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NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA SZENTANTALFA

I. A munkaterv jogszabályi háttere

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
 a 2011. évi CXC. tv. végrehajtási rendeletei:

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

- 229/2012. (VIII.28.) korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

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

 2/2005.  (III.  1.)  OM rendelet a  Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai
nevelésének  irányelve  és  a  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról 

 15/2013. (II.  26.)  EMMI rendelet a pedagógiai  szakszolgálati  intézmények
működéséről

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

 OH:  útmutató  a  pedagógusok  minősítési  rendszeréhez  és  annak  Óvodai
nevelés kiegészítése

 OH:  Országos  tanfelügyelet,  kézikönyv  óvodák  számára  (negyedik  javított
kiadás)

 OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára (harmadik, javított kiadás)
 27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről
 Nivegy-völgyi Óvoda Szervezeti és működési szabályzata 
 Nivegy-völgyi Óvoda Pedagógiai Programja
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NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA SZENTANTALFA

II. Kiemelt céljaink és feladataink

Elsődleges  cél:  Az  óvodások  nyugodt,  élmény  gazdag,  harmonikus  fejlődését
biztosító  kiegyensúlyozott,  családias  légkör  biztosítása.  Az  esélyteremtés  és
hátránykompenzáció  valamint  a  tehetséggondozás  alkalmazása  a  napi
nevelőmunkában. A központi és helyi intézkedési tervben megfogalmazott szabályok
betartásával a gyermekek és felnőttek egészségének megóvása és megtartása.
A törvényes és színvonalas működéssel az óvoda eddigi jó hírnevének megtartása.
Az Örökös zöld óvoda címmel járó feladatok prioritásként való kezelése. Az óvoda
belső és külső kapcsolatainak ápolása,  fejlesztése.  A pedagógusminősítésre való
felkészülés.

A célok elérését támogató feladataink:
Az  éves  munkaterv  programjainak  ütemezett  megvalósítása,  szükség  szerinti
rugalmas módosítása.  A pedagógiai  munka tudatos tervezése és a megvalósulás
folyamatos nyomon követése, szükség esetén beavatkozás, korrigálás. A vezetői és
intézményi  tanfelügyelet,  a  szaktanácsadói  javaslatok  beépítése  mind  az
adminisztratív,  mind  a  gyakorlati  munkába.  A  pedagógiai  és  vezetői  munka
eredményeinek  megtartása,  az  innovatív  törekvéseknek  megfelelő  módszertani
eszköztár  gyarapítása,  folyamatos  szakmai  fejlődés  a  helyi  lehetőségek
kiaknázásával.
Az intézményi önértékelési feladatok tervszerű megvalósítására.

Az intézményvezető felelőssége:
Az oktató-nevelő munka feltételeinek biztosítása, különös tekintettel az egészségügyi
óvó-védő  intézkedésekre.  A  nevelőtestület  támogatása,  a  pedagógiai  folyamatok
nyomon  követése.  A  pedagógus  továbbképzéseken  való  részvétel  biztosítása,
kiemelten  a  minősítésre  való  felkészülést  segítő  szakmai  szolgáltatásokra
koncentrálva.  A  pedagógiai  szakszolgálat  vezetőjével  és  az  utazó
gyógypedagógussal  való  kapcsolattartás,  rendszeres  konzultáció.  A  vezetői
pályázatban  meghatározott  rövid  távú  feladatok  megvalósítása.  A  személyi  és
infrastrukturális  feltételek  zavartalan  biztosítása,  eszközbővítés,  állagmegóvás,
fejlesztés. Az oktatás központi szabályozásának nyomon követése. 

