatása. Egészséges életmódra nevelésen belül 

a mozgásfejlesztés, edzettség kialakítása életkornak megfelelő követelményekkel (ell: 

intézményvezető, intézményvezető-helyettes) 

Május: Az elvégzett munkák értékelése, intézményi önértékelés és az észrevételek, 

tapasztalatok összegyűjtése. (ell: intézményvezető, intézményvezető-helyettes) 

Június – Július - Augusztus: A nyári összevonások megszervezése. Az élményszerű és 

balesetmentes nyári élet megszervezésének ellenőrzése. A nyári nagytakarítás 

munkafolyamatának vizsgálata. (ell: intézményvezető-helyettes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

VI. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 

 

Célunk 

A formális együttműködés korszerűsítése, az informális együttműködés hatékonyságának 

növelése, a szülők aktív bevonása az óvodai nevelésbe, illetve a gyermek közös nevelésébe. 

 

VI.1 A családdal való együttműködés 

 

  A szülők, az óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontban beszélnek a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatban. A reggeli és délutáni találkozások rövid idejű benntartózkodás 

okából csak a szükséges információátadásra korlátozódik. A négyszemközti beszélgetések 

célja a gyermek fejlődésére vonatkozik, kiemelten a tanköteles gyermekek esetében a tényleges 

iskolakezdés meghatározása, a fejlettségi vizsgálatok eredményeinek és tapasztalatainak 

értékelésével. 

Az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően, az általában használt csoportfelületeken az 

óvodapedagógusok csak a közös tevékenységekről, a feladatokról tájékoztatják a szülőket. A 

gyermekek fejlődésének nyomon követése és a szülők ez irányú tájékoztatása törvényi előírás, 

amit kiemelt fontosságú feladatnak tartunk. A családi napok, az óvodai és a csoport 

rendezvények ebben a félévben megrendezésre kerülnek. 

Az első félévben megszokott programok közül, a következőket tervezzük megvalósítani, a 

naptári tervbe pontos határidőmeghatározással. 

− Szülői értekezlet  

− Szülői Szervezet gyűlése  

− Családi nap, közös főzés 

− Egyéni beszélgetés a szülőkkel 

− Őszi nap  

− Nyílt nap  

− Szülők Akadémiája 

− Karácsonyi készülődés csoportonkénti szervezéssel 

− Nagyszülők napja 
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A második félév programjai: 

− Szülői értekezlet 

− Egyesületi rendezvény (bál, jótékonysági est) 

− Farsang 

− Húsvéti forgatag 

− Tavaszköszöntő 

− A Föld napja 

− Madarak és fák napja 

− Ballagás (búcsú az óvodától) 

− Családi nap 

 

A programokat csoportonként, illetve óvoda szinten szervezzük. 

 

VI.2 Kapcsolat a tágabb környezettel 
 

Kapcsolat a fenntartóval, a kar oktatóival/folyamatos 

Kapcsolat a hallgatókkal 

− Napi szakmai kapcsolat  

− Hallgatói igények, elégedettség folyamatos felmérése a gyakorlati képzés 

korszerűsítése érdekében történnek.  

A kapcsolatok működését nagymértékben támogatja a Kar közelsége, a mindennapi kapcsolat. 

 

Kapcsolat a társintézményekkel 

Az elmúlt években megerősödtek a városi és egyetemi fenntartású óvodákkal a kapcsolatunk. 

Ezen túl a város vezetésével is jó kapcsolatot ápolunk, a közös gondolkodás eredményeként 

szerveztünk programokat, támogató és segítő szándékkal étkezést biztosítottunk a rászoruló 

családok számára. 

 A jelenlegi helyzetben továbbra is fenntartjuk az egymás tájékoztatására vonatkozó 

kapcsolatot. Kialakítottuk a városi vezetői kabinetet, amely a szakmai kérdések 

egyeztetésével segíti a közös gondolkodás megalapozását.  

Terveinkben szerepel a városi szintű szakmai találkozások, bemutató foglalkozások 

(tevékenységek) kölcsönös látogatása, szervezés
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VII. 2022-2023-as NEVELÉSI ÉV TERVEZETT FELADATAI, A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI, HATÁRIDŐ 

Cél-Terület Siker-kritérium Feladat 
A megvalósítás 

kritériumai 
Felelős Határidő 

Ellenőrzés 

értékelés 

ERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉS 

 

 

 

 

Humánerőforrás 

fejlesztés 

A feladatok 

értelmezésével 

magasabb 

színvonalú 

nevelőmunka és 

szervezési 

feladatok 

koordinálása. 

Óvoda Tanács 

segítségével az 

információáramlás 

és koordinálás 

sikeres 

megvalósítása. 

humán erőforrás 

 

Az új dolgozók 

sikeres 

beilleszkedése a 

nevelőtestületbe. 

(dajka, 

óvodapedagógus, 

pedagógiai 

asszisztens) 

A munkakörök 

feladatok, 

munkaidő 

koordinálása. 

 

Munkaköri leírások 

módosítása, kiadása. 

 

Gyakornoki 

program 

megvalósításának 

folyamatos 

biztosítása. (6 fő) 

A mentorok 

munkájának 

támogatása. 

 

A munkaköri 

feladatok 

megismertetése, 

munkahelyi légkör 

pozitív alakulása. 

Az új dolgozók 

mentorálásával a 

sikeres 

beilleszkedés 

elősegítése. 

 

Tiszta óvodai 

környezet 

fenntartása. 

Bácsi Imréné 

intézményvezető 

helyettes 

Kovácsné Fazekas 

Mónika 

intézményvezető 

helyettes 

Balogh Beáta 

intézményvezető 

 

Mentorok: 

Bácsi Imréné 

Zolnai Imréné 

Kapitány Sándorné 

Bartha Beáta 

Kuttor Márta 

Kovácsné Fazekas 

Mónika 

Csapó Ágnes 

2022. 

szeptember 1. 

(folyamatos) 

Balogh Beáta 

Intézményvezető 
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Mintaadás, közös 

tevékenységek 

szervezése az új 

dolgozókkal. 

Szakmai 

előmenetel 

támogatása 

A minősítővizsgák 

sikeres teljesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

Az életpálya 

modell szerinti 

minősítésre, 

mesterfokozatra 

jelentkezés 

támogatása 

Az Oktatási Hivatal 

által kijelölt 

időpontokban a 

vizsgák 

megszervezése, az 

erre vonatkozó 

felkészülések 

támogatása. 

