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Pedagógiai hitvallásunk 
 
 

„Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre 

irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a 

fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz. 

Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a gyermekek 

mindenek felett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, 

biztosítjuk az egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását.” 

 
Kiemelt pedagógiai törekvésünk a pozitív gondolkodás kialakítása, mellyel  

 
hozzásegítjük  gyermekeinket, a minél teljesebb élethez. 
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A Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda munkatervének elkészítésekor az alábbi 

törvényeket és dokumentumokat vettük figyelembe 

 

A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók 

 
Törvények:  

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve e törvény módosítása 2019. évi LXX 

számon  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az ide 

vonatkozó módosítások.  

 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő 

előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról.  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről.  

 2015. évi LXV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény módosításáról 

Rendeletek:  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról.  

 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.  

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról.  

 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.  

 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai 

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való 

közreműködés feltételeiről.  

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

 2015. évi LXV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény módosításáról 

 354/2016. (XI.18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. ( VIII.18.) Korm. 

rendeletmódosításáról 

 2013. CCXLV. törvény a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról. 

Oktatási Hivatal kiadványai:  

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára harmadik, javított változat  

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára negyedik javított kiadás - Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez második javított változat  

 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz Óvodai 
nevelés hatodik, javított változata.  

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja; - az intézmény 

szervezeti működési szabályzata; - fenntartói határozatok, rendeletek. Az óvodavezető beszámolója a 

2019/2020. nevelési év szakmai munkájáról, módosított Alapító okirat  
A tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeként elkészített intézkedési terv eredményei beépítésre 

kerültek a Munkatervbe.  
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1, Általános információk az óvodáról 

 

 

Székhely - Telephely Elérhetőségek 

Telefon: E- mail: 

 

  1063. Budapest Szív utca 6.  

 

  

06-1-322-8628 

 

szivovoda@szivovoda.hu 

 

 

Az óvoda fenntartója 

A fenntartó címe és elérhetősége: 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 

Önkormányzata 

1067 Budapest, Eötvös utca3. 

A fenntartó e-mail címe: onkormanyzat@terezvaros.hu 

A fenntartó telefonszáma: 06-1-342-0905/08 

A fenntartó címere, logója 

 

 

Az intézmény férőhelyszáma: Az intézmény hivatalos logója: 

 

 

89 fő 
Terézvárosi Önkormányzat 

Szív Óvoda 

OM 034348 

                                      

Intézményvezető 

Név: Telefon: E- mail: 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 06-1-322-8628 szivovoda@szivovoda.hu 

Óvodavezető fogadóórája minden hónap első hétfőjén1500-1700. Előzetes egyeztetés alapján 

munkaidőben is lehetséges ezen időponton kívül is. 

Az intézményvezetés tagja 

Intézményvezető helyettes: 
Telefon E- mail 

Csátiné Borbás Andrea 06-1-322-8628 
szivovoda@szivovoda.hu 

 

mailto:szivovoda@szivovoda.hu
mailto:szivovoda@szivovoda.hu
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Óvodatitkár  Név Elérhetősége 

  

Németh Zsófia 

 

06-1-322-8628 

  Fejlesztést segítő szakemberek Név Elérhetősége 

Logopédus  

Hamvas Kriszta 

 

06-1-322-8628 

 

Fejlesztőpedagógus Bódisné Sótonyi 

Edit 

06-1-322-8628 

Gyógy-testnevelő Árki Renáta 

 

06-1-322-8628 

Utazó gyógypedagógus                                                                         Csörgő Anita 

 

06-1-322-8628 

Mozgásfejlesztő                                            
Ági Bianka 

 

06-1-322-8628 

 

  

Gyermekorvos Név Elérhetősége 
 

 

Dr. Gyimesi Judit 

1067. Budapest, Csengery utcai 

gyermekrendelő 

06-1-322-2268 

Védőnő Név Elérhetősége 

 
Pintér Erzsébet 

1068. Budapest, Vörösmarty 21. 

06-1-342-4330 

Fogorvos Név  Elérhetősége 

 

Dr. Szigony Erika 

1067 Budapest, Teréz körút 27. 

1. emelet VI. kerületi 

gyermekfogászati rendelő 

06-1-313-4795 

hétfő, szerda: 8-12 kedd: 14-19 

Szociális segítő Név Elérhetősége 

 

Heltai Júlia 

Óvodában tartózkodás ideje 

kedd: 12:00-16:00 emeleti 

fejlesztő szoba 

06/70 5054954 

Az óvoda működési köre: Óvodai nevelés.  

Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az 

óvodai nevelése, akik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján érzékszervi (hallási) fogyatékosok, 

enyhe értelmi fogyatékosok, vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők és a többi gyermekkel 

együtt nevelhetők 
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2. A Szív Óvoda működésének rendje a 2020-2021. nevelési évben 

 

A Szív Óvoda napi nyitva tartása munkanapokon: reggel 6 órától – este 18 óráig 

A nevelési év időtartama:  2020. 09. 01. - 2021. 08. 31. 

A téli szünet várható időpontja: 2020. 12. 24.- 2021. 01. 01. 

A téli szünet utáni első óvodai nap: 2021. 01. 04.  

A téli zárás alatti ügyeletes óvoda: Játékvár Óvoda  

 

A nyári zárás időpontja: A pontos időpontról a későbbiekben a Terézváros                                                                                                                                                                                          

Képviselőtestülete dönt. 

A nyári zárás utáni első óvodai nap: egyeztetés alatt 

 

Az óvoda, nevelési évenként öt munkanapot nevelési értekezlet és továbbképzés miatt 

zárva tart. 

 

Várható zárva tartási napok 

2020. 12. 23. Nevelés nélküli munkanap továbbképzés, tréning 

minden dolgozónak 

2021. 01. 29. Nevelés nélküli munkanap félévi beszámolók 

2021. 05. 14. Nevelés nélküli munkanap nevelési értekezlet - szakmai 

kirándulás 

2021. 06. 11. Nevelés nélküli munkanap évzáró nevelési értekezlet 

2021. 08. 30. Nevelés nélküli munkanap évnyitó nevelési értekezlet 

  

Az ügyeletek megszervezésének rendje 

 

Nyári szünetben, nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet kérő gyermekeink a Fasori 

Kicsinyek Óvodájában kerülnek elhelyezésre. 

