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Ph.

1. Jogi háttér
Intézményünk működését meghatározó jogszabályok:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
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-

-

-

-

-

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
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. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
intézményünk Alapító Okirata
intézményünk Pedagógiai Programja
intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata
intézményünk Házirendje
az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók.

2. Intézményi adatok
Intézmény neve:

Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde
Čívska Materská Škola-Jasle „Zlatá Brána”

Intézmény székhelye:

2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.

Elérhetőség:

Tel: 06/33-555-203
Email: ovoda@piliscsev.hu

Intézmény OM azonosítója:

202517

Intézmény fenntartója:

Piliscsév Község Önkormányzata
2519 Piliscsév, Béke u. 24.

Intézmény jellege:

többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde

Férőhelyek száma:

72 óvodai + 14 bölcsődei

Csoportok száma:

3 óvodai + 1 bölcsődei
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3. Működési rend
A nevelési év rendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. §. 19. pontja szerint a nevelési
év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.
A nevelési év
első napja: 2021. szeptember 1., utolsó napja: 2022. augusztus 31.
A szorgalmi időszak ideje: 2021. szeptember 1 – 2022. május 31.
Az óvodai beiratkozásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján a
tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, a Fenntartó (azaz az Önkormányzat) által
meghatározott időpontban, melyről a beíratás időpontja előtt minimum 30 nappal
hirdetményben tájékoztat. A jegyző az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti óvodaköteles
korú gyermekek listáját március 1-ig megküldi az óvoda vezetőjének.
Új gyermekek befogadása szeptember 1-től folyamatos.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
Tervezett szünetek
Téli zárva tartás tervezett időpontja: 2021. december 23. – 2022. január 2.
Nyitás: 2022. január 3. (hétfő)
Nyári zárva tartás (takarítási, karbantartási szünet) tervezett ideje:
2021. július 4. – július 29.
Nyitás: augusztus 1-én, hétfőn.
A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban, a törvényi előírásoknak
megfelelően történik.
Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja:
-

2021. szeptember 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2021. december 23. Nevelőtestületi értekezlet
2021. április 22. Bölcsődék napja
2022. június 17. Kihelyezett alkalmazotti értekezlet, szakmai tapasztalatcsere

A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, továbbképzések,
tanulmányi kirándulások céljából szervezzük. Évente 5 munkanap áll rendelkezésünkre, 4
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napot tervezünk. További nevelés nélküli munkanapot akkor kívánunk igénybe venni, ha
szakmai munkánk indokolttá teszi. A nevelés nélküli munkanapok idejéről a szülőket a
jogszabályban előírt módon, min. 7 nappal korábban, írásban tájékoztatjuk.
A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat által szervezett módszertani napra
részleges nyitva tartást tervezek /május hónapban/.
Nyílt nap tervezett időpontja: 2022. május 18.

4. Helyzetelemzés
4.1. Csoport és létszámadatok
Óvodai férőhelyünk száma 72, tényleges óvodai gyereklétszámunk 2021.09.01-én 68 fő,
azonban ez a létszám a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembevételével 70-nek minősül.
Bölcsődei férőhelyünk száma 14, tényleges bölcsődei gyermeklétszámunk 2021.09.01-én 8 fő,
mely létszám a szülői igények alapján a fokozatos beszoktatást követően szeptember végére
eléri a 10 főt, novemberre a 12 főt, januárra pedig a 14 főt.
Csoport
neve

Korcsoport

Csoportlétszám
2021.09.01én

Katica
óvodai
csoport

Nagyközépső
csoport

24

Tervezett
csoportlétszám
2022.01.10én
24

Süni
óvodai
csoport

Kisközépső
csoport

20

22

Pillangó
óvodai
csoport

Kisközépső
csoport

24

24

Ficánka
bölcsődei
csoport

Bölcsőde

9

14

Csoportban dolgozók neve

Teberi Ágnes óvodapedagógus
Juhászné Somogyi Éva Anikó
óvodapedag.
Wippelhauser Adél pedagógiai
asszisztens
Fenyő Imréné dajka
Hertlik-Zsalezsák Anna Noémi
óvodapedagógus
Luptáková Karina óvodapedagógus
Mudra Magdolna dajka
Bartolen Istvánné óvodapedagógus
Vogyeraczki Mária óraadó
óvodapedagógus
Flórián Krisztina Adrienn dajka
Mácsai Andrásné kisgyermeknevelő
Mihovné Bor Ilona kisgyermeknevelő
Vojczek Iván Gáborné dajka
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Csoport

Létszám
2021.09.
01.
24
Katica
20
Süni
24
Pillangó
8
Ficánka
68+8
Összesen:

Lányok
száma

Fiúk
száma

Veszélyez
-tetett gy.

