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"Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: 
játékot, zenét, örömet. 

De hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. 
Csak az a lelki táplálék válik javára, 

amit maga is kíván." 
(Kodály Z.) 

 

A 2015/16. nevelési év helyi rendjét meghatározó rendeletek, törvények, jogszabályok: 

- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet - a 2015/2016. tanév rendjéről 

- A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete a 2015. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről 

- A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a 2016. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről 

- az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 

- Intézményi dokumentumok 

 

 

A nevelési évet meghatározó pályázatok intézményünkben: 

 

TÁMOP 3.4.2. A-11/2 inkluzív nevelés megvalósítása az intézmény valamennyi óvodájában 

(fenntartási időszak) 

TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 

színterek nyertes pályázat programjainak megvalósítása székhelyen  

(fenntartási időszak) 

TÁMOP 3.1.6. Szakmai együttműködési megállapodás (fenntartási időszak) 

Zöld óvoda pályázat 

 

 

Helyzetelemzés: 

https://www.google.com/url?q=http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1500028.EMM%26timeshift%3D1&sa=U&ved=0CAYQFjABahUKEwjhiL6C0IfHAhWGGCwKHTkJAKI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEXHLjlJ1ljP3RVr_lswMmUWFinVQ


A Sárbogárdi Zengő Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben 17 csoportban valósul meg a 

gyermekek nevelése: 

székhelyen: 8 csoportban 

tagintézményben: 6 csoportban 

telephelyen (Szent István u.49.): 2 csoportban 

      telephelyen (Hatvani u. 50.): 1 csoportban 

 

 

Személyi feltételek: 

35 fő óvodapedagógus:  

-1 fő függetlenített intézményvezető 

-2 fő intézményvezető helyettes-ebből egyik fő tagóvoda vezetői feladatokat lát el 

Egyéb alkalmazottak: 

-17 fő dajka 

-5 fő pedagógiai asszisztens 

-3 fő konyhai alkalmazott  

-1 fő óvodatitkár  

A közalkalmazottak jelenlegi létszáma 64 fő, intézményi státusz 61 fő. 

- 2 fő gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon 

(mindkét fő helyett határozott idejű kinevezéssel alkalmazunk kollégát) 

- 2 fő tartós betegség miatt van távol (ebből 1 főt állandó helyettes határozott idejű 

kinevezéssel, a másik főt belső helyettesítés terhére helyettesítjük) 

2015. szeptember 1-től 3 kolléga felmentési idejét tölti nyugdíjba vonulása miatt 

- 1 fő dajka október 27.-től lesz nyugdíjas 

- 2 fő óvodapedagógus december 31-től lesz nyugdíjas 

Helyettük teljes munkaidőre jogviszony létesült 2 fő óvodapedagógussal határozatlan 

kinevezéssel, illetve 1 fő dajka szintén határozott idejű kinevezéssel a székhelyre. 

 

 

 

 

Munkarendek az intézményben: 



- Beosztás                                   Munkaidő                  Heti kötelező óraszám                       

- Intézményvezető:                      40 óra                                      2 óra 

- Intézményvezető helyettes :       40 óra                                     22 óra 

- Intézményvezető helyettes: (tagóvodában)                               24 óra 

- Óvodapedagógus:                      40 óra      32 óra + 4 óra nev.-okt. le nem kötött 

- Egyéb alkalmazottak:                40 óra                                      40 óra 

-  

 

 

Tárgyi feltételek: 

Székhelyen / Mikes köz 3. /:                         

   Udvari játékok- szabványnak megfelelő javítása, festése sajnos még nem történt meg anyagi 

fedezethiánya miatt. A szakember által felmért szükséges javítások összege meghaladja a 

költségvetési kereteinket. 

Az udvari játékok fokozatos cseréjét lehetővé kell tenni, hogy EU szabványnak megfelelőek 

legyenek. Tervezzük az ősz folyamán a székhelyre új játékok vásárlását, a Központi Óvodát 

Segítő Alapítvány támogatásával. 

Az árnyékoló az udvaron még mindig javításra szorul, így balesetveszélyes. 

A felnőtt mosdók ülepítője gyakran feltöltődik dugulást okozva ezzel a rendszerben. 

Célszerű lenne hosszútávra, ha a csatornarendszert átépíteni. 

Az ereszcsatorna javítása, az ablakok festése, födém szigetelés még szükséges az épület 

biztonságossá tételéhez. 

Az eszközkészlet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközjegyzékének mindegyik 

óvodában megfelel a folyamatos bővítésre azonban továbbra is törekednünk kell. A gyermekek 

sokoldalú fejlesztését szolgáló fejlesztő játékok, eszközök rendelkezésre állnak. 

Az intézményben az oktató-nevelő munkához a tárgyi feltételek biztosítottak. 

A tagóvodánk és két telephelyünk felújítása folyamatban van: fal és födémcsere, valamint 

nyílászárók cseréje történik.  Mivel a munkálatok nevelési év közben történnek a balesetek 

elkerülése végett a gyermekek biztonságos elhelyezésének érdekében a napi körültekintő 

szervezés szükséges lesz. 

 

 

 

 

Gyermek létszám: 



Csoport neve Tényleges létszám Különleges 

bánásmódot igénylő 

Számított létszám 

Székhely: (Mikes 

köz 3.) 

8 csoport   

Bóbita         csoport              27 fő           1 SNI              28 fő 

Mazsola      csoport              26 fő   

Margaréta   csoport                      24 fő   

Napraforgó csoport              18 fő           2 SNI              20 fő 

Katica         csoport              22 fő           1 SNI              23 fő 

Süni            csoport              23 fő           1 SNI              24 fő 

Micimackó  csoport              23 fő   

Szivárvány  csoport              21 fő   

Összesen:            184 fő               189 fő 

    

Tagóvoda: 

(Gesztenye sor 1.) 

6 csoport   

Bóbita      csoport             24 fő            3 SNI              27 fő 

Napsugár  csoport             25 fő   

Nyuszi     csoport             23 fő             1 SNI               24 fő 

Cica         csoport             20 fő             2 SNI               23 fő 

Tappancs csoport             18 fő             1 SNI                19 fő 

Katica      csoport             23 fő   

Összesen:           133 fő              141 fő 

Telephely: (Szent 

István út 49.) 

   

Pillangó   csoport              25 fő   

Huncutka csoport              25 fő           1 SNI             26 fő 

Összesen:             50 fő              51 fő 

Telephely: (Hatvani 

út 50.) 

   

Kölyökvár csoport               23 fő           2 SNI             26 fő 

Intézményi létszám:               390 fő             407 fő 

    

 

A beíratott, előjegyzett gyermekek, - akikre nem vonatkozik az óvodakötelezettség- 

folyamatosan érkeznek az intézménybe. 

 

 

 

Nyitva tartás rendje: 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ alapján 



Székhely: 6.30-16.30 óráig 

Tagintézmény: 7.00-17.00 óráig 

Telephely: (Szent István u. 49.) 7.00-16.30 óráig 

Telephely: (Hatvani u.50.) 7.30-16.30 óráig 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. 

A gyermekek napirendjét a Pedagógiai Program tartalmazza.  

 

Az üzemeltetés a fenntartó által meghatározott nyári részleges zárva tartás alatt az óvodákban 

szünetel. Ilyenkor történik a nyári nagytakarítás, az óvoda szükség szerinti karbantartása, 

felújítása. Az óvodai ellátást az ügyeletes óvodában biztosítjuk. 

A szülők a nyári zárva tartás pontos időpontjáról, tárgyév február 15-ig kapnak tájékoztatást. 

Fenntartói engedéllyel karácsony és újév között az óvoda üzemeltetése szünetel. Az egyéb 

iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az étkezések miatt 

valamint az ésszerűség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a 

csoportok létszáma 10 fő alá csökken, a csoportok 25 főig összevonhatóak, melyről az 

óvodavezető dönt. 

 

 

Rendezvények események időpontja: 

Az óvodák hagyományaihoz igazodva az Éves munkatervek (melléklet) tartalmazzák. 

Pedagógiai programunk alapján, az óvodák helyi hagyományaiknak megfelelően szervezik a 

jeles napokat és ünnepélyeket. 