 

Cím:1068 Budapest Városligeti fasor 28. 

 

A zárási jegyzőkönyvek elkészítésének folyamatát, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban határoztuk meg. A zárás előtt 30 nappal kell aláíratni a szülőkkel a zárási 

jegyzőkönyveket.  

 

A munkarendben bekövetkezett esetleges változásokat időben közöljük az érintettekkel. 

A Szív Óvoda vezetője indokolt esetben elrendelheti a földszinti és az emeleti csoportok 

összevonását, jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet fordítva a járványügyi helyzetre.  

 

3. Személyi feltételek alakulása  

 
Az intézményben dolgozók feladatai a munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra.  
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Álláshelyek száma 21, minden álláshely betöltött 

Óvodapedagógus/ 

vezető 

Pedagógiai 

asszisztens 

dajka technikai dolgozó 

10+1 fő 1 fő  5 fő 4 fő 

 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

Dolgozó neve Munkaköre Beosztása/ megbízás Munkahelye 

1, Csátiné Borbás 

Andrea 

Óvodapedagógus Óvodavezető 

helyettes,  

Földszint 5-ös Csiga-

biga csoport   

2, Mészáros Adrienn Óvodapedagógus 

 

 Emelet 2-es Sün 

Balázs csoport  

3, Nágl Kinga 

 

Óvodapedagógus  Földszint 4-es 

Mókus csoport 

4, Oláhné Kiss Hajnalka Óvodapedagógus Munkavédelmi felelős Emelet 3-as Katica 

csoport  

5, Olasz Péterné Óvodapedagógus Munkaközösség vezető Emelet 3-as Katica 

csoport  

6, Podlovics Judit Óvodapedagógus Munkaközösség vezető Földszint 5-ös Csiga-

biga csoport   

7, Szabados Zsuzsanna Óvodapedagógus BECS vezető Emelet 1-es Pillangó 

csoport  

8, Szakácsné Nagy 

Zsuzsanna 

Óvodapedagógus Óvodavezető  

9, Szilágyi Nóra Óvodapedagógus KT elnök, 

gyermekvédelmi felelős 

Földszint 4-es 

Mókus csoport  

10,Schatzl Ildikó Óvodapedagógus 

 

 Emelet 1-es Pillangó 

csoport 

11, Tapasztó Ágnes Óvodapedagógus  Emelet 2-es Sün 

Balázs csoport  

PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK/ TECHNIKAI 

DOLGOZÓK 

1, Németh Zsófia Óvodatitkár  Emeleti iroda 

2, Gál Elza Pedagógiai 

asszisztens 

KT tag Egyéni munkarend  

3, Nagy Cintia Filadelfia Dajka  Emelet 1. csoport 

4,Horbász Gáborné Dajka  Emelet 2. csoport 

5, Szűcsné Molnár 

Veronika 

Dajka  Emelet 3. csoport 

6, Horváth Erika Dajka KT tag Földszint 4. csoport 

7, Sipos-Szabó Kirisztina Dajka  Földszint 5. csoport 

8, Trestyáncki Ildikó konyhai dolgozó  Földszinti konyha 
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9, Tóth Árpádné Takarító/Mosó - 

vasalónő 

 Pince-mosókonyha 

10,Palacios Lopez Pablo karbantartó- fűtő 

 

 Az óvoda területe 

A Szív Óvoda vezetőségének tagjai 

A Szív Óvoda egyszemélyi felelős vezetője Szakácsné Nagy Zsuzsanna 

Az óvodavezető-helyettes  Csátiné Borbás Andrea 

„ Módszertani megújulás” munkaközösség 

vezető 

Podlovics Judit 

Környezet – mozgás - egészséges életmód 

munkaközösség vezető 

Olasz Péterné 

 

Közalkalmazotti Tanács elnöke Szilágyi Nóra 

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézményétől és a Józsefvárosi 

EGYMI - től  óvodánkban dolgozó munkatársaink 

 

Név Beosztás Óraszám 

Árki Renáta Gyógy- testnevelő Heti 8 óra 

Hamvas Kriszta Logopédus Heti 8 óra 

Bódisné Sótonyi Edit Fejlesztő pedagógus Heti 8 óra 

Csörgő Anita Utazó gyógypedagógus Heti 4 óra 

Ági Bianka Mozgásfejlesztő 

 

Heti 1 óra 

 

4.  A tárgyi feltételek alakulása  

 

A tárgyi eszközök biztosítottak óvodánk zökkenőmentes működéséhez, a továbbiakban is a 

kisebb javítási munkákat helyben elvégezzük, a fejlesztéseket a pedagógiai programunk 

figyelembe vételével és a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva eszközöljük. Az 

elhasználódott, tönkrement eszközöket folyamatosan leselejtezzük, pótoljuk a balesetek 

megelőzése miatt, a javítható eszközöket javíttatjuk, a környezettudatosság és a fenntartható 

fejlődést szem előtt tartva. A klímaváltozás miatt a nyári magas hőmérséklet elviselhetőbbé 

tétele érdekében a nevelési év folyamán szeretnénk ha intézményünk csoportszobái 

klímaberendezésekkel lennének ellátva.  

Épület karbantartása 

Az elkövetkező nevelési évben a pincei rész tornaszoba, könyvtár, mosókonyha, karbantartó 

műhely) folyamatos  vizesedésének megszüntetését kérjük a Vagyonkezelőtől.  

Homlokzati festést a belső udvarban és az utcafronton.  

Az óvodai karbantartási keretből helyben az alábbi feladatokat látjuk el:  

♥ a karbantartó által elvégezhető munkákhoz szükséges eszközök, gépek megvásárlása,  

♥ kisebb javítási munkákhoz szükséges anyagok megvásárlása 

♥ szakemberek munkadíja 
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Tárgyi eszközeink fejlesztését, bővítését a költségvetési keretünk, alapítványunk és pályázatok 

útján kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani.  

 

 Pályázatok 

A VI. kerületi civil pályázatokon alapítványunkkal továbbra is részt kívánunk venni, 

amennyiben azok kiírásra kerülnek.  