 

Balogh-Jóhn 

Szimonetta 

Nagyné Forgács 

Dorina 

 

 

Az esetleges soron 

kívüli lépés 

támogatása 

- Dr. 

Buglyóné 

Tóth Éva 

- Kovács 

Attila 

 

A felkészülés 

támogatása, a 

mentorok és 

kollégák 

bekapcsolása a 

folyamatba. 

Belső bizottsági 

tagok: 

Balogh Beáta 

Az Oktatási Hivatal 

által kijelölt 

időpontok 

2022. szeptember 

23 

2022. szeptember 

27. 

Balogh Beáta 

Intézményvezető 
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Belső 

továbbképzés 

A Kar 

módszertanos 

oktatóival és az 

óvodapedagógusok

kal a szakmai 

kapcsolat 

erősítése, egymás 

munkájának 

megismerése, a 

tapasztalatok 

átadása. 

Belső 

továbbképzések 

szervezése  

Módszertani 

továbbképzések 

szervezése 

Mozgás: 

- Szerdahelyi 

Zoltán 

- Czimbalmo

s-Laoues 

Nóra 

A nevelőtestület 

tagjai között 

videofelvétel 

készítése, a 

módszertanos 

oktatók 

segítségével, 

filmelemzés. 

 

 

Balogh Beáta 

 

 

Munkaközösség 

vezetők: 

Gargya Zoltánné 

Kovács Attila 

Módszertan/hó 

 

 

Október 15. 

 

 

fenntartó 

Külső 

továbbképzés 

Mesterprogramok 

bemutatása, 

gyakorlati elemek 

disszeminálása a 

nevelőtestület tagjai 

között. 

A programok 

elméleti 

ismertetése. 

Gyakorlati 

bemutatók, 

mesterprogramok 

eszközeinek 

kipróbálása. 

A szakmai 

kitekintés erősítése. 

Balogh Beáta folyamatos fenntartó 

Önfejlesztés 

Szakmai nap 

A Gyakorló Óvoda 

szakmai jó 

hírének 

fenntartása, 

terjesztése. 

Sikeres szakmai 

nap a régió 

Az érdeklődésnek 

megfelelő tartalmú 

tevékenységek 

bemutatása. 

Az elmélet és a 

gyakorlat 

összekapcsolása. 

Szakmai nap 

gyakorlati 

tartalmának sikeres 

szervezése, 

levezetése online 

módon. 

Balogh Beáta 

Intézményvezető 

 

 

2022.  

november 11. 
fenntartó 
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óvodapedagógusai 

számára. 

Innovatív 

módszerek 

bemutatása. 

A tankötelezettség 

kérdésének, 

megvitatása. 

ÓVODAI 

NEVELÉS 

Az egészséges 

életmód 

szokásainak 

megalapozása, 

fenntartása. 

Intézményünk 

partnereinek az 

egészségvédelme 

(gyerekek, 

dolgozók, szülők, 

hallgatók, stb). 

A szabad levegőn 

tartózkodás 

idejének 

megnövelésével az 

edzés sikeres 

megtartása, 

fejlesztése. 

 

A gyerekek 

egészségi 

állapotának 

javítása. 

A szabadlevegőn 

tartózkodás 

tevékenységeinek 

sokoldalú 

biztosítása.  

- tevékenység

szervezések 

az udvaron 

- eszközök 

megfelelő 

használata 

- rekreációs 

programok 

szervezése, 

az 

önszerveződ

és 

elősegítése 

A szervezési 

feladatok 

változásaival 

(udvari 

tevékenységek 

megnövekedett 

szerepe) a 

gondozási feladatok 

átszervezése, 

átgondolása. 

Csoportvezető 

óvodapedagógusok 

 

folyamatos 
Balogh Beáta 

intézményvezető 
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(Naptári 

terv erre 

vonatkozó 

részei) 

 Élményalapú 

programok 

átszervezése az 

érdeklődő, kreatív 

személyiségfejleszt

és érdekében 

Az óvodai élet 

mindennapjaiba 

beépített 

tevékenységek 

mellett. 

- „Mesés nap!” 

- Kirándulások 

- Élményszerző 

séták 

- Városi programok 

(Autómentes nap)  

családi programok 

A családok 

együttnevelési 

megközelítésének 

támogatása, 

rekreációs 

lehetőségek 

élményszerű 

biztosítása. 

Csoportvezető 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Csoportvezető 

óvodapedagógusok 

 Szülők Akadémiája 

program sorozat 

sikeres átszervezése 

online módon 

Dr. Kelemen Lajos 

Menjen vagy 

maradjon 

2022. november 7. 

A tanköteles korú 

gyermekek 

képességeinek 

felmérését 

követően a szülők 

hoznak az 

iskolakezdés 

tényleges 

időpontjáról 

döntést. Ebben 

adunk segítséget a 

Kovácsné Fazekas 

Mónika 

Bácsi Imréné 

intézményvezető 

helyettes 

2022. november 
Balogh Beáta 

intézményvezető 
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szakember 

bevonásával.  

AZ 

ÓVODAI 

NEVELÉS 

 

(Munkaközössége

k támogató 

szerepe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkéntes munka 

szervezése 

 

A 

munkaközösségek 

szerepének, 

szakmai 

támogatásának 

erősítése. 

Az 

óvodapedagógusok 

munkájának 

szakmai 

támogatása, a 

munkaközösségek 

által összeállított 

szakmai csomagok 

segítségével, 

kiemelt tekintetben 

a Fejlesztő 

Munkaközösség 

felmérések terén 

tett ajánlásával. 

 

 

 

 

 

Tehetség 

Munkaközösség: 

Kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek 

felmérésének, 

támogatásának 

javaslata, a 

tevékenységek 

megszervezése, 

bemeneti és 

kimeneti 

eredmények 

rögzítése. 

A tehetségek 

azonosítása, a 

képességek 

kibontakoztatásána

k segítése a 

szakmai 

csomagokkal. 

 

Fejlesztő 

Munkaközösség: 

- A tanköteles 

gyermekek 

nyomon 

A Fejlesztő 

Munkaközösség 

által összeállított 

képességmérés 

tapasztalatainak 

megbeszélésével 

tudatosabb 

folyamat 

támogatását 

kezdeményezzük a 

nevelőtestületen 

belül. A 

képességmérés 

folyamatát a 

nevelőtestületi 

értekezleten 

mutatják be a 

tagok. 