Alapelvek: 

- Az ünneplés mellett nyerjen kiemelt hangsúlyt a ráhangolás és levezetés is, érvényesüljön 

a folyamatjelleg. 

- Külsőségében és tartalmában a műsorok, rendezvények igényesek, jól szervezettek, a 

gyermekek számára érthetőek, élvezhetőek legyenek. 

- Lehetőségekhez mérten hívjuk meg a családokat a kapcsolat mélyítése, illetve az 

ízlésformálás, családi hagyományok szélesítése céljából. 

 

 



 

Ünnepeink, melyek hétköznapokra esnek:  

 

2015. október 23. /péntek /                                   Nemzeti ünnep  

2015. december 25.  / péntek /                                            Karácsony 

2016. március 15.   /kedd /                                                  Nemzeti ünnep 

(Minden óvodai csoport felkeresi az emlékhelyeket városunkban, ezen a napon) 

2016. március 28. /hétfő/                                      Húsvét hétfő 

2016. május 16. /hétfő /                                    Pünkösd 

2016. június 4. / szombat /                                                    A Nemzeti összefogás napja 

(helyette 3. péntek az óvodákban a megemlékezés napja, az összetartozás élményének 

megtapasztalása a cél. Játék gyűjtés külhoni magyar gyermekek részére mindegyik óvodában)            

Jeles napok a nevelési évben: 

- Takarítás világnapja – Szeptember 19. /szombat / 

- Népmese napja – szeptember 30. /szerda / 

- A zene világnapja – október 1. / csütörtök / 

- Állatok világnapja – október 4. / vasárnap / 

- Komposztálás világnapja – október 10. / szombat / 

- Kézmosás világnapja-  október 15. / hétfő / és május 5. / csütörtök 

- Víz világnapja – március 22. / kedd / 

- Föld világnapja – április 22. / péntek / 

- Madarak és fák napja – május 10. / kedd / 

- Környezetvédelmi világnap – június 5.  /vasárnap / 

Néphagyományok: 

- Szüreti felvonulás, táncház /szeptember 2. hete / 

- Tökfesztivál – október 22. / csütörtök / (székhelyen és a Szent István úti telephelyen) 



- Adventi időszak: november 29.- december 18-ig: - gyertyagyújtás 

                                                                               -  Mikulás 

                                                                               - hangverseny 

                                                                                - dec. 13-án Luca napja 

                                                                                     - karácsonyi műsorok 

- Farsang időszaka: január 06.- február 16-ig – gyertyaszentelő február 2. /kedd / 

- Tavaszi Kippkopp napok – március (tagóvodában) 

- Húsvéti népszokások – tavaszi hangverseny (székhely) 

- Anyák napi ünnepségek a csoportokban május első fele 

- Családi nap – május 28. / szombat / (székhelyen és a Szent István úti telephelyen) 

- Gyermeknap- május 27. /péntek /  (tagóvodában és a Hatvani úti telephelyen) 

- Ballagás székhelyen június 11. szombat, Tanévzáró a tagóvodában és a telephelyeken 

június 10. péntek 

 

A hétvégére eső jeles napokat az egyes óvodákban áthelyezik a munkatervük szerint 

tervezett napra. (mellékletben megtalálható) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 

Nevelési értekezletek: 

2015. szeptember 28. hétfő  szakmai nap: Egészséges életmód 

 – diatetikus előadás 

 -  változások a közétkeztetésben 

2016. január 22. péntek- szakmai nap –  nevelési értekezlet és tehetséggondozás 

2016. április 25. hétfő – (Paksi óvoda látogatása)- tapasztalatcsere zöld óvoda 

2016. június 17. péntek - nevelési értekezlet (értékelő beszámolók) 

2016. augusztus 25. csütörtök -  alakuló értekezlet 

 

A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon 

értesítjük. 

 

 

Az óvodai nevelés év rendje 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelete alapján: 

A nevelési év 2015.09. 1-től a következő év 2016. 08.31-ig tart. 

 

Nevelési év 2015. szeptember 1-től – 2016. augusztus 31-ig 

Szorgalmi időszak 2015. szeptember 1-től – 2016. május 31-ig 

Nyári életrend 2016. június 1-től – 2016. augusztus 31-ig 

 

 

 

 



 

 

Nevelési év rendje: 

Tanítási szünetek a 2015/2016. tanévben (iskolában) 

őszi 

szünet 

10.26-tól 

10.30-ig 

A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a 

szünet utáni elsõ tanítási nap 2015. november 2. (hétfõ). 

téli szünet 
12.21-től 

12.31-ig 

A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a 

szünet utáni elsõ tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 

tavaszi 

szünet 

03.24-től 

03.29-ig 

A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a 

szünet utáni elsõ tanítási nap 2016. március 30. (szerda). 

 

 

 

 

Áthelyezett munkanapok: 

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó  

nevelési évet érintő– munkarend a következő: 

 december 12., szombat munkanap 

 december 24., csütörtök pihenőnap 

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó 

nevelési évet érintő – munkarend a következő: 

 március 5., szombat munkanap 

 március 14., hétfő pihenőnap 

Csak étkezési igényt mérünk fel az érintett napokra,- aláírásos nyilatkozat a szülő részéről- és 

az alapján alakítjuk az összevont csoportokat. 

 

 

 

 



 

Az értekezletek rendje: 

Munkaértekezletek : 

A működés, a nevelés feladatainak megoldásáról – havi rendszerességgel.   

- minden hónap:- első hétfője vezetőségi értekezlet 

-  első keddje munkaközösségi értekezlet 

Szükség szerint a munkaértekezlet sűrűsége módosulhat. 

 

 

Szülőket érintő értekezletek: 

 

1. Nevelési évnyitó szülői értekezlet – PP, SZMSZ, Házirend ismertetése, a nevelési év 

feladatainak ismertetése, SZMK tagok választása – 2015 szeptemberének második 

hete,09.07-11.  

Felelős: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 

2. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2015/2016-os nevelési év munkatervének véleményezése 

és a Szülői Szervezet éves munkatervének összeállítása és elfogadása – 2015. 

szeptember 15. kedd  

Felelős: intézményvezető helyettesek és telephely felelősök 

      3. Szülői értekezlet a gyermekek előrehaladásáról, fejlődéséről: 

          2016. január 2. hete (01.11-  15-ig) 

      Felelős: óvodapedagógusok 

      4. Közös szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek (2015. április 5.) 

         Felelős: intézményvezető 

      5. Szülői értekezlet a leendő óvodások szüleinek: 

         (2015. június 1. hete- székhely      06.06. 

                                         - tagóvoda     06.07. 

                                          - telephelyek 06.08.) 

         Felelős: intézményvezető és helyettesek 



 

 

Fogadóórák 

 Évente két alkalommal / november 10 kedd, március 07 kedd /, illetve szükség szerint. 

Tankötelezett gyermekek szüleinek tájékoztatás a gyermekük fejlődéséről, előrehaladásáról: 

2016. január második hete (01.11-15-ig) 

Felelősök: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 Gyermekvédelmi felelős igény szerint tart fogadóórát, előre megbeszéltek szerint. 

Felelős: megbízott gyermekvédelmi felelősök   

 

 

Nyílt napok: 

             2016. április 18-22-ig (Föld napja projekt hete) 

 A szülők számára szervezett programok (kirándulások, anyák napja stb.) 

 Felelősök: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nevelési feladatok 2015/2016 – os nevelési évben: 

Nevelési célok és feladatok megvalósítása a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Programja és 

a 2015/2016-os nevelési év munkaterve szerint történik. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is, hogy intézményünkben mindenhol egységes 

színvonalú nevelés valósuljon meg, megtartva az eddigi hagyományokat, ugyanakkor a 

kialakított egységes szemléletmódot, értékrendet érvényre juttatva. 

- Továbbra is kiemelt szerepet kap az óvodai és családi nevelés összhangjának erősítése (közös 

rendezvények, nyílt napok, fogadóórák, beszélgetések) 

- Óvoda-iskola közötti átmenet folyamatának irányítása, az átmenetet segítő munkacsoportok 

további működtetése, a gyermekek iskolai beilleszkedésének figyelemmel kísérése 

- A tehetséggondozásban, felzárkóztatásban kiemelt szerepet kapó foglalkozások, 

óvodapedagógusaink által vezetett tevékenységek további színvonalas működésének 

biztosítása. A székhelyen bevezetjük a LÜK táblajátékos foglalkozást, és a „Kis felfedezők” 

természetkutató foglalkozást. 