Az óvodákra kiírt helyi és országos pályázatokat igyekszünk kihasználni, azonban ezek a 

lehetőségek nagyon szűkösek Budapest óvodáit illetően. Okos Óvoda pályázatunk az előző 

nevelési évben pozitív elbírálásban részesült, ennek következtében a megbízott kolléganőink 

szerkesztik és tartják karban új honlapunkat és email rendszerünket, megtakarítást eszközölve 

ezáltal.  

 

5.  A gyermekcsoportok szervezése, létszáma  

A Szív Óvoda nevelési programja, az ˝Élet – program˝ nem tartalmaz kötöttségeket a 

csoportok szervezésére vonatkozóan, ezért csoportjaink összetételét az óvodai jelentkezések 

határozzák meg. 

Csoportok száma: 5 

Felvehető gyereklétszám Felvett gyereklétszám 

89 87  (2 SNI) 

 

Csoport száma, 

neve 

Csoport létszáma  Csoportszervezés 

1. Pillangó              11 (1 fő SNI)   vegyes csoport 

2. Sün Balázs              16 kiscsoport 

3. Katica              16  -1 szünetelő középső csoport 

4. Mókus              23 vegyes csoport 

5. Csiga- biga              21 (1 fő SNI) vegyes csoport 

Összesen              87 (2 fő SNI)  

 

6.  A Szív Óvoda működésének folyamatos biztosítása 

A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettem a járványügyi helyzetet amely miatt a 

programok megszervezése minden esetben alkalmazkodik a mindenkori rendeletekhez, a 

fenntartói utasításokhoz. A megfelelő egészségügyi intézkedések a pandémiás intézkedési 

tervben kerültek meghatározásra.  

 

Állandó feladatok és felelősök 

Név Felelős Feladat megvalósítása 

Bölcsőde, óvoda, iskolával való 

kapcsolat 
Tapasztó Ágnes Alkalom szerint 
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Könyvtár, 

kapcsolat a kerületi 

könyvtárral 

Szabados Zsuzsanna 

Oláhné Kiss Hajnalka 

Magyar Népmese Napjához 

kapcsolódóan, tavaszi 

időszakban 

Szülői koordinátor, 

Terézvárosi Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti 

Szolgálattal való kapcsolat 

 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Szakácsné nagy Zsuzsanna 

 

 

 

Szilágyi Nóra 

Negyedévenként, illetve 

szükség szerint 

„Zöld Óvodák” hálózata 

részvétel, kapcsolattartás 

Schatzl Ildikó 

Olasz Péterné 

Nágl Kinga 

Folyamatos 

Konferenciák alkalmával 

 

Gyermek kirándulások, 

nevelőtestületi programok 

szervezése 

Olasz Péterné 

Nágl Kinga 

Németh Zsófia  

Schatzl Ildikó 

 

Folyamatosan, kiemelten 

április, május, június 

hónapokban, 

előzetes egyeztetés 

szeptemberben  és januárban  

Pályázatfigyelés Podlovics Judit 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 
Folyamatos 

HACCP Gergely Lászlóné Naponta 

Külsős munkavállalók 

tájékoztatása az óvoda 

programjairól 

Tapasztó Ágnes Aktualitásnak megfelelően 

Zöld fal-szülők tájékoztatása Olasz Péterné 

Nágl Kinga 

Schatzl Ildikó 

Tapasztó Ágnes 

Folyamatos 

Elsősegély – nyújtó, 

munkavédelmi képviselő 
Tapasztó Ágnes Folyamatos 

Kapcsolattartás a külső 

partnerekkel, meghívók 

készítése, eljuttatása a 

partnerekhez 

Szilágyi Nóra 

Schatzl Ildikó 

Németh Zsófia 

Alkalom szerint 

Kapcsolattartás a médiával, az 

SZMK-val 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 

Csátiné Borbás Andrea 
Folyamatos 

Ünnepekhez kapcsolódó 

díszek, tárolása, előkészítése, 

folyamatos karbantartása, 

újítása 
Oláhné Kiss Hajnalka Folyamatos 

Színházak, előadások 

megszervezése, kapcsolattartás 
Schatzl Ildikó Alkalom szerint 

Honlap kezelése  Mészáros Adrienn 

Szabados Zsuzsanna 

Folyamatosan 2020. október 

01-től 

Szertárak rendben tartása Szilágyi Nóra 

Nágl Kinga 
Folyamatosan 
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7.  A nevelési év kiemelt céljainak, feladatainak meghatározása 
 

7.1. Kiemelt cél meghatározása 

 
A kiemelt célok meghatározásánál figyelembe vett óvodai dokumentumok: pedagógiai 

program, vezetői program, továbbképzési program, beiskolázási terv, 2019/2020-as vezetői 

beszámoló. 

A szeptemberi időszakban fokozottan odafigyelünk a befogadásra, fontos ez azért mert 

gyermekeink 70-80%-a március óta nem volt óvodában és a szabály-szokásrendszer 

betartására kiemelten oda kell figyelnünk, a COVID 19 miatt szükségessé vált 

egészségügyi intézkedések betartása minden óvodánkban tartózkodó felnőtt és gyermek 

kiemelt feladata.  

 

♥ Örökös Zöld Óvoda elismerésünk szellemében folytatjuk továbbra is pedagógiai 

munkánkat, kiemelten a gyermekek kutatását, természetbeni tevékenység általi 

megismerését, megtapasztalást óvodán belül( amennyiben a helyzet lehetővé teszi 

óvodán kívül is)  

♥ Vezető részéről a változó jogszabályok folyamatos nyomon követése, az érintettek 

időbeli tájékoztatása, szabályzatok, alapdokumentumok vizsgálata esetlegesen 

módosítása a törvényi változásoknak megfelelően, folyamatos aktualizálás 

♥ Belső és külső továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel – folyamatos szakmai 

megújulásra törekszünk. A nevelési évben kiemelten online képzéseken veszünk részt,  

az intézményen belüli belső tudásátadást, hospitálást helyezzük előtérbe.  

 

7.2.  A Szív Óvoda kiemelt nevelési feladatai a 2020/2021. nevelési évben. 

 
A Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda kiemelt nevelési feladatai összhangban vannak a 

fenntartó elvárt feladataival, a törvényi változásokkal, rendeletekkel. Továbbra is feladatunk az 

egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének kialakítása, a mozgásra való 

nevelés, a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés.  