8
13
10
3
31+3

16
7
14
5
37+5

0
1
0
0
0

HH
gy.
0
0
0
0
0

HHH
gy.
0
0
0
0
0

BTM
gy.

SNI gy.

6
0
0
0
6

0
1
1
0
2

Fejlesztésben részesülő gyermekek
Szeptembertől 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése kezdődik meg
intézményünkben. Mindkét gyermek a szakértői véleményben megfogalmazottak szerint a
csoport kialakítása során 2-2 főként vehető figyelembe. Fejlesztésüket az Önkormányzat utazó
gyógypedagógus megbízásával biztosítja, heti 3 valamint heti 2 órában. Az egyik gyermek
szakértői véleményére hivatkozva szorgalmazom a Fenntartónál a gyermek mellé pedagógiai
asszisztens / gyógypedagógiai asszisztens alkalmazását, a gyermek integrációjának
megsegítésére.
További egy gyermekünk sajátos nevelési igényének megállapítása folyamatban van.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeink szenzoros fejlesztését a
térségi Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa, Varga Piroska intézményünkben
biztosítja.
A beszédfejlesztést a térségi Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa, Kovácsné Hertlik Éva
helyben biztosítja.
Minden óvodás gyermekünk nemzetiségi nevelésben részesül.
Nevelési időn kívüli tevékenységként tánc foglalkozáson vehetnek részt szerda délutánonként
a gyermekek az óvoda tornaszobájában, melyet a Kolibri STE. oktatója, Salik Katalin biztosít.
Bendur Judit LCF – Kids klub nevű, óvodáskorúaknak szóló játékos angol nyelvtanfolyama
szervezés alatt van. A szervezőnek felajánlottuk a tanfolyam helyszínéül az óvoda épületét
(tornaszobát vagy az interaktív táblával ellátott fejlesztő szobát), amennyiben erre a szülők által
igény mutatkozik.
4.2. A feladatellátás személyi feltételei
Dolgozó neve
Juhászné Somogyi Éva A.
Bartolen Istvánné

Beosztása

Egyéb megbízatásai /
Megjegyzés
szlovák nemzetiségi óvodapedagógus intézményvezető,
/ kisgyermeknevelő
munkaközösségvezető
intézményvezető helyettes,
szlovák nemzetiségi óvónő
gyermekvédelmi felelős
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Teberi Ágnes
Hertlik-Zsalezsák Anna N.
Luptáková Karina

óvodapedagógus /szlovák nemzetiségi tűzvédelmi felelős, BECS elnök
végzettség folyamatban/
óvodapedagógus
BECS tag, könyvterjesztés

Kovács Luca Csenge

szlovák nemz. óvodapedag.
gyakornok
óvodapedagógus /szlovák nemzetiségi
végzettség folyamatban/
óraadó szlovák nemzetiségi
óvodapedagógus, óvodatitkár
pedagógiai asszisztens

Wippelhauser Adél

pedagógiai asszisztens

Mácsai Andrásné

kisgyermeknevelő

Mihovné Bor Ilona

kisgyermeknevelő

Mudra Magdolna

dajka

Fenyő Imréné

dajka

Flórián Krisztina Adrienn

dajka

Vojczek Orsolya

dajka

Vojczek Iván Gáborné

dajka

Salikné Farda Gabriella

konyhai kisegítő, takarító

Chmelik Mária Kitti
Vogyeraczki Mária

tartósan távol lévő
megbízási szerződéssel
alkalmazott, heti 14+16 órában
tartósan távol lévő
könyv- és folyóirat terjesztés