- Kapjon hangsúlyos szerepet a gyermekek óvodai életébe a munka jellegű tevékenységekre 

való ösztönzés, a mindennapokban és a jeles zöldnapokhoz kapcsolódóan is. 

- Az óvodapedagógusok, asszisztensek, dajkák kiemelt figyelmet fordítsanak, megfelelő 

pedagógiai módszerekkel összehangoltan oldják meg és kezeljék a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek mindennapjaival kapcsolatos teendőket, problémákat.   

- a nevelést-oktatást segítő alkalmazottak mindennapi munkájában érvényesüljön a „zöld 

szemlélet” a szülők és diákok (közösségi szolgálat) aktív bevonása a zöld tevékenységekbe 

(hulladékgyűjtés, faültetés, környezetrendezés) 

- szakmai felkészülés a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre, a jövőben is hangsúlyt kell fektetni 

a pedagógiai munka ellenőrzésére, konferenciák, tájékoztatók szervezésére, hogy a törvényi 

előírásoknak megfelelően, minden pedagógusnak lehetősége legyen az életpálya modell által 

biztosított minősítő előrelépésre. Az intézményi önértékelés szempontjainak kidolgozása 

előttünk álló feladat. 

- további feladataink a nyertes pályázatok kapcsán vállalt célkitűzések, programok 

megvalósítása a fenntartási időszakban. Újabb pályázati lehetőségek felkutatása. 

 

 

 

 

 



 

További pedagógiai feladataink: 

- A gyakorlati munkában egységes elvárási szint kialakítása, biztonságérzet, 

szeretetteljes bánásmód alkalmazása a magatartászavaros, problémás gyerekek 

sikeres nevelésének érdekében. 

 

- A HHH gyermekek fejlesztése, a fejlődésben történt változások, elért eredmények a 

fejlődési naplóban kerüljenek rögzítésre.  

 

- Neveltségi szintfelmérő lap bevezetése mindegyik feladatellátási helyen. 

 

- A tehetségígéretek felismerése, a képesség kibontakoztató nevelés gyakorlati 

alkalmazása, a gyermekek egyéni képességeit figyelembevevő módszerek 

differenciált alkalmazásával. 

 

 

- Nagyon fontos a családok nevelési szokásainak megismerése, a családokkal való 

szorosabb együttműködés kialakítása, a családok nevelési problémáinak 

megoldásának segítése. (megbeszélések, nevelési tanácsadó tájékoztatók 

szervezése) 

  

- A családokkal való kapcsolattartás fejlesztése, a szülők tájékoztatása a gyermek 

előmeneteléről, ennek dokumentálása a törvényben meghatározott módon 

 

- Az integrációs pályázat elvárásainak megfelelően folytatódik az esélyteremtő 

pedagógiai munka. Erősödik a kompetencia alapú szemlélet, a hatékony módszerek 

alkalmazásával fejlődik a gyermek szociális képessége. Ezen a téren a 

műhelymunka és eset megbeszélések gyakoriságát kell szorgalmazni a 

gyógypedagógusok és az óvodapedagógusok hatékony munkájának érdekében. 

 

-  A mozgáskotta módszer széles körben való alkalmazása  

 

- DIFER mérési rendszer, neveltségi szintfelmérés bevezetése mindegyik 

feladatellátási helyen. 



 

 

- A Zöld Ovi intézményközi munkacsoport, az Intézményi önértékelési, valamint a  

hátrányos helyzetű gyermekeket segítő Gyermekvédelmi intézményközi 

munkacsoport létrehozásával a feladatellátási helyeken az intézmény egységes 

szempontrendszerének kidolgozása, és érvényesülése. A meglévő óvodai 

munkacsoportok (óvoda-iskola átmenetet segítő,) összehangolt, és hatékony 

munkájának biztosítása. 

 

 

Különösen fontos, hogy főként a pedagógiai asszisztensekkel hasznos együttműködő 

kapcsolatot alakítsanak ki az óvodapedagógusok a gyermekek fejlesztése érdekében. 

Pedagógiai módszereiket hangolják össze, jó gyakorlataikat adják át egymásnak. 

 

 

Kiemelt jelentőségű a nevelőmunkában: 

- Egészségvédő szemlélet megalapozása /egészséges étkezés, levegőzés, mozgás/ 

- Környezetvédelem-természetvédelem (növények gondozása, madáretetés, 

óvodakert gondozása) 

- Különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációja 

- Tehetséggondozás 

- Gyermekvédelem 

- Óvoda-iskola átmenet könnyítése 

 

 

Állandó feladatok: 

- naprakész adminisztráció vezetése 

- munkaértekezleteken való részvétel, az éves munkaterv 

aktualizálása, meghatározott feladatok, munkaközösségi 

megbízatások elvégzése 

- intézményünk feladataiban való folyamatos és hiteles részvétel 

- maximális diszkréció intézményünk belügyeit illetően 

- intézményünk jó hírnevének kialakítása és annak megőrzése 

- pályázati lehetőségek felkutatása 

- önképzés, szervezett továbbképzés 



- a Házirendben meghatározott igazolási rend szigorú betartása, a 

szülőkkel való mielőbbi egyeztetés, kapcsolatfelvétel 

- gyermekvédelmi problémák mielőbbi jelentése az ezzel a 

feladattal megbízott kollégák fele, indokolt esetben 

családlátogatás, jelzőlap küldése 

- a Köznevelési törvény, és rendeletek előírásainak folyamatos, 

betartása, (munkaidő beosztás, helyettesítés, oktatással 

neveléssel le nem kötött munkaidő stb.) 

- a nevelői példaadás, pedagógiai igényesség, szeretet, meggyőzés 

kötelességek tudatosítása, egészséges életmód és 

környezettudatos magatartás 

- az egyenlő bánásmód szem előtt tartása, a gyermeki 

adottságokból kiinduló képességek kibontakoztatásának 

megvalósítása 

- a szülőkkel való harmonikus kapcsolat kialakítása 

- hagyományaink tiszteletére és ápolására nevelés 

- kapcsolattartás más nevelési színterekkel 

 

 

 

 

Továbbképzések: 

 

      A Továbbképzési terv és a Beiskolázási tervnek megfelelően történik. Ettől eltérő abban az 

esetben lehet, ha pályázat keretében (OFI, és az OH szervezésében) ingyenes továbbképzésre 

van lehetőség. Önköltségen és saját szabadidejében bárki részt vehet továbbképzésen, 

konferencián. 

      A jövőben is biztosítjuk a lehetőségeket a kiadott tájékoztatókból, kínálatokból.  

Fontos a továbbképzések tapasztalatainak átadása, ezért értekezleteken, összejöveteleken 

biztosítjuk az információk megosztását. A képzéseken szerzett tudás kamatoztatása az 

óvoda gyermekeinek érdekében hangsúlyos szerepet kap pedagógia munkánkban. 



 

 

Óvodafejlesztés: 

- pályázati lehetőségek felkutatása (intézményszintű, 

gyermekeknek szóló egyéni, közösségi pályázat) 

- Zöld Óvoda intézmény szintű kiterjesztése, Tehetségpont 

regisztráció 

- alapítványok, szponzorok támogatásának megnyerése. 