Fontos hangsúlyt fektetünk az óvodánk alapító okiratába 2016-ban bekerült sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelésére, együttműködve a szülőkkel és a munkánkat, a gyermekek 

fejlődését segítő külső szakemberekkel.   Több gyermekünk szakértői vizsgálata folyamatban 

van.  

Érvényesítjük az integrált nevelés elvét, keressük az új módszereket a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 

érdekében, figyelünk azonban a tehetség csírákkal rendelkező gyermekek nevelésére is.                                            

                                             Mindenkiben azt erősítjük ami  jó! 

 

A feladatok meghatározásakor az alábbiakat vettük figyelembe: 

♥ Az aktuális jogszabályokat, rendeleteket. 

♥ A törvényi és társadalmi változásokat. 

♥ A fenntartó elvárásait, munkatervét. 
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♥ Az óvoda vezetőjének vezetői pályázatában leírtakat. 

♥ A nevelés nélküli munkanapokat. 

♥ Az óvodai munkaközösségek, munkacsoportok munkaterveit. 

♥ A tehetségműhelyek, szakkörök munkaterveit. 

♥ A gyermekvédelmi feladatokat. 

♥ Csoportonként, intézményi szinten összesített egyéni fejlődési naplók 

eredményei. 

 

8. Tehetségműhelyek, szakkörök 5 éves kortól 

 

Év elején a tanköteles korú gyermekek körében megtörténik a tehetségígéretek beazonosítása a 

csoport óvodapedagógusai és a szülőkkel folytatott beszélgetés alapján az egyéni fejlődési 

naplók figyelembevételével.   

 

Foglalkozás megnevezése A foglalkozás gyakorisága A foglalkozást vezeti 

„Zene ország” a 

drámapedagógia eszközeivel 

Tehetséggondozó Műhely 

Minden páratlan hét kedden Olasz Péterné 

„Aflatot” műhely - amely a 

kisgyermekek szociális és 

pénzügyi készségfejlesztését 

támogatja.  

Minden hónapban 2 alkalommal 

páros hét kedden 

Csátiné Borbás Andrea 

Podlovics Judit 

„Sző, fon „Tehetségműhely 

kreativitás, a természetesség 

jegyében.  

Minden páros hét csütörtök Szilágyi Nóra 

„ Guzsalyas énekes játékok és 

táncok” Tehetségműhely- Így 

tedd rá program jegyében  

Minden hét pénteken Szabados Zsuzsanna 

Biztonságos óvoda (szakkör) Minden páratlan hét csütörtök  Tapasztó Ágnes 

 

8.1. Délutáni  külön tevékenységek az intézményben 

Külön foglalkozásokat – külső szakemberekkel, délutáni időpontokban szervezzük. 

A külön tevékenységek a szülők igényei alapján lettek az óvodai életbe beépítve, figyelembe 

véve a pedagógiai programunkat, napirendet, és a gyermekek szabad játékának/ tevékenységek 

sértetlenségét.  

Előre nem  látható időpontig 2020. október 1-jétől a külső tevékenységek óvodánkban nem 

lesznek megtartva az EMMI rendeletnek megfelelően! 
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Foglalkozás megnevezése A foglalkozás gyakorisága A foglalkozás helye 

Hittan (református, katolikus) heti 1 alkalom könyvtár/ logopédiai szoba 

Fociovi heti 2 alkalom tornaterem 

Rocky heti 1 alkalom tornaterem 

Alapozó torna  heti 2 alkalommal tornaterem 

LÜK fejlesztő program (Erkel 

Ferenc Általános Iskola tanító 

nő által megtartva) 

heti 1 alkalom fejlesztő szoba 

Zeneovi (Tóth Aladár Zeneisola 

zenetanára által megtartva) 

heti két alkalommal  tornaterem/ könyvtár 

 

9. Óvodai naptár  

A terveket a járványhelyzethez alkalmazkodva a nevelési év folyamán a rendeleteknek, 

utasításoknak megfelelően mobilan változtatjuk.     

A szeptemberi összevont szülői értekezletet nem tartjuk meg, az óvodapedagógusok email 

rendszeren keresztül tájékoztatják a szülőket a mindig aktuális tudnivalókról, az SZMK-s 

szülőket szorosabban bevonjuk a szülőkkel való kapcsolattartásba.                

Időpont Esemény Felelős / résztvevők 

2020. 

szeptember 01. 
Az első óvodai nap 

óvodavezető 

alkalmazotti testület 

gyerekek, szülők 

2020. 

szeptember 21. 
SZMK-s szülői értekezlet 

óvodavezető 

óvodavezető – helyettes 

SZMK-s szülők 

 

2020. 

szeptember 22. 
Almaszedés Törökbálinton 

óvodavezető 

Csiga-Biga, Mókus csoport 

2020. szeptember 28.  
Bogaras bácsi interaktív előadása Állatok 

Világnapjához kapcsolódóan 

Szilágyi Nóra 

az óvoda felnőtt és gyermek 

közössége 

2020. szeptember 29.  
Tyúkos bemutató 

Állatok Világnapjához kapcsolódóan 

Podlovics Judit 

az óvoda felnőtt és gyermek 

közössége 

2020. 

szeptember 30. 
Zsuzsi néni magyar népmesét mesél 

Szabados Zsuzsanna 

az óvoda felnőtt és gyermek 

közössége 

2020. 

október 14. 
Tűzoltó nap 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna, 

csoportos óvodapedagógusok 
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Csiga-Biga, Sün Balázs csoport. 

2020. 

november 02- 06. 
Óvodai fényképezés 

Tapasztó Ágnes, Szakácsné Nagy 

Zsuzsanna 

minden csoport  

2020. november 12. 

9 és 10 órától 
Pengetős Trió előadása Szabados Zsuzsanna  

2020. november 27. 

1000 Muzsikás Péter András Napi Táncház 

Schatzl Ildikó  

az egész óvoda, az óvodában 

tartózkodó pedagógiai munkát 

segítő kolléganők 

2020. 

 december 03. 

 FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

VILÁGNAPJA 

érzékenyítő játékok az óvodában. 

Interaktív nap, Holle anyó bábelőadás 

óvodavezető, Környezet-mozgás 

- egészséges életmód 

munkaközösség 

Olasz Péterné 

valamennyi óvodapedagógus 

egész óvoda, az óvodában 

tartózkodó pedagógiai munkát 

segítő kolléganők, szülők 

2020. 

december 04. 