A nevelőtestület felelőssége
A gyakorlati és dokumentációs munka szükség szerinti megújítása az elvárásoknak
és  a  szaktanácsadói  javaslatoknak  megfelelően,  naprakész  tervező  munka.  Az
egyéni bánásmód alkalmazása a csoport napi tevékenységeiben. A napirend szerinti
tevékenységek biztosítása, kiemelt időt biztosítva a szabad játékra.
A  családokkal  való  hatékony  együttműködés  eddigi  jó  gyakorlatának  folytatása,
kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek családjával való napi kapcsolattartásra. A
szülők  bevonásával  a  gyermekek  egyéni  fejlettségi  állapotára  épülő  nevelés  és
fejlesztés. A partnerekkel való együttműködés fenntartása, megújítása, új partnerek
felkutatása.  Az  Örökös  zöld  óvoda  kritérium  rendszerének  figyelembe  vétele  a
pedagógiai munka minden területén.
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III. A nevelési év rendje
A nevelési év tartama: 2020. szeptember 01.- 2021. augusztus 31.
Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 01.-2021. május 31
Nyári nevelési időszak. 2021. június 01.-2021. augusztus 31.
Az iskolai szünetek rendje:

Őszi szünet: 2020. 10.26 -10.30.
Téli szünet: 2020.12.21-.2020. 12.31.
Tavaszi szünet: 2021. 04.01.- 04.06.

 Az iskolai szünetek idejére szülői igényfelmérést végzünk. Az igények ismeretében
ezen időszakban szükség szerint csoportösszevonást végzünk vagy az óvoda zárva
tart.
A nyári karbantartás ideje: 2021. augusztus 01-31.

Nevelés nélküli munkanapok
Időpont: Tartalma:

2021. 06. (egyeztetés alatt) Csapatépítő tréning az intézmény teljes alkalmazotti
közösségének.

Szombati munkanapok.
2020. december 12.

Pedagógusok fogadóórája:
Hoffman Erika: páros hét kedd: 13.00-14.00
Németh Lászlóné: pártalan hét hétfő: 13.00-14-00
Heffler Aliz: páros hét csütörtök: 13.00-14-00
Bartalos Richárdné: pártalan hét szerda: 13.00-14.00

Pedagógusok és dajkák csoportbeosztása:
Hétpettyes katica csoport Őzike csoport

Heffler Aliz óvodapedagógus Hoffman Erika óvodapedagógus
Bartalos Richárdné óvodapedagógus Németh Lászlóné óvodapedagógus
Nagy Dezsőné dajka Szatmári Árpádné dajka

Pedagógusok munkaidő beosztása:
Név A hét B hét C hét (minden 4.

hét)
Heffler Alíz 7.00-13.25 9.35.-16.00 10.00-16.30
Bartalos Richárdné 9.35-16.00 7.00-12.30 10.00-16.30
Hofmann Erika 7.00-13.25 9.35-16.00 10.00-16.30
Németh Lászlóné 9.35-16.00 7.00-13.25 10.00-16-30

Dajkák munkaidő beosztása:
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Név A hét B hét
Nagy Dezsőné 6.45-15.05 8.30-16.50
Szatmári Árpádné 8.30-16.50 6.45-15.05

A pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak:
Név tevékenység

Kiss- Németh Anna logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés

Egyéb válaszható gyermekfoglalkozások
tevékenység foglalkozásvezető

ovi foci Szatlmajer István
hittan Gondos Gábor
zene ovi Rábaközi Rita
kutyaterápia Katona Zita
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NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA SZENTANTALFA

IV. Feladat ellátási terv

Ünnep/program Időpontja  Tartalma/témája felelős
szeptember

Évnyitó szülői értekezlet 09. 15. Külön  csoportos
értekezletek.  Az  első
félév  programjai,
közérdekű  információk,
csoportélet  rendje,  szülői
nyilatkozatok begyűjtése

minden óvónő

Logopédiai  és  fejlesztő
foglalkozások

09.07-től
folyamatos

Szűrővizsgálattal  a
fejlesztendő  gyermekek
kiszűrése és bevonása az
egyéni fejlesztésbe

Bartalos
Richárdné
Kiss-Németh
Anna

Tanköteles  gyermekek
részképesség
vizsgálata

egyeztetés alatt Tájékozódó
részképesség  fejlettségi
felmérés  a  balatonfüredi
pedagógiai  szakszolgálat
közreműködésével

Németh Lászlóné
Hoffman Erika

Betakarítás hete 09.14 -09.18.