Kapcsolatok: 

- célunk, hogy az intézmény eddigi kapcsolatait megőrizzük, 

erősítsük különböző közös programokkal (óvodák, iskolák, 

könyvtárak, művelődési házak) 

- lehetőséget teremtünk az együttműködési megállapodások 

alapján pl: a közösségi szolgálat keretében középiskolás 

diákoknak segítő munkára, OKJ képzések, főiskolai hallgatók 

résztvevőinek szakmai gyakorlat szerzésre 

- szakmai együttműködést folytatunk a KLIK Sárbogárdi 

Tankerületének szakembereivel, Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének szakembereivel 

- lehetőséget biztosítunk a hivatalosan bejegyzett egyházak 

képviselőinek vallásoktatásra 

- egészségügyi szakemberekkel (orvosok, védőnők, egészségügyi 

szűrések keretében) 

- Intézményünk részt vesz a BOZSIK programban 

- intézményünk aktív a városi kulturális életben (műsorok 

előadása PL. idősek otthonában, rendezvényeken) 

- kapcsolatokat alakítunk ki egyesületekkel, civil szervezetekkel 

- együttműködünk az óvodákban működő szülői szervezetekkel, 

szívesen vesszük támogatásukat, mert velük együtt tudjuk 

megvalósítani a gyermekprogramjainkat 

- célunk továbbá, hogy a fenntartóval a szükséges működtetési 

feladatokon túl fenntartsuk a jó kapcsolatot, a hivatal dolgozóival 

kölcsönösen segítsük egymás munkáját 

- nagyon fontosnak tartjuk a családok bekapcsolódását az óvodai 

életbe, rendszeresen szervezünk olyan programokat, melyek 

lehetővé teszik az együttes élményeket 



                  Záradék 

 

A 2015/2016-os munkatervet a nevelőtestület 2015. augusztus 25-én megtartott 

értekezleten elfogadta. 

 

 

 

     Sárbogárd, 2015. augusztus 25. 

                                           …............................................................... 

                                                   Huszárné Kovács Márta 

                                                           Intézményvezető 

 

 

A 2015/2016-os nevelési év rendjéről tájékoztattuk a szülőket – kikértük a Szülői 

Szervezet véleményét. 

 

 

 

Sárbogárd, 2015. szeptember 15. 

                                                                                            …………………………….. 

                                                                                                    SZMK elnök 

 

 

 

A fenntartó a  2015/2016-os munkatervet véleményezte: 

 

 

 

 

Dátum: 

                                                                                                  Dr. Sükösd Tamás 

                                                                                                      Polgármester 
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Intézményvezető helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Működési adatok  

  

A nevelési év rendje  

  

Nevelési év  2015. szeptember 1.-től – 2016. augusztus 31.-ig  

Szorgalmi időszak  2015. szeptember 1-től – 2016. május 31.-ig  

Nyári életrend  2016. június 1.-től – 2016. augusztus 31.-ig  

Új gyermekek beíratása  A fenntartó által meghatározott időben, ill. folyamatosan  

  

Az óvoda nyári zárásának időpontjáról a fenntartó dönt.  

  

Az óvoda nyitva tartása:  

  

Előzetes felmérés alapján a szülők igényeihez igazodva: 6.30 – 16.30 óráig.            

A gyermekekkel érkezéstől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik.  

  

A naponkénti nyitva tartás rendje:  

Az óvoda heti öt napon át (a hét munkanapjain) – a szülők igényeinek figyelembe vételével 

egész napos nevelés keretében gondoskodik a gyermekekről. Ezen időn kívül gyermek nem 

tartózkodik az óvodában.  

Az óvodapedagógusok a 8 csoportban heti váltásban, a nevelési évre szóló munkaidő beosztás 

szerint töltik kötelező óraszámukat.  

 

Személyi feltételek: 

 1 fő függetlenített intézményvezető 

1 fő intézményvezető helyettes 

16 óvodapedagógus 

Tálai Gabriella gyakornok kijelölt mentora Fiserné Farkas Csilla. Ulcz Bernadett gyakornok 

kijelölt mentora Vitéz Mariann. 

2 óvodapedagógus tartós betegség miatt van távol: Palotás Beáta helyére állandó helyettest 

alkalmazunk határozott idejű kinevezéssel, Freschli Józsefné munkáját belső helyettesítéssel 

oldjuk meg. 



2 fő óvodapedagógus december 31-től lesz nyugdíjas, helyettük teljes munkaidőre jogviszony 

létesült 2 fő óvodapedagógussal határozatlan kinevezéssel. 

 

8 dajka 

Gál Judit határozott idejű kinevezéssel dolgozik Simonné Kakas Brigitta gyesen lévő kolléga helyett. 

3 pedagógiai asszisztens 

1 óvodatitkár 

Az óvoda épületének takarításában 2 közmunkás, az udvar rendben tartásában szintén 2 közmunkás 

segít. 

A kisebb eszközök, berendezési tárgyak meghibásodásának kijavítása  nehézkes, mivel az 

Önkormányzatnak kell jelezni minden esetben. Nagy segítség lenne 1 karbantartó és 1 rendszergazda. 

  

Munkarendek az óvodában  

  

Beosztás   Munkaidő   Heti kötelező óraszám  

Intézményvezető-helyettes  

  

40 óra  22 óra  

Óvodapedagógusok  

  

40 óra  32 óra 

+ 4 óra (neveléssel-oktatással le 

nem kötött idő)  

Egyéb alkalmazottak 40 óra  40 óra  

  

  

  

Tárgyi feltételek: 

 

A nyár folyamán 1 csoportszoba plafonja, 2 gyermeköltöző plafonja balesetveszélyessé vált. 

Így szükséges volt a 8 csoportszoba, 8 gyermekmosdó, 8 gyermeköltöző szakember által 

történő bevizsgálása. A vizsgálat indokolttá tette, hogy mindegyik helyiség plafonja kijavításra 

került. 

                  

Udvari játékok- szabványnak megfelelő javítása, festése sajnos még nem történt meg. A 

szakember által felmért szükséges javítások összege meghaladja a költségvetési kereteinket. 



Az udvari játékok fokozatos cseréjét lehetővé kell tenni, hogy EU szabványnak megfelelőek 

legyenek. Az ősz folyamán a székhelyre több új kisebb méretű udvari játék vásárlását 

tervezzük, a Központi Óvodát Segítő Alapítvány támogatásával. 

Az árnyékoló az udvaron még mindig javításra szorul, így balesetveszélyes. 

A felnőtt mosdók ülepítője gyakran feltöltődik dugulást okozva ezzel a rendszerben. Célszerű 

lenne hosszútávra, ha a csatornarendszert átépíteni. 

Az ereszcsatorna javítása, az ablakok festése, födém szigetelés még szükséges az épület 

biztonságossá tételéhez. 

Az eszközkészlet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközjegyzékének megfelel, a 

folyamatos bővítésre azonban továbbra is törekednünk kell. A gyermekek sokoldalú fejlesztését 

szolgáló fejlesztő játékok, eszközök rendelkezésre állnak. 

Az intézményben az oktató-nevelő munkához a tárgyi feltételek biztosítottak. 

  

 Az értekezletek rendje: 

 

Munkaértekezletek: 

A működés, a nevelés feladatainak megoldásáról – havi rendszerességgel.   

- minden hónap első hétfője vezetőségi értekezlet, 

-  első keddje munkaközösségi értekezlet. 

Vezetőségi értekezletek időpontjai Munkaközösségi értekezletek időpontjai 

okt.5.,nov.2.,dec.7.,jan.4.,febr. okt.6.,nov.3.,dec.8.,jan.5.,febr. 

 

Szükség szerint a munkaértekezlet sűrűsége módosulhat. 

 

  

A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 

Nevelési értekezletek: 

2015. szeptember 28. hétfő szakmai nap: Egészséges életmód  

 – diatetikus előadás 

 - változások a közétkeztetésben 

2016. január 22. péntek – nevelési értekezlet: féléves értékelés és tehetséggondozással 

kapcsolatos előadás 



2016. április 25. hétfő – (Paksi óvoda látogatása)- tapasztalatcsere (a Zöld óvoda jegyében 

telne) 

2016. június 17. péntek - nevelési értekezlet (értékelő beszámolók) 

2016. augusztus 25. csütörtök - alakuló értekezlet 

  

 Szülőket érintő értekezletek: 

 

1. Évnyitó szülői értekezlet: 

          PP, SZMSZ, Házirend módosításainak ismertetése, a nevelési év feladatainak 

ismertetése, SZMK tagok választása  

            2015. szeptemberének második hete,09.07-11.  

            Felelős: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

2. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2015/2016-os nevelési év munkatervének véleményezése és a 

Szülői Szervezet éves munkatervének összeállítása és elfogadása  

           2015. szeptember 15. kedd  

           Felelős: intézményvezető helyettesek és telephely felelősök 

3. Szülői értekezlet a gyermekek előrehaladásáról, fejlődéséről: 

          2016. január 2. hete (01.11- 15-ig) 

          Felelős: óvodapedagógusok 

4. Közös szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek  

         2015. április 5. 