Mikulás az óvodában 

 

Nágl Kinga 

az egész óvoda 

2019. 

december 10-11. 

Karácsonyi vásár 

 

szülők, gyerekek, az óvoda 

alkalmazotti közössége 

„ Módszertani megújulás” 

munkaközössége- Szilágyi Nóra 

2020. december 

16 -17. 1630 Karácsonyi műsor szülőknek 

csoportos óvodapedagógusok, 

Csiga-Biga csoport, Mókus 

csoport, vezető, szülők, 

meghívott vendégek. 

2020. 

december 17.  

 

Karácsonyi műsor az Aradi utcai 

bölcsődében 

csoportos óvodapedagógusok, 

vezető, Mókus csoport  

2020. 

december 18.  
Gyermek – Karácsony 

 

Csátiné Borbás Andrea, 

Podlovics Judit, valamennyi 

csoport, alkalmazotti közösség 

2021. 

január 19. 

Összevont szülői értekezlet az elmenő 

nagycsoportosoknak / tanító nénis/ 1630 

 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 

Csiga-Biga, Mókus csoportos 

szülők 

2021. január 29.  Nevelés nélküli munkanap 
Szakácsné Nagy Zsuzsanna 

alkalmazotti közösség 

2021. 

február 01-05. 

 

MACI HÉT 

Valamennyi óvodapedagógus 

egész óvoda 

2021. 

február 10. 

 

SZMK-s szülői értekezlet 

 

óvodavezető, 

óvodavezető helyettes, SZMK-s 

szülők 
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2021. 

február 08-február 

12. 

FARSANG HETE 

 

Valamennyi óvodapedagógus 

egész óvoda 

 

2021.február 10. 

 

Pengetős Trió -  Farsangi táncház  
Shatzl Ildikó  

egész óvoda 

2021. 

február 12. 
Jelmezes farsang 

Valamennyi óvodapedagógus 

Valamennyi csoport  

 

2021. 

február 16. 
Szülői értekezlet 

Csoportos óv. pedagógusok 

Pillangó csoport szülők 

2021. 

február 17. 
Szülői értekezlet 

Csoportos óv. pedagógusok 

Sün, Katica csop. szülők 

2021. 

február 18. 
Szülői értekezlet 

Csoportos óv. pedagógusok 

Mókus, Csiga-biga csoportos 

szülők 

2021. 

február  

„TEDDY MACI „KÓRHÁZ 

egyeztetés alatt 

Csátiné Borbás Andrea 

minden csoport 

2021. 

 március 03. 

Nyílt nap 

Szakmai bemutató, a jelenlegi szülőknek, 

tanító néniknek 

Óvodavezető 

Valamennyi óvodapedagógus 

Valamennyi csoport 

2021. 

március 11. 1100 

március 12.  

Március 15. ünnepély- Muzsikás Péter  

Séta a Kossuth térre 

csoportos óvodapedgógusok 

Shatzl Ildikó 

egész óvoda 

 

2021.  

március 22.- március 

26. 

 

VÍZ HETE a VÍZ VILÁGNAPJÁ-hoz 

kapcsolódóan 

csoportos óvodapedeagógusok, 

vezető 

Egész óvoda 

szülők, alkalmazotti közösség 

2021.  

március 31.  
Nyuszi kereső 

óvodavezető , Németh Zsófia 

egész óvoda 

2021. 

április. 

Bekapcsolódás a Fővárosi Pedagógiai 

Napok rendezvénybe 

óvodavezető 

Szervezés alatt 

2021. 

április. 14.  

Nyílt nap az óvodánk iránt érdeklődő 

szülőknek és gyermekeknek 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna  

 egész óvoda 

2021. április 20.   
Utazás a Föld körül – Muzsikás Péter 

előadása 

Shatzl Ildikó  

egész óvoda 

2021. 

április.19- április 23. 

FÖLD HETE A Föld napja  

KIKELET HÉT az óvodában 

Mozgó Planetárium  

Környezeti munkaközösség 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna egész 

óvoda 

2021. 

május eleje, pontos 

dátum 

Képviselőtestületi 

döntés alapján 

Óvodai beiratkozás 

óvodavezető 

leendő kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

 

2021. 

május 06. 
Séta az Állatkertbe 

csoportok óvodapedagógusai 

egész óvoda 
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2021. 

május 10.- 13. 

MADARAK ÉS FÁK HETE 

 13-a buszos kirándulás a Maci Farmra, 

ellátogatás a Tropicáriumba  

tavalyi év elmaradt programja 

 

Olasz Péterné, Nágl, Kinga, 

Németh Zsófia 

egész óvoda 

2021.  

május 14. 
Nevelés nélküli munkanap 

 

óvodavezető-helyettes 

óvodavezető 

óvoda alkalmazotti közössége 

2021. 

május 21. 

 

Pünkösdi néphagyomány felelevenítése 

szervezés alatt 

óvodavezető 

egész óvoda 

 

2021. 

május 25. 

 

Marcipán cica előadás, búcsú az óvodától 

( tisztaság témakör) 

 

 

Schatzl Ildikó, ballagó csoportok 

óvodapedagógusai 

óvoda közössége 

2021. 

május 25,26 délután 

Nagycsoportosok búcsúztatója/ családi 

nap megtartása akét búcsúzó 

nagycsoportban.  

 

Schatzl Ildikó,  ballagó csoportok 

óvodapedagógusai 

nagycsoportosok, szülők, 

óvodavezető, dajkák 

feladatterv szerint. 

2021. 

június 02. 
Családi napok megtartása 

csoportos óvodapedagógusok 

Sün Balázs csoport és a szülők 

2021. 

június első 2 hetében 

Katica és Pillangó csoport családi napok 

megtartása 

csoport óvodapedagógusai, 

szülők, gyerekek, kollégák 

2021. június 02. 1630 Szülői értekezlet a kiscsoportos 

szülőknek 

csoportos óvodapedagógusok, 

vezető, szülők 

2021. június 10.  Kirándulás Diósjenőre 

Schatzl Ildikó, Németh Zsófia 

az intézmény gyermeki és 

alkalmazotti közössége 

2021. június 11.  Évzáró értekezlet 

Csátiné Borbás Andrea, 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna  

alkalmazotti közösség 

2021. 

 augusztus 30. 