09.21-09.25.

Szőlő  szüret,  szüreti
mulatság  az  óvoda
udvarán  táncházzal  (Titz
Tiborral),  borászat
látogatása,  szüreti
tartalmak  feldolgozása  a
tevékenységekben;

madárijesztő  készítés,
barkácsolás
terményekből,
finomságok  az  ősz
kincseiből,
veteményeskerti
betakarítás

Hoffman Erika
Németh Lászlóné
Heffler Aliz
Szatmári Árpádné
Nagy Dezsőné

október
Óvodaudvar ünnepélyes
átadó

10.02. A  felújításban  segítők
számára  rendezett
ünnepélyes vendéglátás.

minden óvónő
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Hittan 10.01-folyamatos Ökumenikus  hittan
foglalkozás  Gondos
Gábor  református
lelkésszel  szülői  igény
szerint

Bartalos
Richárdné

Zeneovi foglalkozás 10. 01- havonta Rábaközi  Rita
zenepedagógus
költségtérítéses
foglalkozása

Németh Lászlóné

Madarász ovi 10.01-
negyedévente

Lépten-Nyomon  Mobil
Környezeti  Nevelő
Program

Bartalos
Richárdné

Kutyaterápiás
foglalkozások

10.01- 
10 alkalommal

Szülői  igény  szerinti
szervezésben.

Heffler Aliz

Erdők hete 10.05-09. Erdőjárás  Simon  György
és  Takács  Péter
erdésszel-  az  őszi  erdő
növényvilága,  állatai,
színek,  illatok,  interaktív
játékok.  Szülők
bevonása.

 Heffler Aliz
Hoffman Erika

Szüreti  mulatság  a
Nivegy-völgyben

10.10. A  Nivegy-völgyi  szüreti
mulatságon  énekes-
körjátékos  műsorral
veszünk részt.

Hoffman Erika
Heffler Aliz

Gesztenye  és
tökfesztivál

10.19.-22. Tematikus  hét  a
gesztenye  és  tök
témakörben (barkácsolás,
kóstolgatás,  gesztenyés
finomságok  és  tök-
lámpások  készítése,
madárijesztő kiszedése).

Heffler Aliz
Bartalos
Richárdné

november
Nevelőtestületi
konzultáció

11.02. Novemberi-decemberi
programok megbeszélése

Hoffman Erika

Márton nap 11.11. Márton nap hagyományai:
lámpáskészítés,  esti
lampionos  felvonulás
szülőkkel Óbudaváron és
Szentantalfán műsorral.
Ludas  bábjáték,  libás
csemege,  az  őzike
csoport  műsora  az
iskolában.

Németh  Lászlóné
Hoffman Erika
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Zeneovi foglalkozás egyeztetés alatt Rábaközi  Rita
zenepedagógus
költségtérítéses
foglalkozása

Németh Lászlóné

december
Adventi készülődés 11.29- 12.18. Az adventhez kapcsolódó

szokások,  jelképek
megjelenítése  (adventi
koszorú,  naptár,  Luca
búza,  mézeskalács,
teremdíszítés,  dalok,
versek,  könyvnézegetés,
iskolások adventi műsora,

Heffler Aliz
Hoffman Erika

Zeneovi foglalkozás egyeztetés alatt Rábaközi  Rita
zenepedagógus
foglalkozása

Németh Lászlóné

Mikulás 12.04. Mikulásvárás (rajzolással,
énekkel,  verssel,
bábelőadással).  Mikulás
fogadása  a
csoportszobákban.
Óvónők bábjátéka.