         Felelős: intézményvezető 

5. Szülői értekezlet a leendő óvodások szüleinek: 

         2015. június 1. hete: 06.06.                                    

         Felelős: intézményvezető és helyettesek 

 

 

Fogadóórák 

 Évente két alkalommal, november 10, március 07, illetve szükség szerint. 

Tankötelezett gyermekek szüleinek tájékoztatás a gyermekük fejlődéséről, 

előrehaladásáról  

2016. január második hete (01.11-15-ig) 



            Felelősök: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 

           Gyermekvédelmi felelős igény szerint tart fogadóórát, előre megbeszéltek szerint. 

           Felelős: megbízott gyermekvédelmi felelősök 

   Pálinkásné Horváth Erzsébet 

              Huszárné Várhelyi Ildikó 

 

Nyílt napok: 

             2016. április 18-22-ig (Föld napja projekt hete) 

    A szülők számára szervezett programok (kirándulások, anyák napja stb.) 

  Felelősök: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 

 

  

Az óvoda gyermeklétszáma 2015. szeptember 1-én: 191 

                                                                          ebből 4 gyermek SNI  

   

Csoportszervezés   

  

 

 

A csoport  

neve  

A gyermekek  

összetétele  

A  

csoport  

létszáma  

SNI  BTM  A csoportban dolgozó  

óvodapedagógusok  

A csoportban  

dolgozó dajka  

 Bóbita     Nagycsoport 27 1    Fiserné Farkas Csilla  

Tálai Gabriella 

Kovács  
Gáborné  

Mazsola   Kiscsoport  26      Sütő Lászlóné  

Kovács Gáborné  

Darab  
Ferencné  

Margaréta   Vegyes  24    1  Vitéz Mariann 

Ulcz Bernadett  

Gazsó Istvánné  



Napraforgó   Vegyes 21 1   4 Grósz Tünde  Molnárné  

Kocsis Andrea  

Katica  Korcsoportját 

ismétlő 

nagycsoport   

22 1   2 Boros Mihályné  

Tósoki Györgyné  

Horváth  

Györgyné  

Süni  Vegyes  23  1     Pálinkásné  Horváth 

Erzsébet  

Toldy Miklósné  

Szakács Mária  

Micimackó  Középső    24      Huszárné Várhelyi Ildikó  

Kőrösi Erika  

Bognár  

Lászlóné  

Szivárvány  Középső  24     Mészáros Márta  

Szabó Zoltánné  

Gál Judit 

  

A beíratott, előjegyzett gyermekek, akikre nem vonatkozik az óvodakötelezettség, 

folyamatosan érkeznek az intézménybe. 

Az idei nevelési évben 4 SNI gyermek fejlesztését kell megszervezni a Szakértői Bizottság 

által kiállított szakvélemények alapján. Intézményünkben megbízási és vállalkozási 

szerződések alapján látják el gyógypedagógusok az SNI gyermekeket. 

Fejlesztő óráinak időpontjai: 

kedd: 9-11.30 

péntek: 9.45-11.30 

A BTM-s gyermekek fejlesztését, a csoportban történő fejlesztés mellett, Grósz Tünde 

fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus végzi. 

A logopédiai fejlesztést Orsós Dóra és Molnárné Koncz Éva látja el. 

Fejlesztő órák időpontjai: 

hétfő: 8-9.30 

kedd: 8.00-12.05 

csütörtök: 8.00-12.05 

 

Gyógytestnevelésen  59 gyermek vesz részt, Huszárné Karnis Eszter gyógytestnevelő tartja. 

Fejlesztő órák időpontjai: 

szerda:7.45-9.30 

csütörtök:7.45-10.15 



Bejáró (Kislókról) gyermekek száma: 1. 

Reggel és délután 1 pedagógiai asszisztens kíséri a gyermeket. 

Ünnepek, ünnepélyek  

  

Pedagógiai programunk alapján, helyi hagyományainknak megfelelően szervezzük a jeles 

napokat és ünnepélyeket. 

Alapelvek:  

- Az ünneplés mellett nyerjen kiemelt hangsúlyt a ráhangolás és levezetés is, 

érvényesüljön a folyamatjelleg.  

- Külsőségében és tartalmában a műsorok, rendezvények igényesek, jól szervezettek, a 

gyermekek számára érthetőek, élvezhetőek legyenek.  

- Lehetőségekhez mérten hívjuk meg a családokat a kapcsolat mélyítése, illetve az 

ízlésformálás, családi hagyományok szélesítése céljából.  

  

  

  

Időpont  Megnevezés  Felelős  Szervezési mód  

óvodai  csoportos  

2015. 09.18.  

 

2015. 09.18. 

Szüreti felvonulás, táncház Micimackó csoport  

 

Szüreti előkészületei, 

szüreti felvonulás utáni 

rendrakás 

X    

 

 

X 
Takarítás világnapja 

2015.09. 29. 

 

2015.10.01. 

Népmese napja  

 

A zene világnapja 

Bóbita csoport 

Gárembucka 

Intézményvezető hely. 

 X 

 

 X  

  

 

X 

2015. 10.04.  

 

  2015.10.09. 

 

2015.10.15. 

Állatok világnapja  

 

Komposztálás világnapja 

 

Kézmosás világnapja 

Zöld csoport  

 

Zöld csoport 

 

intézményvezető 

helyettes 

 X  

 

X  

 

X 

  

 

 

 

X 

2015.10.22.  Tökfesztivál   óvodapedagógusok   X  

2014.12.06.  Mikulás    óvodapedagógusok   X  

2015.nov.29-

dec.18-ig 

 

2015.dec. 

Adventi gyertyagyújtások  

első gyertyagyújtás: 11.27. 

péntek 

Betlehemi csillag/kiállítás 

Bóbita csoport 

 

 

Bóbita csoport 

X   

 

 

X  

2015.12.13.  

 

Lucázás  

 

Margaréta csoport 

 

X  

 

  



2015.dec. Karácsonyi hangverseny Intézményvezető hely. 

Jákob Zoltán 

 

X 

2015..12.18. 

 

 

 

2016.02.02.  

Gyermekek karácsonya  

 

 

 

Mackóbarlang 

Katica csoport 

Mazsola-dekorálás, 

meghívók, ajándékok 

elkészítése  

Süni csoport 

X  

 

 

 

X 

  

2016.02.12.  

 

2016.02.16. 

Farsang  

 

Téltemetés 

Szivárvány csoport   

 

Bóbita csoport 

X  

 

 

X 

  

2016.03.15.  Nemzeti ünnep /megeml./   óvodapedagógusok   X   

2016.03. 22.  Víz világnapja   Zöld csoport  X  

2016.03.utolsó 

hete 

2016.03. 

Húsvéti nyuszi várás  

 

Tavaszi hangverseny 

 óvodapedagógusok 

 

Int.vez.hely. 

Jákob Zoltán 

  X  

 

 

X 

2016.04.22.  Föld napja  Zöld csoport   X  

2016.05. első 

hete  
Anyák napja  óvodapedagógusok   X  

2016.05.10.  Madarak és fák napja  Zöld csoport   X  

2016.05.27. 

2016.05. 28.  

Gyereknap 

Családi nap  

 

Szülői Szervezet  

Int.vez.hely. 

X 

 

X  

  

2016.06.04.  Nemzeti összefogás napja  Játékgyűjtés mindegyik 

óvodában külhoni 

magyar gyermekek 

részére 

  X  

2016.06.10.  Ballagás  intézményvezető 

helyettes  
  X  

  

Csoporton belül közös ünneplés történik a gyermek születésnapja alkalmából. A születésnapos 

gyermek számára ez jeles nap, az ő kívánságai a mérvadóak (játékok, dalok, mesék, stb.)  

  

Az óvoda kirándulásai  

  

A környezet felfedezése és az élményvilág gazdagítása nélkülözhetetlen a gyermeki 

személyiségfejlődés szempontjából. Ezt minden csoport beépíti pedagógiai munkájába, 

programjainak szervezésébe.  



Óvodásaink kedvelt kiránduló helyei: Lengyelannafürdő: Erdei iskola, Dég, Veszprémi 

Állatkert, Zamárdi, Siófok, Budapest: Néprajzi Múzeum, Fővárosi Nagycirkusz, Elevenpark. 