HACCP

tartósan távol lévő

Minden óvónő tagja a szlovák munkaközösségnek.
Intézményünk gyakorló feladatokat is ellát, óvónői, dajkai, bölcsődei hallgatókat fogadunk.
Kisgyermeknevelőink esetleges helyettesítését a kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkező
intézményvezető biztosítja.
Munkarend, munkaidő
Minden dolgozó munkaideje heti 40 óra. Az óvodapedagógusok csoportban eltöltött
munkaideje heti 32 óra, a kisgyermeknevelőké heti 35 óra. A fennmaradó időt a
tevékenységekre való felkészülés, értekezletek, óvodán kívüli programok, helyettesítés teszi ki.
A vezető és helyettese a köznevelési törvényben meghatározott munkarend szerint dolgozik.
Pedagógiai asszisztensünk ebben a nevelési évben a Katica csoportban segíti a gyermekek
nevelését.
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4.3. Tárgyi feltételek
Korszerű, jól felszerelt intézmény áll rendelkezésünkre. Minden csoportszobánk saját
bejárattal, öltözővel és mosdóval rendelkezik. A gyermekbútorok újak, esztétikusak,
balesetmentesek. A játékok folyamatos pótlása szükséges! Az épületben sószoba és tornaszoba
szolgálja a gyermekek egészségvédelmét, az udvaron Kresz udvar segíti a közlekedési
szabályok elsajátítását. Harmadik éve működik fejlesztő szobánk, melyben a szülői
támogatásból és pályázati forrásból vásárolt interaktív táblánk szolgálja a gyermekek
fejlesztését.
Tornaszobánk két éve jótékonysági rendezvényünk bevételéből hatalmas mászófallal egészült
ki, mely beltéri mozgásfejlesztési lehetőségeinket egyedülálló módon gazdagítja a nevelési év
minden napján. Kültéri mozgáslehetőségeink bővítése céljából az óvodánkat körülvevő járdára
akadálypályát festettünk, mely mozgásra csábítja gyermekeinket a szabad levegőn is.
Az elmúlt évek önkormányzati fejlesztéseinek kapcsán korszerű, biztonságos elektronikai
hálózattal és energiatakarékos lámpatestekkel rendelkező, mennyezeti és külső homlokzati
hőszigeteléssel ellátott épület áll rendelkezésre. Minden külső nyílászárónk jól záródó
műanyag. Konyhánk gépesített és megfelelő bútorzattal rendelkezik. A dolgozóink számára
zárható öltözőszekrényekkel ellátott, önálló öltözőhelyiség áll rendelkezésre.
Udvarunk nagyméretű, füves és szilárd burkolatú felülettel rendelkezik, árnyékos és napos
területekkel. Udvari játékainkat évek óta szülői felajánlásokból igyekszünk pótolni, így került
sor az elmúlt években kétkaros lengőhinta, kéttornyú mászóvár beszerzésére egy vonat és egy
újabb kombinált mászóvár telepítésére. Régi fajátékaink (babaházak) állandó javítást
igényelnek. Udvari játékparkunk további fejlesztésre, bővítésre szorul. Nagy álmunk
ütéscsillapító gumiburkolattal ellátott udvarrészek kialakítása, ahol eső után is tudnának
levegőzni/mozogni a gyermekek. Valamint a játékok alatti ütéscsillapító homok
gondozásmentes gumi burkolatra való cseréje nagyban könnyítené a takarítási és
udvarrendezési feladatokat, nem hordanák be a gyermekek folyamatosan az intézménybe a
homokot a cipőjük által, valamint mentesülnének a dolgozók a gyakori homok fellazítás,
gyommentesítés kőkemény feladata alól is. Sajnos a homok a környékbeli macskákat is vonzza,
ezzel is plusz feladatot biztosítva.
Az intézményt körülvevő kerítésünk cseréje is megvalósult az elmúlt évben az Önkormányzat
jóvoltából.
A Családsegítő Szolgálat megüresedett helyiségéből nevelői szobát alakítottunk ki.
Csoportszobáink padlózata elöregedett, a műpadló több helyen felpúposodik, feljön, alákerül a
nedvesség, dohosodik. Gyermekeink egészségének biztosítása érdekében a padlózat mielőbbi
cseréje szükséges.
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5.