A Tehetség 

Munkaközösség 

egy új módszeren 

alapuló felmérést 

állított össze, 

melynek a 

tehetségígéretek 

kiszűrése a célja. A 

 

 

Kovács Attila 

a Tehetség 

munkaközösség 

vezetője 

 

Gargya Zoltánné  

a Fejlesztő 

munkaközösség 

vezetője 

 

 

 

 

2022. október 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naptári terv 

programjaiba való 

bekapcsolódás 

 

Bácsi Imréné 

intézményvezető-

helyettes 
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A 2011. évi 

köznevelési tv. 

előírása értelmében 

a középiskolás 

tanulók fogadása az 

óvodában. 

A Roma 

Szakkollégium 

hallgatói számára 

önkéntes munka 

szervezése.  

Az I-III éves 

nappali tagozatos 

hallgatók részére az 

önkéntes munka 

átgondolása, 

biztosítása, az 

óvodai programok 

megvalósításának 

támogatása az 

önkéntes 

munkavállalók 

szerzésével. 

követése, 

képességmé

rése, a 

kapott 

eredmények 

értékelése.  

fejlesztőcso

magok 

összeállításá

val. 

Innovatív, 

az 

intézményi 

szinten 

adaptálható 

képességmé

réses 

módszerek 

és eszközök 

összeállítása 

 

Együttműködési 

megállapodás 

aktualizálása 

Munkafolyamatok 

megszervezése 

 

bemutatás szintén a 

nevelőtestületi 

értekezleten 

történik 
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Mesterprogramok 

A sikeres 

mesterprogramok 

megvalósítása a 

nevelőmunka 

sikerességének 

emelése érdekében. 

A különböző 

mesterprogramok 

működésének 

áttekintése, a 

megvalósítás 

koordinálása. Az 

óvoda, mint 

mesterprogram 

megvalósító közeg 

fejlődése a 

feladatvégzés 

tekintetében. 

A széleskörű 

mesterprogramok 

jól felkészült 

mesterpedagógusok 

vezetésével magas 

színvonalú 

nevelőmunkát és 

élményszerű 

gyermekprogramok

at nyújtanak.  

 

mesterpedagógusok 

 

2022.  

szeptembertől 

Balogh Beáta 

intézmény- 

vezető 

Minősítések, 

gyakornoki 

program 

Sikeres minősítő 

vizsgaszervezése 

 

A gyakornok 

sikeres beillesztése 

intézményünk 

óvodaképébe. 

A minősítésre 

készülő kollégák 

támogatása a 

feladatok sikeres 

végrehajtásában. 

Minősítő eljárás 

lebonyolítása. 

A gyakornok 

számára a 

mentortámogatása, 

a mentorálás 

intézményszintű 

segítése. 

 

Sikeres minősítő 

eljárás. 

A gyakornoki 

program sikeres 

végrehajtása. 

A gyakornok 

megfelelő 

„Óvodaképének” 

megalapozása. 

 

Mentorok: 

- Zolnai 

Imréné 

- Bácsi 

Imréné 

 

2022/2023-as 

nevelési év 

Bácsi Imréné 

intézményvezető- 

helyettes 
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Cél-Terület Siker-kritérium Feladat A megvalósítás 

kritériumai 

Felelős Határidő Ellenőrzés 

értékelés 

Gyermekvé

delem 

A hátrányok csökkentése a 

törvény által biztosított 

lehetőségekkel. 

A gyermekvédelem: 

A mentálisan és 

szociálisan hátrányos 

helyzetű gyerekek 

felmérése, nyilvántartása, 

fejlődésük segítése.  

Hátrányos - Halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

felmérése. (HHH) 

Az étkezési támogatásban 

résztvevők pontos 

nyilvántartása. (GYVT) 

Az esélyegyenlőségi 

program működtetése 

Felmérés 

Nyilvántartás 

Segítségadás 

Kapcsolattartás a segítő 

intézményekkel, a 

segítségre szoruló 

családokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportvezető 

óvodapedagógu

sok 

 

 

 

Sztempjén 

Klarissza 

óvodatitkár 

2022. 

szeptembe

r 1-től 

folyamatos 

Kovácsné 

Fazekas 

Mónika 

intézményvezet

ő helyettes 

Logopédiai 

feladatok 

A beszédhibák felmérése a 

5. évét betöltött gyermekek 

körében. A fejlesztés, 

sikeresen történik. 

A 3. életévét betöltött 

gyermekek beszédértésének 

és anyanyelvi képességeinek 

felmérése, a fejlesztés 

lehetőségeinek 

megszervezése. 

A logopédussal való 

folyamatos kapcsolattartás. 

Az anyanyelvi fejlesztés 

fejlesztő pedagógusa 

támogató segítsége a 

sikeres megvalósításban. 

Tudatos, tervszerű szűrés, 

fejlesztés 

 

Az óvodapedagógusok 

fejlesztő tevékenységének 

segítése. 

 

EGYMI 

logopédusa 

folyamatos 

 

Balogh Beáta 

intézményvezet

ő 
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A Gyakorló 

Óvoda 

külső és 

belső 

képének 

alakítása 

(óvodánk 

menedzselé

se) 

 

Gyakorló Óvodánk 

propagálása 

 

 

Nyitottságunkkal az 

érdeklődők reális, pozitív 

képet kaphatnak óvodánkról, 

pedagógiai munkánkról. 

 

 

 

 

A tevékenységeinket, 

óvodai életünket szélesebb 

körben ismerhetik meg: 

szakemberek, szülők, 

városunk lakossága. 

Honlap: A Gyakorló 

Óvoda honlapjának 

folyamatos megújítása. A 

honlap átszervezése, a 

csoportprogramok, 

leírások, a fényképek 

frissítése. 

Média: helyi tv-ben, 

újságban. Az óvoda 

programjainak és 

mindennapjainak 

bemutatása. 

Szabadidős programok 

szervezése (játszóház): 

Nyitott hét szervezése: a 

beíratás előtti héten a 

leendő óvodáskorú 

gyerekek és szüleik részére. 