Bartalos
Richárdné
Heffler Aliz

Karácsony 12.14- 12.18.  Őzike  csoport
Chkristkindl  műsora,
óvónők  karácsonyi
hangversenye,  Gondos
Gábor  zenés
foglalkozása, ünneplés az
óvodában
karácsonyfával,
ajándékokkal,  ünnepi
hangulattal.

Németh Lászlóné
Bartalos
Richárdné
Hoffman Erika
Nagy Dezsőné
Szatmári Árpádné

január
Nevelőtestületi
konzultáció

01.21. Január-februári
programok megbeszélése

HoffmanErika

Félévi szülői értekezlet (egyeztetés alatt) A  második  félév
programjai,  az  első  félév
értékelése,  aktualitások,
nyári  karbantartási  zárva
tartás,  intézkedési  terv
ismertetése.

minden óvónő

Könyvtárlátogatás egyeztetés alatt A  helyi  könyvtár
meglátogatása.

Hoffman Erika
Németh Lászlóné
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Vadetetés  (egyeztetés alatt) Simon  György  erdésszel
vadetető  hely
meglátogatása,  élelem
kihelyezése.

Heffler Aliz

február
Farsang 02.03-02.07. Farsangi  hét:

csoportszoba  dekorálás,
fánksütés,  jelmezes  nap,
meseelőadás,  kiszebáb
égetés, zenés koncert.

Heffler Aliz
Hoffmann Erika
Nagy Dezsőné
Szatmári Árpádné

Zeneovi foglalkozás egyeztetés alatt Rábaközi  Rita
zenepedagógus
költségtérítéses
foglalkozása

Németh Lászlóné

Balatoni kirándulás időjárástól függő A  téli  Balaton,  a  telelő
állatvilág,  nádvágás
megfigyelése.

Bartalos
Richárdné
Németh Lászlóné

március
Nevelőtestületi
konzultáció

03. 02. Márciusi-áprilisi
programok
megbeszélése.

Németh Lászlóné .

Nyílt  nap  a  Hétpettyes
katica csoportban

03.03-04. A  leendő  ovisok  és
szüleik  fogadása,  a
csoport  délelőtti  életének
bemutatása

Heffler Aliz
Bartalos
Richárdné

Hungarikum hét 03.08- 03. 12. Csuhézás,  fazekas  és Hoffman Erika
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fafaragó  bemutató,
kirándulás  Salföldre,
táncház Titz  Tibivel  és a
zeneiskolásokkal.  A
tartalmak  megjelenése  a
tevékenységekben.

Németh Lászlóné

Nemzeti ünnep  03.12. Megemlékezés  nemzeti
ünnepünkről a parkban, a
helyi  emléktáblánál,
önkormányzati  képviselő
meghívásával.  Mindkét
csoport  énekkel,
versekkel  és  zászlókkal
ünnepel.

Németh Lászlóné
Heffler Aliz

Nemzetiségi
hagyományőrző
témahét

03.16- 03.19. Táncház,  szentjakabfai
örökös  kiállítás
meglátogatása,
kékfestés,  ismerkedés  a
sváb  ételekkel,  iskolai
harmonikazenekar
koncertje,
mesedramatizálás

Hoffman Erika
Németh Lászlóné

Víz hete 03. 22-26. Lépten-nyomon
foglakozás  a  víz
témában.
A  helyi  „vizes”  helyek
meglátogatása  (forrás,
patak,  malom).  Vizes
kísérletek.  A víz  témakör
feldolgozása  a
tevékenységekben.

Bartalos
Richárdné
Heffler Aliz

Húsvét 03.29-31. A  húsvéti  ünnep
szokásainak,  jelképeinek
megjelenítése
(tojásfestés,  barkácsolás,
hajliliomozás,
locsolkodás,  kecskegida
simogatás,
ajándékkeresés,
bábozás).

Hoffman Erika
Heffler Aliz

április
Nemzetiségi  óvodák
tánctalálkozója

egyeztetés alatt Nemzetiségi  táncokból
összeállított  rövid
program az Őzike csoport

Németh Lászlóné
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részvételével
Föld napja 04.22. veteményezés,  virágos

kert  rendezése,
beültetése.