Jogszerű működés biztosítása, a vezető feladatai

TANÜGYIGAZGATÁS
RENDSZERESEN Felvételi-mulasztási
ISMÉTLŐDŐ
naplók,
FELADATOK
csoportnaplók
ellenőrzése
(havonta)
Helyettesítések
ellenőrzése
Gyermekvédelem
étkezési
kedvezmények
megállapítása

PEDAGÓGIA

GAZDÁLKODÁS

Csoportok tevékenységének
ellenőrzése – értékelés
Gyermekvédelmi felelős
beszámoltatása
Ellenőrzés, értékelés
Értekezletek
Munkaközösségi munka
tervezése, beszámoltatás

Bizonylatok
ellenőrzése
Munkából való
távolmaradás
Utazási költség
Hó végi elszámolás
Bérek
Étkezési díjak
nyilvántartása
Távolmaradások

IDŐSZAKOS
FELADATOK

Előjegyzési napló
vezetése
Gyerekfelvétel
Beiskolázás

Nevelési értekezletek
előkészítése
Éves terv elkészítése –
értékelése
Beszámoló elkészítése
Vezetői ellenőrzési terv
Kapcsolattartás az SZMKval
Kapcsolattartás az iskolával
Szakmai továbbképzések
figyelemmel kísérése
Ped. éves munkaterv és
értékelése
Nevelői értekezletre való
felkészülés

Költségvetés
elkészítése
Normatíva igénylése
Leltározás, beszámoló
Eszközbeszerzés
Fűtés beüzemeltetése

Eü. könyvek
ellenőrzése
Munka-, tűz- és
balesetvédelmi
oktatás
Munkaszerződése
k ellenőrzése
Munkaszerződése
k megírása
Személyi anyag
naprakész vezetése

ALKALMI
FELADATOK

SZMSZ, PP,
HÁZIREND

Szakmai bemutatók
szervezése
Házirend átdolgozása
Panaszok kivizsgálása
Ünnepekre való
ráhangolódás

Adományok,
alapítványok
Buszkirándulás
megszervezése
Közösségformálás –
farsang, szülői bál

Munkaköri
leírások
aktualizálása
Pályázat kiírása új
dolgozók
felvételére

VÁRATLAN
ESEMÉNYEK

Gyermekek távozása
az óvodából
Rendszeres óvodába
járás ellenőrzése
Szakértői vizsgálat
kérése

Konferenciák,
értekezleteken való
részvétel
Nem tervezett események
szervezése

Meghibásodások
korrigálása

Új dolgozó
felvétele, régi
dolgozó távozása
Helyettesítések
megszervezése
GYED-Gyes

6.

MUNKAÜGYI
FELADATOK
Jelenléti ívek
ellenőrzése
Munkaidő
kihasználásának
ellenőrzése

Eseményeink

Ünnepeink
Az ősz jeles napjai:
 Csévi napok
 Csévi búcsú
 Szüret
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 Október 23.
 Idősek napja
 Márton-nap
A tél jeles napjai:







Advent
Mikulás
Óvodai karácsonyvárás (családi kézműves délutánok)
Falukarácsony
Farsang
Moréna (téltemetés, községi rendezvény)

A tavasz jeles napjai:






Március 15.
Húsvét (családi kézműves délutánok)
Anyák napja
Gyereknap
Nagycsoportosok búcsúztatása, ovis ballagás

Természetesen csoportszinten megemlékezünk az alábbi jeles napokról is: Állatok világnapja,
Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja…stb.
Eseményeinket, ünnepeinket a Kormány járványügyi intézkedéseinek megfelelően
tervezzük.
Szülői értekezletek:
 2021. szeptember 21.
Tanévnyitó szülői, majd csoport szülői értekezletek
A nevelési év feladatai, eseményei
A házirendünk ismertetése
Szülői munkaközösségi tagok megválasztása
 2022. január 25.
Összevont szülői értekezlet
Tájékoztatás az intézmény elfogadott költségvetéséről
Hátralévő programok megbeszélése
Fogadó órák:
 Nagycsoportos korú gyermekeink szülei részére az iskolaérettségi vizsgálatok befejezése
után október – november hónapban,
 a többi óvodás, valamint a bölcsődés gyermekek szülei részére gyermekük fejlettségéről
január hónapban adunk tájékoztatást.
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Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek:
- 2021. szeptember 6. Tanévnyitó alkalmazotti + nevelőtestületi értekezlet
- 2021. december 23. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
- 2022. június 17. Kihelyezett alkalmazotti értekezlet, szakmai tapasztalatcsere, tanulmányi
kirándulás
7.