A nyári óvodai életet gazdagította és tette színessé a Balaton környékére szervezett „Csendesen 

ébred a Balaton” kirándulás. Ennek anyagi forrását intézményünk a Sárbogárdi Önkormányzat 

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága által kiírt „Nyári táborok, és kirándulások 

támogatása 2015”  pályázatán nyerte.  

 

  

Nevelési feladatok 2015/2016 - os nevelési évben: 

  

A nevelési célok és feladatok megvalósítása a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Programja 

és a 2015/2016-os nevelési év munkaterve szerint történik. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is, hogy intézményünkben mindenhol egységes 

színvonalú nevelés valósuljon meg, megtartva az eddigi hagyományokat, ugyanakkor a 

kialakított egységes szemléletmódot, értékrendet érvényre juttatva. 

 2015. szeptemberében megalakítottuk az Óvoda-iskola közötti átmenetet segítő 

munkacsoportot. A munkacsoport feladata a gyermekek iskolai beilleszkedésének 

figyelemmel kísérése, az OVI-SULI, a leendő első osztályos tanítók óvodába látogatásának 

megszervezése.  

Létrehoztuk a Gyermekvédelmi intézményközi munkacsoportot, melynek tagjai a hátrányos 

helyzetű gyermekeket segítik. A fejlődésben történt változások, elért eredmények a fejlődési 

naplóban kerülnek rögzítésre. 

Egyik fontos célkitűzésünk a „ZÖLD ÓVODA” cím megszerzése. Ehhez kapcsolódva 

szerveződött a Zöld Ovi intézményközi munkacsoport, vállalva a környezetvédelmi 

világnapok alkalmával élményszerű tevékenységek megszervezését. Programjuk részleteiben 

hangsúlyos szerepet kap a gyermekek óvodai életében a munka jellegű tevékenységekre való 

ösztönzés a jeles zöldnapokhoz kapcsolódóan is. 

Fontosnak tartják,hogy a nevelést-oktatást segítő alkalmazottak mindennapi munkájában 

érvényesüljön a „zöld szemlélet” a szülők és diákok (közösségi szolgálat) aktív bevonása a zöld 

tevékenységekbe (hulladékgyűjtés, faültetés, környezetrendezés)   

Megalakult az Intézményi önértékelési csoport, vezetője Grósz Tünde. A csoport elsődleges 

feladata az intézményi önértékelés szempontjainak kidolgozása. További feladat a pedagógiai 

munka ellenőrzésének, konferenciák, tájékoztatók szervezésének megtervezése, hogy a 

törvényi előírásoknak megfelelően, minden pedagógusnak lehetősége legyen az életpálya 

modell által biztosított minősítő előrelépésre. A pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre a jövőben 

is nagy hangsúlyt fektetünk.  

 

További feladataink a nyertes pályázatok kapcsán vállalt célkitűzések, programok 

megvalósítása a fenntartási időszakban: 



Támop 3.4.2. – meseelőadás ősszel és tavasszal 

                         kézműves foglalkozás  ősszel és tavasszal- 

Támop 6.1.2. – kirándulás szervezése 1 alkalommal 

                         sportnap szervezése 2 alkalommal 

                         előadás szervezése 1 alkalommal. 

Támop 3.1.6. – együttműködésre kötelez ( EGYMI). 

 

Óvodánkban bővítjük a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban kiemelt szerepet kapó 

foglalkozásokat. Bevezetjük a LÜK táblajátékos foglalkozást, és a „Kis felfedezők” 

természetkutató foglalkozást. 

Szeretnénk a  mozgáskotta módszert széles körben alkalmazni.  

Bevezetjük a  DIFER mérési rendszert, a nagycsoportosokat mérjük ősszel (október) és 

tavasszal (április). 

Intézményünk részt vesz a BOZSIK programban. Heti 1 alkalommal, 2 csoportszervezéssel 

ismerkednek óvodásaink a futball játékkal. Az edző: Szabó Attila 

 

 

Továbbképzések: 

 

 A Továbbképzési terv és a Beiskolázási tervnek megfelelően történik.  

A jövőben is biztosítjuk a lehetőségeket a kiadott tájékoztatókból, kínálatokból. 

Fontos a továbbképzések tapasztalatainak átadása, ezért értekezleteken, összejöveteleken 

biztosítjuk az információk megosztását. A képzéseken szerzett tudás kamatoztatása az óvoda 

gyermekeinek érdekében hangsúlyos szerepet kap pedagógia munkánkban. 

 

Kapcsolatok: 

Célunk, hogy az intézmény eddigi kapcsolatait megőrizzük, erősítsük különböző közös 

programokkal. 

Óvodásaink rendszeresen látogatják a Városi Könyvtárat. A könyvtárban a könyvkölcsönzés 

mellett különböző foglalkozásokon vesznek részt. 

A Művelődési Ház által szervezett színházi előadásokat (évi 4 alkalom) szívesen látogatják 

középsős-és nagycsoportos korú gyermekeink. 



Lehetőséget teremtettünk és teremtünk az együttműködési megállapodások alapján a közösségi 

szolgálat keretében középiskolás diákoknak segítő munkára. A nyár folyamán 2 diák segítette 

a dajkák munkáját. Lehetőséget teremtünk OKJ képzések, főiskolai hallgatók  

Intézményünk aktív a városi kulturális életben. Minden évben „A betlehemi csillag” 

mézeskalács kiállítás megnyitóján óvodásaink adnak műsort. Karácsonykor az időseket 

örvendeztetik meg előadásukkal az idősek otthonában. 

 

Ellenőrzés :  

Szempontjait és ütemezését a 2015/16-os Ellenőrzési terv tartalmazza.  

  

Kötelező feladatellátás - Szolgáltatások  

  

- Beszédhiba javítás, logopédiai ellátás: Orsós Dóra és Molnárné Koncz Éva 

(logopédus), a felmérés által kiszűrt nagy- valamint középsős korú gyermekek 

részére  

- Gyógytestnevelés: a kiszűrt gyermekek részére – Huszárné Karnis Eszter  

- SNI-s gyermekek fejlesztése: Magyari Éva gyógypedagógus,  

- Németh Lászlóné gyógypedagógus    

- Óvodai fejlesztések, BTM-es gyermekek esetében, melyet óvodapedagógusaink 

végeznek.  

   

- „Egy húron pendülünk” ovis néptánc – Kőrösi Erika, Huszárné Várhelyi Ildikó  

- „Csip-csup csodák”  – Fiserné Farkas Csilla, Toldy Miklósné  

- „Sajtkukac-torna”- Vitéz Mariann  

- „Varázsköpeny” - Huszárné Kovács Márta,  

- „LÜK”logikai játék – Pálinkásné Horváth Erzsébet, Horváthné Kovács Brigitta 

(pedagógiai asszisztens) 

- „Kis felfedezők”- Mészáros Márta,   

- Ovi-foci – Bozsik Program – Pajor László, Szabó Attila  

- Hittan – katolikus, református, evangélikus  

- Úszás ősszel, tavasszal  

- Gyermekszínház 

 

  

Vállalt tisztségek, felelősök : 

  

Gyermekvédelmi felelős: Pálinkásné Horváth Erzsébet és Huszárné Várhelyi Ildikó 

Alapítvány: Fiserné Farkas Csilla  



Honlap felelős: Horváthné Kovács Brigitta (pedagógiai asszisztens) 

Tűzvédelmi megbízott: Kőrösi Erika  

Pályázati figyelő: Toldi Miklósné  

SNI gyermekek követése: Grósz Tünde  

Fejlesztő foglalkozások szervezése: Grósz Tünde 

Tornaszoba beosztás: Szabó Zoltánné  

Biztosításért felelős: Tósoki Györgyné  

Fénykép felelős: Tósoki Györgyné  

Úszás szervezése: Tálai Gabriella  

Óvoda-iskola átmenet koordinátor: Boros Mihályné 

Dekoráció felelős: Kőrösi Erika 

Újságterjesztés: Mészáros Márta  

Könyvterjesztés: Fiserné Farkas Csilla, Sütő Lászlóné, Boros Mihályné  

Bozsik program felelős: Horváthné Kovács Brigitta (pedagógiai asszisztens)  

 

 

 

 Sárbogárd, 2015.szeptember 15. 