 

Rendszeres, folyamatos 

felülvizsgálat 

 

 

 

 

 

 

Bácsi Imréné 

intézményvezető 

helyettes 

 

Ráczné Bársony 

Judit 

külső kapcsolatok 

felelőse 

 

 

 

 

 

 

Óvoda Tanács 

 

 

 

 

 

 

 

2022.  

szept. 1-től 

 

 

 

Folyamatos 

(naptári 

tervnek 

megfelelően) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balog

h 

Beáta 

intézm

ényve

zető 
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GAZDÁLKODÁ

S 

Esztétikus, 

balesetmentes 

környezet, korszerű 

gyerekközpontú 

eszközök biztosítása a 

gyerekek fejlődéséhez. 

Elért eredményeink 

megtartása. 

1. Az épület állagának javítása 

érdekében folyamatos 

karbantartás.  

 

2. A meglévő tárgyi feltételeink 

eszközállományunk, 

megóvása, javítása, bővítése 

 

3. A gyermekek élményalapú 

tevékenységszervezéséhez 

szükséges eszközbeszerzés 

 

4. A gyermekek sokoldalú 

fejlesztéséhez szükséges 

eszközbeszerzés 

 

5. A mesterprogramok 

megvalósításához 

szükséges tárgyi 

feltételek beszerzése. 

 

 

6. A vészhelyzeti rendelkezések 

eszközeinek beszerzése 

−  a kar anyagi 

támogatástól függően

  

 

− Finanszírozási keret 

  

 

 

 

Anyagi fedezettől függően 

történik az udvari eszközök 

pótlása, javítása.  

 

 

Fenntartói támogatás  

Gyakorló Óvoda 

Gyermekeiért Egyesület 

támogatása 

Szülők támogatása 

 

 

 

óvodapedagó

gusok 

 

 

 

 

 

 

Balogh Beáta 

intézmény-

vezető 

 

 

dr. Lévai  

Antalné 

Egyesületi 

elnök 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

2022  

szept. 1.-től, 

illetve 

folyamatosa

n 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményv

ezető 

helyettesek 



 

 

 

 

 
MELLÉKLETEK 
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ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, HAGYOMÁNYOK, CSALÁDI PROGRAMOK 

 

CÉL: A partnerek igényeinek, a gyermekek érdeklődésének és életkorának, az óvodánk programjának 

és óvodaképének megfelelő tartalmú programok szervezése.  

 

 

Időpont Ünnepek, 

hagyományok 

Formája Felelős 

Augusztus 

2022. augusztus 22. óvodanyitás teljes körű 
Balogh Beáta 

intézményvezető 

2022. augusztus 29. nevelési értekezlet 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztensek 

Balogh Beáta 

intézményvezető 

2022. augusztus 29-31. Családlátogatások 
óvodakezdő gyermekek  

családjai 
óvodapedagógusok 

2022. augusztus 30-31. 
Betipegő 

ismerkedési délelőtt 

óvodakezdő gyermekek  

családjai 
óvodapedagógusok 

Szeptember 

2022. szeptember 01. 
óvodakezdés teljes 

létszámmal 
óvodás korú gyermekek 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2022. szeptember 12-ig 

csoportnaplók 

elindítása (óvped) 

ütemtervek 

elkészítése 

óvodaszinten 

óvodapedagógusok 

Kovácsné Fazekas 

Mónika 

2022. szeptember 16-22. 
Európai Mobilitási 

Hét 

5-7 éves korú gyermekek, 

csoportonként 

óvodapedagógusok 

vegyes csoport 

2022. szeptember 26. SZMK gyűlés érintett szülők Gargya Zoltánné 

2022. szeptember 30. Népmese napja  óvodás korú gyermekek 

óvodapedagógusok 

Csapó Ágnes  

Kar oktatói 

2022. szept. 30-ig Szülői értekezlet 
Óvodai csoportok 

udvar, terasz 
óvodapedagógusok 

2022. szeptember 30-ig 
Családi délután, 

közös főzés 
csoportonként óvodapedagógusok 

Október 

2022. október 3. Állatok világnapja  óvoda szint Gargya Zoltánné  

2022. október 14. 
Őszi karnevál 

Káposzta fesztivál 
Óvoda szintű Balogh Beáta 

 

 

2022. október 15. 

 

 

nevelésmentes 

munkanap 

 (áthelyezett 

munkanap) 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztensek 

Balogh Beáta 

intézményvezető 
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2022. október 15. Kar napja  
Kari rendezvény 

 
dolgozók 

2022. október Vojtina Bábszínház 4-7 éves korosztály  
óvodapedagógusok 

Csapó Ágnes  

2022. október 20. Nyíltnapok 
csoportonként 

tanító nénik meghívásával 
óvodapedagógusok 

November 

 

2022. november 11. Szakmai nap 

óvoda és Szakmai 

Munkaközösségi 

szervezéssel 

Balogh Beáta 

Kovács Attila 

Gargya Zoltánné 

2022. november 30. 

 
Képességmérés 

5-7 éves korú gyermekek 

körében 
óvodapedagógusok 

2022. november 30-ig 

négyszemközti 

beszélgetések a 

szülőkkel 

csoport szinten 

Bácsi Imréné 

Intézményvezető-

helyettes 

2022. november 7. Szülők Akadémiája 
Dr. Kelemen Lajos 

HIBRID 

téma 

ÖNÁLLÓSÁG 

December 

 

2022. december 2. 
Karácsonyi Vásár  

Kirándulás 

Dolgozók 

Indulás: ebéd után 

Balogh Beáta 

Sztempjén 

Klarissza 

2022. december 6. Mikulás várás 
Csoportonként hallgatók és 

családok bevonásával. 

Bácsi Imréné 

óvodapedagógusok 

2022. december 6. „Az én mikulásom” Tehetség Munkaközösség  Kovács Attila 

2022. december Luca napi vásár  Zolnai Imréné 

2022. december 16. 
„Kiskarácsonyi 

Ünnepség” 

csoportonkénti szervezéssel 

Betlehemes előadás 

Kuttor Márta 

óvodapedagógus 

2022. december 12-

21. 

Közös családi 

készülődés 
csoportonkénti szervezéssel óvodapedagógusok 

Január 

2023. január 9-13-ig Nagyszülők hete Csoportonként óvodapedagógusok 

2023. január 31. 