A 2021/2022-es nevelési év kiemelt óvodai feladatai

 Önértékelés: 2021/2022-es nevelési évre tervezett önértékelési feladatok elvégzése
Két pedagógus önértékelése
Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés
tervezett ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés
típusa

Juhászné Somogyi Éva Anikó 2021. október

BECS

pedagógus

Luptáková Karina

BECS

pedagógus

2021. november

Dokumentáció elkészítése, interjúk, kérdőívek, önfejlesztési, intézkedési tervek elkészítése a
kézikönyv alapján
 Minősítési eljárás előkészítése, lebonyolítása, tapasztalatok összegzése
A nevelési év folyamán 3 óvodapedagógus fog minősülni.
Időpont

Név

Cél

Portfólió feltöltés határideje

nem ismert

Teberi Ágnes

Ped. II.

2021.11.25.

nem ismert

Juhászné Somogyi Éva Anikó Ped. II.

2021.11.25.

nem ismert

Luptáková Karina

2021.11.25.

Ped. I.

A minősítésre még nem jelentkezett kollégák feladatai: önképzés, tanfolyamokon,
továbbképzéseken való részvétel, anyaggyűjtés.
 Boldog óvoda program folytatása a Katica csoportban
Felelős: Teberi Ágnes óvodapedagógus
A boldogságórák tematikája sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
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3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10.Fenntartható boldogság
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása
Két új sajátos nevelési igényű gyermek beszoktatására, befogadására készülünk,
valamint egy gyermekünk vizsgálata még folyamatban van. A sikeres integráció
reményében létrehozzuk a gyermekek fejlesztésében részt vevő szakemberek
(gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák,
intézményvezető) csoportját, hogy team munkában, folyamatos konzultációval
segíthessük egymás munkáját és a gyermekek zökkenőmentes befogadását,
beilleszkedését.
 Veszélyeztetett gyermekünkkel kapcsolatos feladatok
Egy fő veszélyeztetett gyermekünk védelme érdekében az intézmény folyamatosan
együttműködik a Családsegítő Szolgálat munkatársával.
 Szülői Munkaközösség működtetése
A tanévnyitó szülői értekezlet keretében sor kerül a szülői munkaközösségi tagok
megválasztására (régi tagok megerősítése, új tagok megválasztása), majd az ezt követő
alakuló ülésen a leköszönő munkaközösségvezető helyett új vezetőt választunk.
 Az egészséges életmód kialakítása területén:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, a fogmosás, az öltözködés,
pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása;
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása; - megfelelő szakemberek bevonásával - a
szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
- továbbképzések, szakmai anyagok felkutatása a mászófal minél hatékonyabb fejlesztő
lehetőségeinek kiaknázása céljából
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 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés területén:
- érzelmi biztonság, stabil és állandó szokás- és szabályrendszer kialakítása, fenntartása;
- a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, biztonságos, nyugodt, derűs légkör biztosítása a
mindennapok során;
- a gyermek természetes társas szükségleteinek kielégítése, annak elfogadására nevelés,
hogy az emberek különböznek egymástól;
- az integrációs nevelés során az egymás elfogadására nevelés, szeretetteljes nevelés
biztosítása, semmiféle előítélet kibontakozásának nincs helye.
 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása terén:
- az anyanyelvi nevelés kiemelt feladat a nevelési év folyamán minden csoportnak;
- gazdag tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása;
- a cselekvésbe ágyazott tanulás biztosítása;
- valamennyi értelmi képesség, különösen az alkotóképesség fejlődését elősegítő, ösztönző
környezet biztosítása.
 Nemzetiségi nevelés
- a nemzetiségi óvodai nevelés irányelveinek való megfelelés;
- segédanyag fejlesztése, bővítése;
- továbbképzéseken való részvétel;
- aktív részvétel községünk hagyományőrző programjain.
 Az óvodapedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése
- továbbképzések, egymástól tanulás, egymás segítése;
- szakmai anyagok felkutatása az interneten;
- interaktív tábla nyújtotta lehetőségek kihasználása egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez,
tevékenységekhez;
- belső tudásmegosztás az interaktív tábla felhasználási lehetőségeiről.
További céljaink, feladataink:
- Hatékony együttműködés a családdal, szülői szervezettel
- Szervezetfejlesztés, csapatépítés
- Mérések, értékelések pedagógiai tudatosítása
- Baleset megelőzés, munkavédelem
- Gyermekvédelem
- A nevelőmunka minőségének biztosítása
- Belső ellenőrzés
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8.