Hoffman Erika
Bartalos
Richárdné

Nyílt  nap  az  Őzike
csoportban

04.23. A  csoport  délelőtti
tevékenységeinek
bemutatása  a  szülők  és
tanítók részére.

Hoffman Erika
Németh Lászlóné

május
Nevelőtestületi
konzultáció

05.10. Májusi-júniusi  programok
megbeszélése

Hoffman Erika

Erdei ovi egyeztetés alatt A  tanköteles  gyermekek
részvétele  a  Balaton-
felvidéki Erdei Iskola által
szervezett  programon,
egy éjszaka ott alvással.

Hoffman Erika
Németh Lászlóné

Évzáró 05.28. Ünnepi  műsor  a
faluházban,  a
nagycsoportosok
ballagása, gyerekzsúr.

minden  óvónő  és
dajka

június
Gyereknap 06.11. Gyereknap

versenyjátékokkal,  ugráló
várral, lufibohóc műsorral,
vízi mentőkkel, kézműves
tevékenységgel,
traktorozással,
iskolásokkal  közös
tortázással.

Szülői Szervezet,
minden óvónő
dajka

Kirándulás 06.01-12. Hétpettyes katica csoport:
Balatoni hajózás
Őzike csoport:
Keszthelyi  vadászati
kiállítás

Hoffman Erika
Heffler Aliz
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V. Nevelési és munkatársi értekezletek időpontjai
2020. augusztus 24.: nevelési értekezlet

Téma: a 2019/2020 –as nevelési év beszámolói alapján a 2020/21-es nevelési év
munkatervének  összeállítása  és  elfogadása,  a  nevelési  évre  szóló  szervezési
feladataink meghatározása és delegálása, gyermekvédelmi esetek feltérképezése. A
pandémiás  helyi  intézkedési  terv  elkészítése.  A  csoportot  váltó  gyermekekről
információk  átadása  az  Őzike  csoport  pedagógusainak  (szociális  helyzet,  egyéni
bánásmód).  Nevelési céljaink, feladatink áttekintése, törvényi  változásokból  adódó
feladataink ismertetése. Évnyitó szülői értekezlet témáinak meghatározása.

2020. augusztus 28.: munkatársi értekezlet
Téma: Intézményvezetői tájékoztató. Feladatok és hatáskörök kijelölése. A nevelési
év rendjének ismertetése. Szervezési teendők. Kérések, észrevételek.

2021. január: nevelési értekezlet
 Téma: Intézményi  önértékelés  lefolytatásának  ütemezése.  Pedagógus minősítés
szervezési  teendői.   Szaktanácsadói  szolgáltatások igénylésének  felmérése.  Első
félév nevelő-oktató munkájának értékelése.

2021. június: nevelési értekezlet
Téma: csoportos beszámolók megvitatása, az éves pedagógiai  munka értékelése
(eredmények,  fejlesztendő  területek).  Tapasztalatok,  változások  szükségének
megvitatása.

VI. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének éves rendje

Az ellenőrzés alapja a Szervezeti  és Működési  Szabályzat  „A pedagógiai  munka
belső ellenőrzésének rendje” c. fejezet.
Az éves ellenőrzés kiemelt területei:

 A pandémiás intézkedési terv szabályainak betartása.
 Az Őzike  csoport  pedagógusainak foglalkozáslátogatása-  a  nemzetiségi  és

magyar nyelvű tevékenységek egymásra épülésének megfigyelése.
 Dokumentálási kötelezettségek formai és tartalmi megfelelősége; 
 Az  éves  tevékenységi  terv  és  a  heti  tematikus  tervek  összhangjának

vizsgálata;
 A  gyermekek  fejlődési  naplójának  ütemezett  vezetése  és  a  szülők

tájékoztatásának megvalósulása;
 A munkatervben meghatározott programok megvalósítása;
 Az Örökös zöld óvod kritériumrendszerének megvalósulása;
 Az  óvodapedagógus-  dajka,  dajka-  dajka  együttműködésének  segítő,

támogató célú ellenőrzése;
 Az épület és a játszóudvar állagmegóvása, tisztasága.
 Az élelmezés adminisztrációjának, higiéniai szabályainak betartása.
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Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés időpontja(i) Ellenőrzés módszere
Foglalkozáslátogatás  az
Őzike csoportban

november, január, március Foglalkozáslátogatás,
értékelés,
dokumentumelemzés.
Megbeszélés, tanácsadás.