Személyiségnaplók, 

ütemtervek 

előkészítése, esetleg 

családlátogatások 

pótlása 

Csoportvezető 

óvodapedagógusok 

Bácsi Imréné 

Kovácsné Fazekas 

Mónika 

intézményvezető 

helyettesek 

 

2023. január 31-ig Szülői értekezlet Óvodai csoportok óvodapedagógusok 

Február 

 

2023. február 10. Betegek világnapja óvoda szinten Balogh Beáta 

2023. február 11. Jótékonysági est óvoda szint 
Egyesület 

Dr. Lévainé Zsuzsa 

2023. február 17. 
Farsang az 

óvodában 
Csoportonként 

csoportvezető 

óvodapedagógusok 

2023. február Jelmez pályázat Tehetség Munkaközösség  

 

Kovács Attila 
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Március 

 

2023. március 14. 
Március 15. 

Ünnepség 
Csoportonként 

Ráczné Bársony 

Judit 

óvodapedagógus 

2023. március 25. Tehetség napja   

Tehetség 

Munkaközösség 

Kovács Attila 

2023. március 

Versmondó verseny 

Népdaléneklési 

verseny 

Tehetség Munkaközösség  Kovács Attila 

Április 

 

2023. április 10-13. Húsvéti készülődés Csoportszinten 

Zolnai Imréné 

Ráczné Bársony 

Judit 

óvodapedagógusok 

2023. április 17-21. 

Zöld hét  

Föld napja 

Fák, madarak napja 
Csoportszinten 

Zöld Team: 

Oláh Ágnes 

Ráczné Bársony 

Judit 

Zágonyiné Nagy 

Szilvia 

csoportvezető 

óvodapedagógusok 

2023. április 28. Tánc világnapja óvoda szinten 

Balogh-Jóhn 

Szimonetta 

Nagy Julianna 

Május 

 

2023. május 5. Anyák napja Csoportszinten óvodapedagógusok 

2023. május 8. 
Felelős állattartás 

napja 
óvodai szint mindenki 

2023. május-június Erdei óvoda 
nagycsoportosok 

(osztatlan) 
óvodapedagógusok 

2023. május 22-26-ig  Gyermekhét Csoportszinten 

Dr. Lévai Antalné 

A Gyakorló Óvoda 

Gyermekeiért 

Egyesület 

szervezésében 

Június 

2023. június 2. 

Nemzeti 

Összetartozás Napja 

Flash-mob 

csoportszinten Óvoda Tanács 

2023. június. 2 és 9. nagyok búcsúja 

alma csoport 

ciklámen csoport 

körte csoport 

maci csoport 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Bácsi Imréné 

intézményvezető 

helyettes 

2023. június 15-ig 

Családi délután, 

közös főzés, 

kirándulás 

csoportonként óvodapedagógusok 
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EGYÉB HAGYOMÁNYOK, VILÁGNAPOK 

 

 

− Szeptember 30. – Népmese napja 

− Október 1. –  Zenei világnap 

− Október 4. - Állatok világnapja 

− Október 10. – A lelki egészség világnapja 

− Október 28. „Akikkel együtt dolgoztunk” - Nyílt nap a nyugdíjasok számára 

− Január 22. – A magyar kultúra napja 

− Február 2. – Vizes élőhelyek világnapja 

− Február 14. – Bálint nap 

− Március 8. – Nőnap 

− Március 15. – Nemzeti ünnep 

− Március 22. – A víz világnapja 

− Április 2. – Nemzetközi gyermekkönyvnap 

− Április 11. – A költészet napja 

− Április 22. – A Föld Napja 

− Május 31. – Dohányzásmentes világnap 

− Június 3. – Pedagógus nap 

− Június 6.- Környezetvédelmi világnap 
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 NEVELŐSTESTÜLETI, MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLETEK 

 

2022-2023-as nevelési év 

Az értekezletek, megbeszélések a munkarend figyelembevételével történik. 

Felelős: Balogh Beáta intézményvezető 

 

 

 

BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 

2022/2023. 

 

CÉL:   Nevelőmunkánk színvonalának emelése 

  Óvodapedagógusaink sokirányú szakmai felkészültségének fejlesztése 

  Szakmódszertani kultúránk fejlesztése 

  Egymás munkájának megismerése 

                        A pályakezdő kollégák szakmai életútjának támogatása 

 

Felelős:  Balogh Beáta intézményvezető 

A belső továbbképzés szervezésénél figyelembe vettük a jelenlegi vészhelyzeti korlátozásokat, 

ennek megfelelően kiestek a szakmai látogatások lehetőségei. A módszertani filmek 

felvételével, azok elemzésével pótoljuk a szakmai ellenőrzéseket és támogatjuk a továbbképzés 

megvalósítását. 

 

Idő Téma Felelős 

 

2022. szeptember 2. 

Módszertani megbeszélés a 

hallgatói útmutató 

áttekintésével 

Balogh Beáta 

Vargáné dr. Nagy Anikó 

a képzés koordinátora 

 

 

2022. szeptember 8-9. 

 

Csoportos gyakorlat 

szervezése a II. és III. 

levelező tagozatos hallgatók 

részére. 

Bemutatót tartanak: a 

képzésben résztvevő 

óvodapedagógusok 

Balogh Beáta 

intézményvezető 

Vargáné dr. Nagy Anikó 

koordinátor 

Képzésben résztvevő 

óvodapedagógusok 

2022. szeptember 14. Testnevelés módszertani 

megbeszélés 

Szerdahelyi Zoltán 

testnevelő 

2022. november. 03. Szupervízió az I. évfolyamos 

levelezős hallgatók részére. 

a levelezős képzésben 

résztvevő óvodapedagógusok 

2022. november 9. Mesterprogramok 

bemutatása 

mesterpedagógusok 

 

2022. november 10. 

Szupervízió az II. 

évfolyamos levelezős 

hallgatók részére. 

a levelezős képzésben 

résztvevő óvodapedagógusok 
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2022. november 11. Szakmai nap  

 

Balogh Beáta 

intézményvezető 

2022. november 16. Szülők Akadémiája Kovácsné Fazekas Mónika 

 

2022. november 17. Szupervízió az I. évfolyamos 

levelezős hallgatók részére. 

a levelezős képzésben 

résztvevő óvodapedagógusok 

 

2022. december 7. 

Munkaközösségek 

beszámolói 

Munkaközösségvezetők: 

- Gargya Zoltánné 

- Kovács Attila 

 

2023. január 27. 