A 2021/2022-es nevelési év kiemelt bölcsődei feladatai

 A családok támogatása, a szülői kompetencia fejlesztése
- a család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével
- a kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők
igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos
ismereteket, módszereket.
- a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon
alapuló partneri kapcsolat kialakítása (saját kisgyermeknevelő rendszeren keresztül)
- differenciált, egyéni bánásmód kialakítása (saját kisgyermeknevelő rendszeren
keresztül)
 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
- a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása
- a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
megteremtése
- a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése
- rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz
igazodó napirend kialakítása
- az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozás, a játék, a mozgás, a
szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeinek biztosítása
- az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítása
 Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
- derűs légkör biztosítása
- a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő
kapcsolat kialakulásának segítése
- az egyéni szükségletek kielégítése
- az éntudat egészséges fejlődésének segítése
- a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés
szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének
segítése
- a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv
felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása)
- a szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, a hátrányos helyzetű, az
elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén
más szakemberek bevonásával
 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
- a kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás
lehetőségeinek megteremtése által
- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
biztosítása
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9.

az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása
az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése
ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése
a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése,
az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben

Beiskolázási terv

A beiskolázási terv a nevelési év folyamán folyamatosan alakul. Igyekszünk részt venni minden
számunkra hasznosítható továbbképzésen (szlovák nyelvi képzések, a gyermekek fejlesztését
szolgáló képzések, korai fejlesztésre irányuló továbbképzések), mely ingyenes, vagy kevés
költséggel jár (POK által szervezett képzések), valamint a közelben kerül megrendezésre.
Előnyben részesítjük azokat a képzéseket, melyeken a részvétel a szabadidő, vagy a munkarend
átrendezésének a terhére megoldható.
A továbbképzési tervben előnyt élveznek azok a kollégák, akiknek a továbbképzési ciklusuk
szerint még nincs meg a 120 órájuk, a kisgyermeknevelők esetében a 60 órájuk.
Chmelik Mária Kitti és Teberi Ágnes óvodapedagógusaink harmadik, azaz utolsó félévüket
kezdik meg szeptemberben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlovák nemzetiségi kiegészítő
szakán. Bartolen Istvánné óvodapedagógusunk OKJ kisgyermeknevelő képzésen vesz részt.
Dolgozóinkat szabadidő és szakmai anyagok biztosításával segítem a képzés elvégzésében.

Piliscsév, 2021. szeptember 15.
Juhászné Somogyi Éva Anikó
intézményvezető
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1. sz. függelék
Eseménynaptár - 2021/2022-es nevelési év
Időpont

Program

Felelős

2021.09.06.

Nevelés nélküli munkanap –

intézményvezető

2021.09.21.

Tanévnyitó szülői
alkalmazotti
értekezlet
Tanévnyitó
értekezlet

intézményvezető

2021.11.12.

Márton nap

csoportvezető óvodapedagógusok,
intézményvezető

2021.12.06.

Mikulás az óvodában

intézményvezető

2021.12.1312.16.
2021.12.17.

Karácsonyi kézműves délutánok

csoportvezető óvodapedagógusok

Karácsonyi ünnepség az óvodában

csoportvezető óvodapedagógusok
intézményvezető

2021.12.23.2022.01.02.
2022.01.25.

Nevelés nélküli munkanap – Nevelőtestületi
értekezlet
Téli zárás – Nyitás 2022.01.03-án, hétfőn

intézményvezető

Félévi szülői értekezlet

intézményvezető

2022.02.04.

Gyermekek farsangi bálja

intézményvezető

2022.02.19.

Jótékonysági retro disco az óvoda javára

2022.03.11.

Március 15-i ünnepség

2022.04.04.04.07.
2022.04.2021.
2022.04.22.