 

 

 

 

                                                                                                       

………………………………………………………………..                         …………………………………………………………………….    

                       készítette                                                                                     jóváhagyta                                                                                      
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Helyzetelemzés, tárgyi feltételek 

 

Az eszközkészletünk a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközjegyzékének megfelel. 

Rendelkezünk a gyermekek sokoldalú fejlesztését szolgáló fejlesztő játékokkal, eszközökkel. 

Arra törekszünk, hogy folyamatosan bővítsük eszközkészletünket játékeszközökkel, 

szemléltető eszközökkel, udvari játékokkal. 

A nyár folyamán szülői támogatással az óvoda udvarára új csúszdát tudtunk beszerezni, 

melyhez a folyami homokot szintén segítséggel szereztük be.  

A tornaszoba melletti betonszegélyt, és esővíz elvezető csövet megpróbálták kijavítani, mert 

balesetveszélyes volt a gyermekek számára.  

A konyha melletti mosdóhelyiségben kicserélték az elhasználódott vízvezeték csövet, és újra 

csempézték azt. A vízvezeték szerelési munkák (kézmosó, WC-tartály visszaszerelése) még 

folyamatban van. A mosókonyhában a zuhanytálcát javították. A felnőtt WC-t járólapozták. 

Megtörtént a gyermekmosdók tisztasági meszelése.  Három mosdóban végeztek szerelési 

munkákat, hogy a gyermekek számára a hideg-meleg víz biztosított legyen. 

Az óvoda előtti kerítés újítása továbbra is szükséges lenne, mert nagyon elhasználódott, rozsdás 

az egész utcafronton.  

Egy csoportban (Napsugár csoport) teljes műpadló cserére került sor, egy másikban viszont 

darabok beragasztásával szüntették meg a balesetveszélyessé vált műpadlót. 

 

 

  



Személyi feltételek 

 

Óvodánkban 12 óvodapedagógus, 6 dajka, 2 pedagógiai asszisztens és 1 konyhai alkalmazott 

látja el a gyermekek gondozását, nevelését. A tálaló konyhai teendők elvégzésében 1, az udvar 

rendben tartásában 2 közmunkás segít. 

Visi Gabriella 2015. június 28-tól gyermekével a szülési szabadságát tölti. Helyét Nagyné 

Békési Éva tölti be határozott idejű szerződéssel. 

Megbízatások 

 

Gyermekvédelmi megbízott Pogány Tamásné 

Tűzvédelmi megbízott Major Józsefné 

Fejlesztő pedagógusok Lukács Zsuzsanna,  

Fűrészné Héricz Marianna 

Honlap frissítésének felelőse Lukács Zsuzsanna 

Pályázat fenntarthatóságának felelőse 

(Inkluzív intézmények Sárbogárdon) 

Farkasné Fűrész Márta 

Színház szervezése Lukács Zsuzsanna 

Fényképrendelés szervezése Hegedüsné Czechmeiszter Tünde 

Havi mese délelőttök szervezője Visi Mihályné 

Varga-Sepsi Ágnes  

Könyvrendelések lebonyolítása 

(szülőknek) 

Major Józsefné 

Varga-Sepsi Ágnes 

Újságrendelések lebonyolítása  

(Tappancs, Mini Manó, Pöttöm) 

Farkasné Fűrész Márta 

Óvoda–iskola átmenet segítése Csuti Mária 

Farkasné Fúrész Márta 

Némethné Steinbach Renáta 

Emperger Jánosné 

Lukács Zsuzsanna 

Labda-ovi Némethné Steinbach Renáta 

Fekete Gáborné 

Népi játékok Visi Mihályné 

Varga-Sepsi Ágnes 



Mese-ovi Farkasné Fűrész Márta 

Hegedűsné Czechmeiszter Tünde 

OKOS-KA Emperger Jánosné 

Sütő Edit (pedagógiai asszisztens) 

 

 

 

  



Csoportlétszámok a 2015/2016-os nevelési évben  

Nevelési év kezdetén: 

Csoportok Létszám SNI BTM BTM veszélye 

Bóbita      csoport             24  3 1 1 

Napsugár  csoport             25  -  - - 

Nyuszi     csoport             23  1 4 - 

Cica         csoport             20  2 5 1 

Tappancs csoport             18  1 2 - 

Katica      csoport             23  - 2 - 

Összesen:           133  7 14 2 

 

 

Bejáró gyermekek a 2015/2016-os nevelési évben 

Bejárónak nem minősülő, de a külső városrészekből busszal közlekedő gyermekek száma:  

Sárhatvan: 4 gyermek 

Rétszilas: 9 gyermek (1 kislány utaztatását a szülők autóval vállalják) 

Más településről járnak óvodába (szüleik hozzák és viszik őket haza): 

Sáregres: 1 gyermek 

Alsószentiván: 1 gyermek 

Vajta: 1 gyermek 

Cece: 1 gyermek 

Reggel óvodapedagógus, dajka megy ki a Sárhatvanról érkező gyermekek elé a buszmegállóba. 

A rétszilasi gyermekek külön busszal érkeznek, és dajka nénik várják az óvoda előtt.  

Délután óvodapedagógusok kísérik az összes gyermeket a megállóba, néhány perces eltéréssel 

indul a helyi járat a Sárhatvanra illetve a menetrendszerinti járat Rétszilasra. 

Kiemelt feladataink: 

Intézményünk eddigi arculatának, értékrendjének, jó hírnevének megőrzése, hagyományainak 

ápolása. 

Környezettudatos szemlélet, magatartás megalapozása, „Zöld Óvoda” címhez kapcsolódó 

tevékenységek szervezése, megvalósítása: 

- Környezetvédő játékok, tevékenységek beépítése a gyermekek 

tevékenységrendszerébe 

- Szülőkkel közös programok szervezése  

- Környezetünk rendben tartása 

- Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 



Zöld Óvodákkal való kapcsolat kiépítése, közös tevékenységekben való részt vétel. 

Óvoda-iskola átmenet segítése, az átmenetet segítő munkacsoport további működtetésével: 

- Programok szervezése, mely megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését az iskolába.  

- A gyermekek iskolai beilleszkedésének nyomon követése 

Párhuzamos tevékenységek biztosítása, differenciált bánásmód alkalmazása a gyermekek 

egyéni fejlettségének megfelelően.  

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapjaival kapcsolatos teendők, 

problémák megoldása érdekében a szakemberekkel való együttműködés. 

Fejlesztési feladatok 

- HH, HHH gyermekek figyelemmel kísérése, fejlesztése.  

- Lúdtalp, tartásjavító gyakorlatok beépítése a mindennapos mozgásba. 

- Az óvodánkra vonatkozó tématervjavaslatok átdolgozása az aktualitásoknak 

megfelelően, és a gyermekek fejlettségi lapjának értehetőbb. átláthatóbb változatának 

kidolgozása. 

Program és eseménynaptár 

Esemény Felelős Határidő 

Tanévnyitó ünnep az 

iskolában 

Csuti Mária 

Emperger Jánosné 

Lukács Zsuzsanna 

Pogány Tamásné 

Visi Mihályné 

Szeptember 1. 

Logopédiai 

foglalkozások, 

gyógytestnevelés 

egyeztetése 

Csuti Mária Szeptember első hét. 

SNI gyermekek fejlesztő 

foglalkozásának 

megszervezése. 

Csuti Mária Szeptember első hét. 

Szülői értekezlet. 

megszervezése 

Csuti Mária 

Óvodapedagógusok 

Szeptember7-8. 

Tornaszobai, só szobai 

tevékenység beosztása 

Csuti Mária 

Fekete Gáborné 

Szeptember 15. 

Szüreti felvonulás. Nagycsoportok 

óvodapedagógusai 

Szeptember 15. 

Takarítás világnapja Hegedűsné Czechmeiszter 

Tünde 

Major Józsefné 

Szeptember 19. 

Statisztika elkészítése Csuti Mária Október 1. 

Állatok világnapja Némethné Steinbach Renáta Október 4. 



Farkasné Fűrész Márta 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Október 6. 

Komposztálás világnapja Varga-Sepsi Ágnes 

Fekete Gáborné 

Október 9. 

Kézmosás világnapja Fűrészné Héricz Marianna 

Csuti Mária 

Október 15. 