Nevelőtestületi értekezlet 

Félévzárási értekezlet 

Balogh Beáta 

Munkaközösség vezetők: 

Gargya Zoltánné 

Kovács Attila 

 

2023. január 

Levelezős hallgatók részére 

bemutató foglalkozások  

Balogh Beáta 

Kovácsné Fazekas Mónika 

intézményvezető helyettesek 

 

2023. február 

Szaktárgyi gyakorlatok 

előkészítése - bemutatók 

tartása 

 

Balogh Beáta  

intézményvezető 

Kovácsné Fazekas Mónika 

intézményvezető helyettes 

 

 

2023. március 

Mentorkonferencia Vargáné dr. Nagy Anikó 

gyakorlati képzés 

koordinátora 

Balogh Beáta 

intézményvezető 

2023. június 16. Nevelésnélküli munkanap- 

kihelyezett értekezlet 

Balogh Beáta 

intézményvezető 
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Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

Tehetség Munkaközösség 

Munkaterv 

2022/2023 nevelési év 
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AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE 

 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- A kormány 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

- 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 

- A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

- A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is: 

A 2021/2022 nevelési év beszámolójában meghatározott célkitűzések, feladatok 

megvalósítása folyamatos a 2022/2023 nevelési évben 

- A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is: 

o Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja  

o A Gyakorló Óvoda Pedagógiai Programja 

o Szervezeti és Működési Szabályzat 2019 

o Házirend 2019 

o A gyakorlati képzés útmutatója (2022/2023.) 

o A Kar naptári terve (2022/2023.) 

- Intézkedési terv a 2022/2023. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 

 

Az óvodapedagógusok számára egyszerűen kitölthető „Gardneri tehetségterületek” a 

„Renzulli – Hartman tulajdonságlista” (figyelembevételével) alapján megfigyelt gyermekek 

kiértékelését követően a Tehetség Munkaközösség tagjai megkezdik az Intézményvezető által 

is jóváhagyott tehetséggondozási formát/módszert: 
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o Személyes kontaktalapú tehetséggondozás 

o Munkaközösség szakmai támogatásával a gyermek saját óvodapedagógusa által 

folytatott tehetséggondozás – Tehetség Munkaközösség kiadvány 

o Online platformon történő tehetséggondozás (amennyiben a tehetséggondozás 

folyamata lehetővé teszi ezt a módszert) 

Munkaközösségünk az alábbi tehetségterületeken tud segítséget nyújtani az 

óvodapedagógusok, szülők és gyerekek számára: 

o interpeszonális (Társas) 

o intraperszonális (Személyes) 

o logikai – matematikai 

o nyelvi 

o természeti 

o testi – kinesztetikus 

o térbeli – vizuális 

o zenei 

Tehetség Munkaközösség tagjai: 

Balogh Beáta Kovács Kinga 

Csapó Ágnes Balogh - Jóhn Szimonetta 

Kovács Attila Zolnai Imréné 

Kuttor Márta Nagy Péter 

Ráczné Bársony Judit Nagyné Forgács Dorina 
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Időpont Tevékenység Cél/Feladat Felelős 

2022 szeptember 01 –  

2023. május 31-ig folyamatos 

 

(2022. szeptember 15-ig egyes 

csoportok igényeinek fogadása) 

 

 

- Azonosítás 

- Beválogatás 

- Gondozás 

- Nyomon követés 

 

 

Működési rend 

Szülői nyilatkozatok 

Munkaközösségi naplók 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

Munkaközösség tagjai 

 

Csoport óvodapedagógusai 

 

2022.szeptember 15 –  

2023.május 31-ig 

 

- Tehetségterületek szerinti 

elosztása a gyerekeknek 

 

- Tehetségígéretek számára 

tevékenységek szervezése 

 

 

 

Műhelymunkákba való 

bekapcsolódás lehetőségének 

biztosítása a tehetségígéretek 

számára. 

(Tehetségpotenciál szűkítése)  

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

 

Munkaközösség tagjai 

2022. szeptember 01 –  

2023. május. 31. 

Pályázati lehetőségek keresése: 

 

Nemzeti Tehetség Program 

European Talent Support 

Network 

 

 

Szakmai fejlődés biztosítása 

 

 Eszközök beszerzése 

 

Szakmai kapcsolatok keresése, 

ápolása és fenntartása. 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

Nagy Péter 

 

Balogh – Jóhn Szimonetta 

 

Nagyné Forgács Dorina 

 

Kovács Attila 
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2022. október 01 – 2023. május 

31. 
„Mini tehetségek” tárlata 

 

Kiállítási lehetőség biztosítása a 

tehetségígéretek számára 

óvodánk galériájában. 

 

Alkalmankénti részvétel és 

lebonyolítás. 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

Zolnai Imréné 

 

Jóhn Szimonetta 

 

Kovács Kinga 

2022. szeptember 01 –  

2023. május 31. 

 

Óvodai ünnepségek 

 

Óvodai rendezvények 

 

 

Intézményi szintű ünnepségek 

és rendezvények 

részfeladatinak megvalósítása 

munkaközösségünk 

óvodapedagógusai és 

szakemberei által. 

Tehetséges gyerekek bevonása a 

rendezvények lebonyolításába. 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

Munkaközösség tagjai 

2022/2023. Nevelési év 

Europen Talent Support 

Network online 

megbeszélés 

ETSN kapcsolatbővítés. 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

Nagy Péter 

Takács Gréta 

Nagyné Forgács Dorina 

Kovács Attila 

2022. szeptember 01 –  

2023. május 31. 

MATEHETSZ által 

szervezendő online 

 

Szakmai fejlődés elősegítése 

 

Kovács Attila 

 

Munkaközösség tagjai 



50 

 

műhelymegbeszéléseken és 

konferenciákon való részvétel 

Meglévő kapcsolatok ápolása, 

további partneri kapcsolatok 

kiépítése 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

2022. szeptember 01 –  

2023. május 31. 

Képzések / E-learning 

 

Szakvizsgák 

 

 

 

Folyamatos szakmai fejlődés 

biztosítása a munkaközösség 

tagjai számára a tagok speciális 

területeken való érdeklődését 

figyelembe véve 

 

 

Munkaközösség tagjai 

2022. szeptember 01 –  

2023. május 31. 