Nevelés nélküli munkanap  

Évnyitó  értekezlet 

alkalmazotti közösség 

óvodavezető, óvodavezető - 

helyettes 

2021. május-június  

Dunabogdányi táborozás szervezése az 

intézmények közötti megállapodás 

alapján 

óvodavezető, táboroztató 

kollégák 

nagycsoportosok 

 

10. Kommunikáció, kapcsolattartás 

A kommunikáció, adatszolgáltatás során kiemelten figyelünk a GDPR betartására!  

Az óvoda belső kommunikációs rendszere 

Nevelőtestületi megbeszélések minden héten hétfőn 1300-tól  
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Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek  A munkatervben meghatározott időpontban és 

szükség szerint 

Dajkai megbeszélések  Minden hónap első hetében 

Vezetőségi megbeszélések  Havonta aktualitáshoz kapcsolódóan 

Az óvodán belül működik az saját e-mailen, zárt facebookon keresztül történő kapcsolattartás a 

munkatársak és a külső segítő szakemberek között.  

Személyes egyéni beszélgetések a vezetővel fogadó órán vagy egyéni időpontban. 

Az online kapcsolattartás szerepének erősítése a kialakult helyzet miatt.  

 

Kapcsolattartás a fenntartóval 

Folyamatos, napi szintű kapcsolattartás értekezlet, megbeszélés alkalomszerűen, aktualitásoknak 

megfelelően, látogatások alkalmával. Személyes és e-mailen keresztüli információ átadás. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

/időpontok az óvodai naptárban és a csoportnaplóban találhatóak meg/ 

Az online kapcsolattartási formát helyezzük addig előtérbe ameddig tart a járványhelyzet 

Családlátogatás folyamatosan, időpont egyeztetése után 

csoportos óvodapedagógusok (lehetőségekhez 

mérten problémás családoknál elsősorban) 

Szülői értekezletek/ összevont szülői értekezlet 

– iskolába menő gyerekek.  

évente 2/3 alkalommal a nevelési év második 

felében  

SZMK - s szülői értekezlet évente 2 alkalommal  

Nyílt napok évente 2 alkalommal- tavaszi időszakban 

Játszónapok évente 2 alkalommal- tavaszi időpontban  

Sport nap/ családi nap idei évben nem kerül megrendezésre 

Fogadó órák a csoportokban 

/ előzetes egyeztetés alapján- óvodapedagógusi, szülői kezdeményezésre / 

Sün Balázs csoport Minden hónap első keddje 16:30 

Pillangó Minden hónap első hétfője 16:30 

Katica Minden hónap első hétfőjén 16:30 

Mókus Minden hónap első hétfőjén 16:30 

Csiga-biga Minden hónap első csütörtökén 16:30 

Az egyéni fejlődési naplók megbeszélése évente 2 alkalommal, novemberben és májusban történik 

fogadó óra keretén belül. Igényeknek megfelelően tájékoztatás, érdeklődés céljából is 

kezdeményezhető a szokottnál több alkalommal is.  

Az óvodai  csoportokon belül létrejöttek  zárt  facebook  csoportok és az e-mail keresztüli 

kapcsolattartás a jelenlegi helyzetben nagyobb hangsúlyt kap a kapcsolattartásban az eddig 

megszokottakhoz képest.   

 

Kapcsolattartás a külső partnereinkkel- járványhelyzethez való 

alkalmazkodás a kapcsolattartás során is. 

Kerület óvodáival folyamatosan, értekezleteken, megbeszéléseken, 

nyílt napok alkalmával, egymás meghívása az 

óvodai programokra, kölcsönös szakmai 

hospitálás egymásnál óvodai szinten. 
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Kerületi iskolákkal, bölcsődékkel beiratkozások előtt kiemelten, / tájékoztató 

szülői értekezlet, bemutatkozó plakát 

kihelyezése/, közös rendezvényeken való 

részvételek, iskolai – óvodai, iskolai nyílt napok 

alkalmával, karácsonyi fellépés a bölcsődében. 

 Szoros a kapcsolatunk az Erkel Ferenc 

Általános Iskolával: 

 LÜK fejlesztő foglalkozás tartása a 

nagycsoportosoknak az óvodában,  

 zenei fellépés a nagycsoportosok 

búcsúztatásán májusban. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi 

Tagintézménye  

napi szinten a nálunk dolgozó kollégákkal, 

egyeztetések, megbeszélések alkalmával is, 

intézménnyel aktualitásoknak megfelelően. 

Józsefvárosi EGYMI 

 

napi szinten a nálunk dolgozó kollégákkal, 

egyeztetések, megbeszélések alkalmával is, 

intézménnyel aktualitásoknak megfelelően 

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ szükségszerűen megbeszélések értekezletek 

alkalmával, konferenciákon, 

esetmegbeszéléseken, jelzések alkalmával 

Védőnői szolgálattal havonta, problémák felmerülése esetén 

gyakrabban 

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér  színházbérletes gyermek előadások 

megtekintése évente 4 alkalommal 

 felnőtt kulturális előadáson való 

részvétel 

  felnőtt, gyermek kiállítások 

megtekintése 

Kormányhivatal, Budapesti POK, EMMI aktualitásnak megfelelően, /statisztika, 

minősítés, tanfelügyelet elsősorban online 

kapcsolattartás és adatszolgáltatás, 

járványhelyzettel kapcsolatban/ 

Prizma-csoport napi szinten 

Székely és Társa Kft.  évente egyszer munkavédelmi oktatás, új 

kollégák képzése, tűzoltó gyakorlat 

megtartásának felügyelete során.  

 

Folyamatos kapcsolatban állunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai 

Intézetével azon belül a Babakutató laborral, évente több alkalommal veszünk részt a 

kutatásaikban. Óvodánkban vannak külső szakmai gyakorlatukat teljesítendő leendő 

kolléganők is.  

Több éve helyet biztosítunk a középiskolások közösségi munkájának elvégzéséhez. 

5. éve veszünk részt a Bozsik programban. 

A különböző pályázatokat a továbbiakban is figyelemmel kísérjük és kihasználjuk az adódó 

lehetőségeket.  
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2018. szeptemberétől az intézményekben a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítanunk 

kell a helyet a szociális segítőnek aki segítik az óvodapedagógusokat és a szülőket, szociális 

tanácsokkal látják el őket. A Boldog Óvoda Programot továbbra is folytatjuk és tagjai vagyunk 

a Magyar Madártani Egyesületnek is.  