Húsvétváró kézműves délutánok
Ovi-bölcsi csalogató, új gyermekek beíratása

intézményvezető, Szülői
Munkaközösség
minden óvodapedagógus –
minden csoport
minden óvodapedagógus –
minden csoport
Teberi Ágnes, Mácsai Andrásné

Bölcsődék napja – Nevelés nélküli munkanap

intézményvezető

2022.04.29.

Anyák napja

2022.05.18.

Nyílt nap az óvodában

2022.05.31.

Gyereknap

2022.06.17.
2022.07.01.

Nevelés nélküli munkanap – Kihelyezett
alkalmazotti értekezlet
Óvodai évzáró – Búcsúznak a nagycsoportosok

minden óvodapedagógus –
minden csoport
minden óvodapedagógus - minden
csoport
minden óvodapedagógus –
minden csoport
intézményvezető

2022.07.04.07.29.

Nyári takarítási, karbantartási szünet
Nyitás 2022.08.01.

2021.12.23.

Teberi Ágnes – Katica cs.
intézményvezető

Piliscsév, 2021.09.15.

Oldal 16

2. sz. függelék
Az óvodai Szlovák munkaközösség munkaterve
a 2021/2022-es nevelési évre
A munkaközösség tagjai:


az óvoda nevelőtestülete

Pedagógia programunkban megfogalmazott alapvető célunk és feladatunk a szlovák nyelvhez való
szoktatás, a nyelv megszerettetése, a hagyományok továbbörökítése, különösen az irodalom, az ének –
zene, és manuális tevékenységek által.
Óvodai Szlovák munkaközösségünk célja egymás munkájának segítése.
Igyekezzünk ehhez a megfelelő nyelvi környezetet biztosítani az egész nap folyamán. Lehetőleg minden
óvónő, dada használja a szlovák nyelvet!
Fontos a szlovák nyelvet beszélő, ismerő, bár képesítéssel nem bíró óvodapedagógus kollégák segítése,
támogatása. E nevelési évben kiemelten segítjük a szlovák nemzetiségi kiegészítő képzésre
jelentkezett óvodapedagógusainkat (Teberi Ágnest és Chmelik Mária Kittit), tanulmányaik
sikeres elvégzése érdekében: szakmai anyagokkal, szabadidő biztosításával…stb.
Minden csoport óvónője igyekszik az ünnepeknek, évszakoknak megfelelő szlovák versikék, dalok,
mondókák megtanítására.
A községi, megyei rendezvényeken való aktív részvételt továbbra is nagyon fontosnak tartjuk. A
2021/22-es nevelési évben az alábbi rendezvényekre készülünk:


Szüreti felvonulás és mulatság



Idősek napja



Falukarácsony



Moréna - télmetés



Részvétel a Komárom-Esztergom megyei Szlovák Óvodai napon.

A családokkal együttműködve erősítjük a néphagyományőrzést, helyi szokások megtartását. Így
veszünk részt a szülőkkel közösen az Önkormányzat által szervezett programokon.
Célunk megtartani azt, hogy a gyermekek szívesen viseljék szlovák nemzetiségi ruháinkat.
Falunk múltjának megismerése céljából a középső és nagycsoportos korú gyermekekkel látogatjuk a
helyi Tájházat, ahol megismerhetik, hogyan voltak berendezve a régi házak, milyen eszközöket
használtak a mindennapi élet során.
A szülőföld szeretete, a közvetlen környezet megismerése céljából a középső – nagycsoportosok
tegyenek rendszeres sétákat falukban, ami által megismerik védett tárgyi, és épített értékeinket.
Szorgalmazzuk egy szlovákiai óvodával való testvérkapcsolat kialakítását, szakmai munkánk segítése
céljából.
Piliscsév, 2021.08.31.
Juhászné Somogyi Éva Anikó
munkaközösség vezetője
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3. sz. függelék

Óvodai Gondozási
KOMPLEX EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV
2021-2022-ES GONDOZÁSI ÉV
Védőnői feladatok:
-

A tanév megkezdésekor kapcsolat felvétel az oktatási intézménnyel, az óvoda igazgatójával és
dolgozóival

-

Negyedévenként (szeptember,január,április) személyi higiéne ellenőrzése, tisztasági vizsgálat,
pediculosis szűrés és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, jelentés készítése az
ANTSZ felé