Mesterprogramokban vállalt 

feladatok megvalósítása 

 

Munkaközösségünk tagjainak a 

mesterprogramjukban vállat 

tehetségműhely munkákhoz 

kapcsolódó feladatok 

megvalósításának ütemezése 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

Zolnai Imréné 

 

Kuttor Márta 

 

Balogh Beáta 

 

Ráczné Bársony Judit 

2022. szeptember 01 –  

2023. május 31. 

 

Tehetség tanácsadás 

óvodapedagógusok és szülők 

számára 

 

Tehetséggondozással 

kapcsolatos kérdések 

megválaszolása és egyéb, 

tehetséggondozással 

kapcsolatos témák 

Munkaközösség tagjai 
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megvitatása/segítése személyes 

vagy online formában. 

 

Eljárásrend szerinti 

lebonyolítás 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2022.09.01.         Kovács Attila 

             Tehetség Munkaközösség vezető
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Mellékletek 
 

Megfigyelési szempontok a gyermek érdeklődési területének 

megállapításához 

 
Kategóriák pontozása: Teljes mértékben jellemző – 5 pont 

Általában jellemző – 4 pont 

Néha jellemző – 3 pont 

Ritkán jellemző – 2 pont 

Nem jellemző – 1 pont 

Gyermek neve:           

Gyermek csoportja:           

Gyermek születési ideje:          

Sorszám 
Logikai – matematikai tehetségterületek 

szempontjai 
Pontszám 

1. Érdeklődik a logikai játékok iránt  

2. 
A konstrukciós játékokban mindig újabb variációkat 

talál ki 

 

3. Kedveli a társasjátékokat  

4. Emlékezet, képzelete figyelemre méltó  

5. Vitapartner, erős kritikai érzéke van  

6. 
Gyorsan megjegyzi és felidézi a tényeket, 

információkat 

 

7. Humor (nyelvi lelemények) jellemzi  

8. Gyors megoldó képesség jellemzi  

9. Ismereti gazdagok, sokszínűek  

10. Kreatív a problémamegoldásban  

Összes pontszáma: 
 

 

Sorszám 
Testi – kinesztetikus tehetségterület 

Népi mozgásos játékok 
Pontszám 

1. A körjátékokat kedveli az óvodában  

2. Tisztán énekel pentaton jellegű dalokat  

3. Mozdulatokat szívesen utánoz  

4. Jó a téri tájékozódás  

5. Összerendezett mozgású  
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6. Magabiztos a fellépése  

7. Szívesen vállal szerepet  

8. Táncos mozdulatokat szívesen kreál  

9. 
Kezdeményezi szabad játékban is a társaival a táncos 

mozdulatokat 

 

10. Érdeklődik a népzene, tánc iránt  

Összes pontszáma: 
 

 

Sorszám 
Testi – kinesztetikus tehetségterület 

Mozgás 
Pontszám 

1. Jó ritmusérzékű, harmonikus mozgású  

2. Kedveli a mozgást  

3. Koordinált mozgású  

4. Jó a téri tájékozódás  

5. Futásban, kocogásban élen jár  

6. Egyensúlyérzéke megbízható  

7. Laza, hajlékony  

8. Jó teherbírású  

9. Erős, bátor fellépésű  

10. Kedveli a labdajátékokat  

Összes pontszáma: 
 

 

Sorszám 
Nyelvi tehetségterület 

Mese, drámajátékok 
Pontszám 

1. Gazdag szókincs  

2. Kifejező beszédkészség  

3. Szereplési vágy  

4. Bátor, magabiztos fellépés  

5. Fantáziadús, képzeletgazdagság  

6. Erős beleélő képességgel rendelkezik  

7. A tanult meséket élvezetesen elmondja  

8. Élvezi a drámajátékokat  
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9. Ötletei vannak a mese feldolgozásához  

10. Szeret mondókákat, verseket mondani  

Összes pontszáma: 
 

 

Sorszám Térbeli – vizuális tehetségterület Pontszám 

1. Szárnyaló képzelőerőt mutatnak az alkotásai  

2. Bátran használja a színeket  

3. Kitartó az alkotásban  

4. Biztos eszközhasználata van  

5. Nyitott az új technikák alkalmazására  

6. Elmélyülten, hosszú ideig alkot, dolgozik  

7. 
Szabadjátékban is folyamatosan a rajzos-vizuális 

térben tüsténkedik 

 

8. Ötletei vannak az alkotás kivitelezéséhez  

9. Gyönyörködni tud a saját és mások alkotásiban  

10. Büszke az alkotásira  

Összes pontszáma: 
 

 

Sorszám Zenei tehetségterület Pontszám 

1. 
Az óvodai zenei tevékenységben kitűnik a zenéhez 

való viszonya 

 

2. Játék közben dudorászik  

3. 
A pentaton jellegű dúr hexacord és petacord 

hangkészletben tisztán énekel 

 

4. Kimondottan szeret énekelni  

5. 
Nyitott a dallamjátszó, ritmusjátszó eszközök 

használatára 

 

6. Önállóan kezdeményez énekes játékokat  

7. 
Szabad játékban is gyakran kezdeményez zenei 

képességfejlesztő játékokat 

 

8. Ötletei vannak a zeni alkotás kivitelezéséhez  

9. Kitartó a zenei alkotásban  
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10. 
Szívesen hallgatja az óvodapedagógus énekét, 

hangszeres játékát 

 

Összes pontszáma: 
 

 

A pontszámok alapján javasolt tehetségterület(ek):      

             

 

Az óvodapedagógus által javasolt tehetségterület(ek):     
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Fejlesztő Munkaközösség terve 

2022-2023 
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Fejlesztő Munkaközösség munkaterve 

2022-2023. 

Jogszabályi háttér 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak 41. A szakmai munkaközösség 71. 

§ (1) 

2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda Pedagógiai Program 2022 

   

A Fejlesztő Munkaközösség tagjai: 

Gargya Zoltánné munkaközösség vezető 

Tagok: 

- Bácsi Imréné 

- Buglyóné Tóth Éva 

- Hartstein Oláh Nóra 

- Kapitány Sándorné Bartha Beáta 

- Kovácsné Fazekas Mónika 

- Lukácsi Nóra 

- Oláh Ágnes 

- Szalóki Mária 

- Zágonyiné Nagy Szilvia 

 

Célunk a nevelési év folyamán: 

1. A Gyakorló Óvoda gyermekeinek képesség mérőeszközének fejlesztése a korábbi 

tapasztalatok korrekciós javaslatokra tekintettel. Fejlesztő Munkaközösség segítségével pontos, 

nyomon követhető mérések lebonyolítása. Kiemelten a tanköteles gyermekek körében.  