Őszi kirándulás 

szervezése 

Csoportok óvodapedagógusai Október 30. 

Nagycsoportosok DIFER 

mérése (Fejlesztő 

pedagógusok) 

Lukács Zsuzsanna 

Fűrészné Héricz Mariann 

Fekete Gáborné 

Október 31. 

Faültetés napja Fekete Gáborné  

Csuti Mária 

November 3. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária November 3. 

Fogadó óra Óvodapedagógusok November 10. 

Adventi készülődés 

szülőkkel 

Csuti Mária 

Nyuszi csoport 

November 26. 

Első osztályosok 

meglátogatása 

Csuti Mária 

Óvodapedagógusok 

November 30. 

Mikulás-futás Csuti Mária December 1. 

Télapó ünnepély Major Józsefné December 4. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária December 8. 

Karácsonyi hangverseny Némethné Steinbach Renáta December 11. 

Betlehemezés az 

iskolásokkal 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

December 15. 

Óvodai betlehemezés a 

családoknak 

Pogány Tamásné 

Visi Mihályné 

Emperger Jánosné 

Lukács Zsuzsanna 

December 16. 

Karácsonyi ünnepély Nagycsoportok 

óvodapedagógusai 

December 17. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Január 5. 

Szülői értekezlet Óvodapedagógusok Január 11-12. 

Farsang Óvodapedagógusok  Február 4. 

Fogadó óra Óvodapedagógusok Március 7. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Március 8. 

Március 15-i ünnepély Óvodapedagógusok Március 11. 

Víz világnapja Pogány Tamásné 

Visi Mihályné 

Március 22. 

Tavaszi Kippkopp napok 

szervezése 

Csuti Mária 

 Visi Mihályné 

Varga-Sepsi Ágnes 

Március 17-23. 



Óvodapedagógusok 

Nagycsoportosok DIFER 

mérése  

Lukács Zsuzsanna 

Fűrészné Héricz Marianna 

Fekete Gáborné 

Március 31. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Április 5. 

Szülői értekezlet az 

iskolába menő gyermekek 

szülei részére  

Csuti Mária 

Óvodapedagógusok 

Április 5. 

Nyílt hét Óvodapedagógusok Április 18-21. 

Föld napja Óvodapedagógusok 

Fekete Gáborné 

Varga-Sepsi Ágnes 

Április 22. 

Óvodai majális Nagycsoportosok 

óvodapedagógusai 

Április 29. 

Anyák napi nyílt hét Óvodapedagógusok Május 2-6. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Május 3. 

Madarak és fák napja Emperger Jánosné 

Lukács Zsuzsanna 

Május 11. 

Tavaszi kirándulások 

megszervezése 

Csuti Mária 

Óvodapedagógusok 

Április- Május 

Családi gyermeknap Csuti Mária 

Óvodapedagógusok 

Május 27. 

Alsós tanítók látogatása a 

nagycsoportosoknál 

Csuti Mária 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Május 

Környezetvédelmi 

világnap 

Bóbita csoport Június 6. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Csuti Mária Június 7. 

Évzáró ünnepély Csuti Mária 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Június 10. 

 

 

Sárbogárd, 2015. augusztus 31. 

 

 

…………………………………………….. 

        Intézményvezető helyettes 

 

  



 

Éves Munkaterv 2015/16 

Sárbogárdi Zengő Óvoda 

Szent István úti Telephelye (Szent István u 49.) 

 

Ünnepek, ünnepélyek: 

Pedagógiai programunk alapján helyi hagyományainknak megfelelően szervezzük a jeles 

napokat, ünnepélyeket. 

 

Időpont Megnevezés Felelős Szervezési mód: 

Óvodai 

Szervezési mód: 

Csoportos 

2015. 09. 25. Szüreti Bődiné B. Csilla 

Ács Andrea 

 

X 

 

2015. 09. 30. Népmese napja   X 

2015. 10. 04.  Állatok világnapja   X 

2015. 10. 10. Komposztálás  

világnapja 

  X 

2015. 10. 15. Kézmosás 

világnapja 

 X  

2015. 10. 22. Tökfesztivál   X 

2015. 12. 11. Lucázás Bődiné B. Csilla 

Ács Andrea  

X  

2015. 12. 10. Karácsonyi vásár Bődi Józsefné  

Pál Ildikó 

X  

2015. 12. 15. Gyermekek 

Karácsonya 

  X 

2016. 02. 22. Farsang   X 

2016. 03. 15. Nemzeti ünnep   X 



2016. 03. 22.  Víz világnapja   X 

2016. 03. 21.  Húsvéti vásár Bődiné B. Csilla 

Ács Andrea 

X  

2016. 03. 25. Húsvét   X 

2016. 04. 22. Föld napja   X 

2016. 04. 29.  Anyák napja   X 

2016. 05. 10. Madarak és fák 

napja 

  X 

2016. 05. 14. Családi nap Bődi Józsefné 

Pál Ildikó 

 X 

2016. 05. 20. Kirándulás   X 

2016. 06. 04. Nemzeti 

összetartozás 

napja 

  X 

2016. 06. 10. Ballagás Bődiné B. Csilla 

Ács Andrea 

X  

 

 

 

 

 

Összeállította: Bődi Józsefné 

óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Éves Munkaterv 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephelye 

/ Hatvani u. 50./ 

 

Szeptember 10.       - Szülői értekezlet, 

                                         - SZMK választás 

                                         - Úszás és színház látogatás szervezése 

 

Október 2.              - Szüreti mulatság, felvonulás szülők közreműködésével. 

                                    

                                          felelős: Czeinerné Takács Tünde 

 

Október 5.              - Állatok világnapja 

 

                                                       felelős: Fischer Istvánné 

   

           Október 16.           - Tök fesztivál – közös program a szülőkkel. 

 

                                           felelős: Czeinerné Takács Tünde 

 

Október 19 – 21.   - DIFER teszt 

                                              

                                                       felelős: Fischer Istvánné 

 

            November 10.         - Fogadó óra  8-10 délelőtt 

                                                                           14-16 délután 

 

                                                       felelős: Mindkét óvodapedagógus 

 

             December 4.           - Mikulás 

 

                                                        felelős: Mindkét óvodapedagógus 
 

             December               - Adventi időszak: adventi hagyományok ápolása 

                                                 

                                                        felelős: Mindkét óvodapedagógus 

 

          December 15-ig       SNI-s gyermekek dokumentumainak leadás 

 

                                                        felelős: Fischer Istvánné 

 

              December 18.       Közös karácsonyi ünnep a szülőkkel 

 

                                                         felelős: Czeinerné Takács Tünde 



 

               Február 12.            Farsang 

 

                                                         felelős: Fischer Istvánné 

 

               Március 7.           Fogadóóra  8-10 délelőtt 

                                                                     14-16 délután 

 

                                                         felelős: Mindkét óvodapedagógus 
 

               Március              Iskolaérettségi vizsgálat 

 

 

               Március 15.        Nemzeti ünnep 

 

                                                          felelős: Czeinerné Takács Tünde 
 

               Március 23.         Húsvét- heti jeles napok 

 

                                                          felelős: Mindkét óvodapedagógus 
 

               Április 22.         A Föld Napja – nyílt nap 

 

                                                           felelős: Fischer Istvánné 

 

                Április 27.         Zeneovi – éves bemutató foglalkozás a szülőknek 

 

                                                           felelős: Czeinerné Takács Tünde 
 

               Április vége       Óvodai – Iskolai beiratkozások 

 

               Április 28.         Májusfa állítása a szülőkkel közösen   
                                                           

                                                           felelős: Czeinerné Takács Tünde   
 

                Május 6.            Anyák napja 

 

                                                           felelős: Fischer Istvánné 

 

                Május 10.          Madarak és Fák Napja 

  

                                                           felelős: Czeinerné Takács Tünde 

 

 

 

 

 



                 Május 27.         Gyereknap – óvodai kirándulás / Katica tanya / 

 

                                                          felelős: Czeinerné Takács Tünde 

 

                 Június 10.        Óvodai évzáró, ballagás 

                                                             

                                                          felelős: Mindkét óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

………………………………………                                    Összeállította: Fischer Istvánné 
   jóváhagyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