Civil szervezetekkel való kapcsolatunk: 

Csoporttéka Egyesület – Aflatoun Program részesei vagyunk, a 2020/2021-es évben 

szeretnénk közösen pályázatot benyújtani az Erasmus + programon keresztül vegyes 

intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek keretében online neveléssel 

kapcsolatban. 

 

11. Szervezeti klíma fejlesztése 

 

 Az egyéni karrierterveket is figyelembe véve szervezzük meg a továbbképzésekre való 

jelentkezést és részvételt, a továbbképzési programot és beiskolázási tervet figyelembe 

véve.  

 Munkaközösségi megbeszélések havi rendszerességgel, munkaközösségi 

munkatervnek  megfelelően 

 Ellenőrzések utáni kölcsönös konstruktív kommunikáció 

 Belső továbbképzések, beszámolók (külső továbbképzés, szerzett tapasztalatok 

egymással való megosztása)  

 Tanulmányi kirándulás az alkalmazotti közösségnek 

 Közös karácsonyi vacsora 

 Csapatépítő és kommunikációs tréning 

 Közös túrázások szervezése érdeklődésnek megfelelően.  

 Új kolléganők mentorálása, óvodai dokumentumainkkal való megismertetés a 

gyakorlatban való alkalmazás. 

12. Továbbképzések 

 

A továbbképzéseken való részvételek során elsődlegesen figyelembe vesszük a továbbképzési 

programot  (2018. szeptember 01.- 2023.augusztus 31.) és az éves beiskolázási tervet. 

Az óvodán kívüli továbbképzések szervezése folyamatos, év közben válik ismertté sok esetben, 

így változik a beiskolázás is. A továbbképzések pontos megjelölése a továbbképzési tervben 

követhető nyomon. Az ingyenes továbbképzéseket az elkövetkezendő időszakban is teljes 

mértékben kihasználjuk (POK)  

Zöld Óvodákhoz kapcsolódó képzéseken továbbra is részt veszünk. 

Továbbra is kihasználjuk az AFLATOT, Boldog Óvoda továbbképzéseit és a BLUM 

programhoz kapcsolódó képzéseket. Az SNI-s gyermekek nevelésével kapcsolatban részt 

kívánunk venni a Budapesti Korai Fejlesztő Központ tanfolyamain.(tanfelügyeleti intézkedési 

tervhez kapcsolódó feladat). Minden évben 2- 3 fővel részt veszünk a környezeti neveléshez 

kapcsolódóan a Terézvárosi Önkormányzat által meghirdetett terepgyakorlaton.  

Bekapcsolódunk a Fővárosi Pedagógiai Napok rendezvénybe, rendszeresen veszünk részt 

konferenciákon, előadásokon, amelyek témái a nevelési év során válnak ismertté. 
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Tervezett továbbképzés:  

 gyermekjóga oktatói képzés 120 óra, 

 idegen nyelvű gyermekek nevelése (POK által szervezett ingyenes képzés), 

 SNI-s gyermekek nevelésével kapcsolatos továbbképzések 

A továbbképzésekben is előtérbe helyezzük a jelenlegi helyzetet figyelembe véve az online 

módon megtartott, 30 vagy annál több órás képzések.  

 

Belső továbbképzések 

A kollégák a  továbbképzések során szerzett tapasztalataikat, ismereteiket átadják a kollégáknak 

a heti megbeszélések alkalmával. Ebben az évben tovább folytatjuk a már elkezdett 

kommunikációs tréningünket, amelyet a Családsegítő szakmai vezetője tart részünkre, az idei 

nevelési évben a gyakorlati tréningre kerül sor az óvoda minden munkatársa bevonásával.  

Az óvodapedagógusok folyamatosan hospitálása egymás között kiemelt helyen szerepel az idei 

nevelési évben.  

 

13. SNI –s, BTM-es fejlesztést igénylő gyermekek  ellátásával kapcsolatos 

teendők tervezése 
Határidő Feladat Tartalom Felelős 

Folyamatosan Bemenet mérése az új 

gyerekeknél  

A fejlesztésre szoruló 

gyermekek kiszűrése és 

a Pedagógiai 

Szakszolgálathoz való 

irányítása, közösen a 

külső pedagógiai 

munkát segítő külső 

szakemberekkel 

Minden 

óvodapedagógus 

2020. szeptember 1-

től folyamatosan 

A szakértői papírral 

rendelkező SNI-s, 

BTM-es gyerekek 

fejlesztése utazó 

gyógypedagógus és a 

szakszolgálat 

szakemberei és az 

óvodapedagógusok 

által.  

A sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

diagnózisának 

értelmezése, 

együttműködés a 

logopédussal, gyógy-

testnevelővel, utazó 

gyógypedagógussal, 

pszichológussal, 

fejlesztő tevékenység. 

Érintett 

óvodapedagógusok 

2020. szeptember 01-

től negyedévente  

konzultáció a külső 

szakemberekkel.  

Eredmények 

megbeszélése, további 

feladatok kitűzése 

Érintett 

óvodapedagógusok, 

fejlesztő szakemberek 

Aktuálisan Kontroll vizsgálatok 

kérése 

kontroll időpontok 

folyamatos nyomon 

követése, vizsgálat 

kérése 

A következő nevelési 

évben felülvizsgálatra 

Érintett 

óvodapedagógusok, 

vezető 
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előírt gyermekek jelzése 

a Szakértői bizottságnak 

június hónapban.  

 

13.1. A gyermekek egyéni fejlesztésével kapcsolatos teendők 

 

Határidő Feladat Tartalom Felelős 

Nevelési év során 

folyamatos 

Az új gyermekek 

megismerése. 

Az óvodába lépő új 

gyermekek 

anamnézisének 

felvétele 

Minden 

óvodapedagógus 

 

2020. szeptember, 

október hónapban 

logopédiai, fejlesztésre 

szorulók szűrése 

mozgásban fejlesztésre 

szorulók szűrése 

A fejlesztésre szoruló 

gyermekek 

beazonosítása, 

szakszolgálathoz való 

továbbküldése (BTM, 

SNI) 

Minden 

óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő 

külső szakemberek 

2020. október vége Konzultáció az 

óvodapedagógusok és a 

pedagógiai munkát 

segítő külső 

szakemberekkel 

Fejlesztések 

megkezdése, 

tájékozódás a 

lehetőségeinkről, 

együttműködés. 