2. A személyiségfejlődés valamely területén elmaradt gyermek fejlődésének elősegítése, 

hátrányaik csökkentése a mesterprogramok megvalósítása során, ill. a tagok speciális 

képzettségei alapján.   

3. Szakmai Napon a munkaközösségünk munkájának, mesterprogramok időszakos feladatainak 

bemutatása, publikálása. 
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- Bácsi Imréné: Az óvodásgyermek hátrányainak kompenzálása, tehetségígéretek támogatása 

innovatív eszközök és módszerek alkalmazásával  

- Gargya Zoltánné: Elmozdulások. Szenzomotoros fejlesztés szemléletének megerősítése az 

óvodai nevelésben és a korszerű óvodapedagógus hallgatói képzésben 

- Kapitány Sándorné Bartha Beáta: Fókuszban az érzelmi nevelés 

- Oláh Ágnes: Érzelmi nevelés, avagy Ficánkoló szívek 

- Zágonyiné Nagy Szilvia: Szenzomotoros képességfejlesztés TSMT-I, TSMT-II 

- Kovácsné Fazekas Mónika: Az óvoda és a gyermekvédelmi rendszer kapcsolati hálójának 

támogató értelmezése. 

- Szalóki Mária: mesterprogram folyamatban: Nálatok laknak-e állatok címmel az 

állatasszisztált pedagógia témában. 

- Buglyóné Tóth Éva: Személyiségfejlesztés társasjátékokkal óvodáskorban. 

- Lukácsi Nóra: Gyógytestneveléssel a gyerekekért. 

 

4. A munkaközösség óvodai nevelést támogató szerepe: 

a) A tanulási tevékenységekben a nevelőtestület segítése ahhoz, hogy megvalósuljon az 

egyéni képességekhez igazodó differenciáló képességfejlesztés, a sikeres iskolai életre 

való felkészítés az ONÓAP szellemében. 

b) Partneri kapcsolat a Tehetségfejlesztő Munkaközösséggel, EGYMI szakembereivel: 

gyógypedagógusok, pszichológus. 

c)  Pályázatokban való együttműködés.  

5. Az aktualizált intézményi szabályozásnak megfelelően folyamatosan, átlátható módon 

történik a Személyiség /Fejlődési Napló vezetése. 

6. Az gyerekek pedagógiai értékelésének segítése az iskolába készülő gyerekeknél az Oktatási 

Hivatal felé a köznevelési törvénynek megfelelően. A szülőket a törvényi előírásoknak 

megfelelően tájékoztatjuk. 

 

Tervezett célok feladatok felelős határidő 

 
A Fejlesztő 

Munkaközösség 

alakuló ülése. 

Munkaterv 

összeállítása, 

elfogadása, új tag 

felvétele. 

Gargya Zoltánné 2022.09.01. 
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Az 5-6 éves 

gyerekek mérésére 

kidolgozott 

mérőeszköz egzakt 

mérést tesz lehetővé. 

Képesség területek 

meghatározása, 

mérőeszköz 

korrigálása, 

finomítása, 

kipróbálása, 

bemutatása a 

nevelőtestület 

számára.  

Munkaközösség 

vezető Gargya 

Zoltánné 

2022.09.30-ig 

A nevelőtestület jól 

használható, gyors, 

képességmérést tud 

végezni az új eszköz 

használatával. 

 

Képességmérés 

segítése az óvodai 

csoportokban. 

 

Munkaközösségi 

tagok.  

2022.10.30. 

Szakmai Napon a 

Képességmérőeszköz 

és eredmények 

disszeminálása, a 

fejlesztő csoportok 

bemutatása. 

Szakmai kapcsolatok 

erősödnek a jó 

gyakorlatok 

bemutatásával. 

 

Mérési eredmények 

összegzése. 

Előadások, gyermeki 

alkotások a szakmai 

nap délutánján. 

 

Buglyóné Tóth Éva 2022.11.04. 

Szakmai 

visszacsatolás a 

mérésekről a 

nevelőtestülettel. 

 

Kerekasztal 

beszélgetés 

Gargya Zoltánné

  

2022.11.10-ig  

Képességekben 

lemaradó gyerekek 

tervezett fejlesztése 

által a gyerekek 

képességeiben 

pozitív változások 

történnek. 

Képességekben 

lemaradó gyerekek 

fejlesztésének 

megtervezése. 

Konzultáció az 

EGYMI 

szakembereivel ( 

logopédus, 

pszichológus). 

 

Fejlesztő csoportok 

alakítása. 

  

Gargya Zoltánné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buglyóné Tóth Éva 

Gargya Zoltánné, 

Kapitány Sándorné 

Bartha Beáta, Oláh 

Ágnes, Lukácsi 

Nóra, Zágonyiné 

Nagy Szilvia,  

 

2022.11.15. 
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A gyerekek 

személyiségfejlesztés

ében a felelős 

állattartás gyakorlati 

megvalósítása. 

Aura kutyaterápiás 

foglalkozásokkal 

jelentős 

elmozdulások 

következnek be a 

gyerekek 

személyiségfejlődésé

ben. 

Az Aura kutya 

terápia 

szakembereivel 

tartós kapcsolat 

kialakítása. 

Feltételek 

megteremtése. 

Igényfelmérés a 

gyerekek körében.  

 

Szalóki Mária 2022.10.04.-től 

Szakmai fejlődés 

online előadásokon 

való részvétellel. 

Szakmai online 

konferenciák, 

előadások 

felkutatása, 

regisztráció, 

részvétel. 

 

 

Zágonyiné Nagy 

Szilvia 

folyamatos 

A fejlesztő 

munkaközösség 

félévi munkájáról, 

eredményeiről 

beszámoló készítése. 

Beszámoló 

 

Fejlesztő 

Munkaközösség 

pedagógusai. 

 

2022.12.30. 

 

 

Szavazat eredménye a Fejlesztő Munkaközösség tervéről: 

 

Hajdúböszörmény, 2022. 09.03.        Gargya Zoltánné 

           Fejlesztő Munkaközösség vezető 
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