Dokumentálási
kötelezettség

október,  december,
március, június

Dokumentumelemzés,
értékelés, megbeszélés.

Fejlődési  naplók
ellenőrzése

január, június Dokumentumelemzés,
értékelés, megbeszélés.

Programok megvalósulása december, június Csoportnaplók ellenőrzése.
„Az  örökös  zöld  óvoda”
kritériumrendszer
megvalósulása

október, január, május Dokumentumelemzés,
tevékenység megfigyelése,
konzultáció

 A  pedagógus  -  dajka,
dajka-dajka együttműködés

szeptembertől
folyamatosan

Napi  munka megfigyelése,
egyéni beszélgetés, segítő
tanácsadás

Az  épület  és  játszóudvar
állagmegóvása, tisztasága

Szeptembertől
folyamatosan

Napi  szemle,
figyelemfelhívás,  feladatok
delegálása, tanácsadás

Élelmezés
adminisztrációja, higiéniája

Folyamatos Adategyeztetés,
dokumentumelemzés,
intézkedési  terv
megavalósításának
ellenőrzése,  helyszíni
szemle
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VII. Éves önértékelési terv

Önértékelési
tervbe felvett
pedagógusok

neve

Önértékelé
s szintje

Tervezett
időpontja

Módszerei,
eszközei/felelős/határid

ő

Partnerek
bevonásának

módja

Bartalos 

Richárdné

pedagógus 2020.
szeptember
01-  2021.
május 31.

Dokumentumelemzés
Hoffman Erika,  Heffler
Aliz, Határidő:
2021. 03. 31. 

Interjúk lefolytatása
Heffler  Aliz,  Hoffman
Erika  Határidő:  2021.
03.31.

Hospitálás
Hoffman Erika
Határidő: 2021. 03.31.

Kérdőíves  felmérés
/nevelőtestületi,  szülői/
Heffler  Aliz,  Hoffman
Erika
Határidő: 2021. 04.15.

Az  önértékelés
rögzítése az informatikai
felületen
Heffler  Aliz,  Bartalos
Richárdné
határidő: 2021. 05. 31.

Szülői  szervezet
tájékoztatása  és
nyilatkoztatása  a
kérdőívezés
lehetőségéről.

16



NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA SZENTANTALFA

VIII. Érvényességi rendelkezés

A munkaterv a csatolt szülői és fenntartói véleményekkel valamint a nevelőtestületi
elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes.

A dokumentum elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőtestület
többségének javaslata alapján kerülhet sor.

Szentantalfa, 2020. 09.02.

Bartalos Richárdné
     óvodavezető
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Nivegy-völgyi Óvoda
8272 Szentantalfa, Fő u. 22.

Jegyzőköny

Készült: 2019. 08.26.

Időpontja: 2019. 08. 26.
Helyszíne:Nivegy-völgyi Óvoda nevelői szobája
Tartalma: a 2019/20-as nevelési év munkarendje

Jelen vannak:

Bartalos Richárdné óvodavezető

Heffler Aliz óvodapedagógus

Hoffman Erika óvodapedagógus

Németh Lászlóné óvodapedagógus

Jegyzőkönyvvezető: Heffler Aliz

Hitelesítő: Hoffman Erika

Határozat:  A nevelőtestület  a munkatervet  közös együttműködésben készítette  és
fogadta el. 

Szentantalfa, 2019. 08.26.
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