-

Óvodai munkaterv készítése, leadása

-

Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal, módszertani levelek és jogszabályok
áttekintése

-

2009. január 1.-jétől az 51/1997 (XII. 18.) NM rendelet szerint, az óvodás korú gyermekek
(3-6 évesek) életkorhoz kötött kötelező védőnői szűrővizsgálatát egész évben, folyamatosan,
a gyermekrendelő tanácsadó helységében végzem. A szűrővizsgálat időpontját a szülőkkel
egyeztetem, a vizsgálatok szülő jelenlétében történnek, a szűrővizsgálatról igazolást kapnak.
- életkorhoz kötött szűrővizsgálatok az alábbiakat tartalmazzák:
a.) testi fejlődés ellenőrzése – súly, magasság mérése, mellkörfogat és fejkörfogat mérés
b.) pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése, érzékszervek szűrése –
látásélesség, strabizmus, színlátás, hallásvizsgálat SA-41 audiométerrel
c, lúdtalp, gerincelváltozások, mellkas deformitások kiszűrése, fogazat megtekintése
e.) vérnyomás mérés
f,) vizelet vizsgálat
g,) pajzsmirigy vizsgálata, kültakaró vizsgálata

A szülő a gyermek fejlődésére vonatkozóan Szülői Kérdőívet tölt ki

A 2021/2022.tanévben is a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről szóló intézkedési terv 7.fejezetében foglaltak szerint végzem a
védőnői szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat,védőoltások szervezését. A személyes
találkozást igénylő teendők esetében (statusz vizsgálat) betartom az NNK által kiadott, a
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járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat,
óvintézkedéseket. váró és vizsgáló helység megfelelő előkészítése, kézfertőtlenítő, szájmaszk
használata, non kontakt infra hőmérés, felület fertőtlenítés, gyakori szellőztetés, zsúfoltság
kerölése stb)
A negyedéves tisztasági vizsgálatokat az óvodavezetővel és az óvónőkkel előzetes megbeszélés,
egyeztetés és jelzés alapján végzem.
Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Gyermekvédelmi Jelzőrendszer munkatársaival.

Piliscsév, 2021.09.10.
Kosztka Gáborné
védőnő
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5. sz. függelék
szerda

csütörtök

péntek

össz.óra

Teberi Ágnes

7:30 – 13:00

7:00 – 13:00

8:00 – 16:30

7:00 – 13:00

7:00 – 13:00

32

Juhászné Somogyi Éva
Anikó
Wippelhauser Adél

12:30 – 16:30
bölcsőde
7:00 - 15:30

13:00 – 16:00
7:30 – 16:00

7:00 – 13:00

7:00 – 16:00

7:30 – 16:00

40

Hertlik-Zsalezsák Anna
Noémi
Luptáková Karina

7:30 - 12:30

7:30 – 13:00

9:00 - 16:00

8:30 - 15:30

9:00 - 16:30

32

8:00 – 16:00

8:30 – 16:30

7:30 – 13:00

7:30 – 12:30

7:30 – 13:00

32

Bartolen Istvánné

7:30 – 12:30

7:30 – 12:30

7:30 – 15:30

7:30 – 16:30

7:30 – 12:30

24+8

Vogyeraczki Mária

9:00 – 16:30

9:00 – 15:30

8:30 – 13:00

8:30 – 13:00

8:30 – 15:30

30

Mácsai Andrásné

6:30 - 12:30

8:00 - 16:30

6:30 - 13:00

8:00 - 16:30

6:30 - 12:30

34

Mihovné Bor Ilona

8:00 - 13:00

6:30-13:00

8:00 - 16:30

6:30 - 13:00

8:00 - 16:30

36

Mudra Magdolna

8:00 - 16:00

8:00-16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

40

Fenyő Imréné

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

40

Flórián Krisztina

8.30 - 16.30

8.30 - 16.30

8.30 - 16.30

8.30 - 16.30

8.30 - 16.30

40

Vojczek Iván Gáborné

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

40

13:00 – 16:00

10
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csoport

KATICA

kedd

SÜNI

hétfő

PILLANGÓ

név

BÖLCSŐDE
HETI
VÁLTÁSBAN

HETI ÁLLANDÓ