Minden 

óvodapedagógus 

2020. októbertől Fejlesztő tevékenység Egyéni fejlesztési 

tervek elkészítése. 

Egyéni fejlesztések és 

fejlesztési lapok 

vezetése, fejlesztés. 

Minden 

óvodapedagógus 

2020. október-

november hónap  

Törvényi változás 

miatt előrébb hozott 

vizsgálatkérés 

Elmenő nagyoknál 

részképesség 

vizsgálatok kérése  az 

érintett gyermekeknél 

szülővel való 

egyeztetés után. 

A vonatkozó 

jogszabály szerinti 

esetekben szükség 

esetén vizsgálatkérés a 

Pedagógiai 

Szakszolgálattól. 

Érintett pedagógusok 

2020. november, 

2021. május 

Szülők tájékoztatása a 

gyermek egyéni 

fejlődéséről. Fogadó 

óra megtartása 

Egyéni fejlődés 

nyomon követése, elért 

eredmények 

megbeszélése 

Minden 

óvodapedagógus 

 

2020. május 30-ig Kimenet mérése 

nagycsoport végén. 

Elért eredmények Érintett pedagógusok 

 

A méréseket követően a szülők tájékoztatása az eredményekről – külső szakemberek által is 

egyéni fogadó óra keretén belül.  

 

13. 2. Más országból érkező gyermekek hátrányának csökkentése 

A külföldi gyermekek esetében a gyermek elhelyezésénél figyelembe vesszük a csoport 

óvodapedagógusainak nyelvtudását, az azonos nemzetiségű gyermekek egy csoportban való 
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elhelyezését. Tolmács, a nyelvet beszélő kolléganők, esetleg a szülők segítségét vesszük 

igénybe a kapcsolattartás során. A csoportokban kiemelten figyelünk a beilleszkedésükre, a 

magyar nyelv tanítására, hagyományaink megismertetésére, mi is ismerkedünk az adott ország 

hagyományaival. / önképzés- könyvek tanulmányozása, internet/ 

 

13. 3. Szociálisan hátrányos gyermekek hátrányainak csökkentése  

Nevelésükben elsődleges feladatunk a beilleszkedés megkönnyítése, a fejlesztésre való 

nagyobb hangsúly fektetése, szorosabb együttműködés a Terézvárosi Család-  és Gyermekjóléti 

Központ, külső szakemberekkel. Jelzőrendszer használata, kölcsönös tájékoztatás a 

családdokkal kapcsolatban a megoldandó feladatokban a szociális segítő munkájára való 

támaszkodás.  „Aflatot” és Boldog Óvoda adta lehetőségek kihasználása e tekintetben is. 

 

14. A Szív Óvoda pedagógiai munkájának ellenőrzési területei és módszer 

 
A Szív Óvodában az alábbiak szerint történik a vezetői ellenőrzés. A vezetés, ellenőrzési 

rendszert működtet a Szív Óvoda kulcsfolyamatait érintő területeken.  
A szervezet működése érdekében a Szív Óvoda vezetősége az alábbi területeken végez 

ellenőrzést: 

 Szakmai - pedagógiai tevékenység ellenőrzése. 

 Tanügy – igazgatási feladatok ellenőrzése 

 Gazdálkodási feladatok ellenőrzése 

 Munkaügyi feladatok ellenőrzése 

 Pedagógiai munkát közvetlenül segítők, technikai dolgozók ellenőrzése. 

A Szív Óvoda vezetősége a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy 

megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. 

Az ellenőrzés, értékelés a következő célcsoportokat érinti: 

 gyermekek 

 pedagógusok 

 pedagógiai munkát közvetlenül segítők, a technikai dolgozók. 

 

A belső ellenőrzés célja: 

 a tervezett feladatok kellő időben és megfelelő minőségben történő megvalósulása 

 megfelelő mennyiségű és minőségű információk gyűjtése, elemzése 

 tényleges állapot és pedagógiai cél összevetése 

  megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés 

 visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról 

 az óvodavezető tervezőmunkájának segítése 

 önértékelés elősegítése. 

 

Az ellenőrzés, értékelés feladata: 

 a pedagógiai értékek megtalálása, megerősítése, elterjesztésük (megbízás előadásra, 

felkérés bemutatóra, team vezetői, - mentori javaslat, továbbképzés). 
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 az előforduló hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás, feladat 

meghatározás (javaslat önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás). 

 segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, 

 jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára, 

 segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, 

 mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, 

 adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez,  

 adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

 a jutalmazáshoz, a pedagógusnapi kitüntetésre való előterjesztéshez adjon adatokat, 

információt. 

Az adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és fejlesztéshez segíti az óvodavezetőt:  

 a döntések megalapozásában, 

 a belső tartalékok feltárásában, 

 törvényes működés biztosításában, 

 belső rend- és fegyelem megtartásában, 

 vagyon- és eszköz védelemben, 

 új kollégák munkájának ellenőrzésében, beilleszkedésében, 

 gondozási feladatok ellenőrzésében, 

 jutalmak elosztásában, kitüntetésekre való felterjesztésben, 

 feladatokkal való megbízáshoz iránymutatást adnak az eredmények. 

Az ellenőrzéshez használt módszerek, eljárások és eszközök 

♥ Csoportlátogatási emlékeztető 

♥ Önértékelési szempontsor, kompetenciák- indikátorok 

♥ Éves beszámoló 

♥ Féléves nevelői munkaértékelés 

♥ Reflexió, megbezélés 

 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok 

♥ Az éves munkaterv, 

♥  csoportok éves terve, egyéb csoportban használt dokumentumok, 

♥ csoportnapló, 

♥ nyilvántartások, 

♥ látogatási jegyzőkönyv, 

♥  vezetői ellenőrzés dokumentuma. 

 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó mérések 

♥ Az óvodapedagógusok mérései / fejlődési naplók/ 

♥ A fenntartó által felkért szakemberek mérései 

♥ Logopédiai felmérések 

♥ A fejlesztőpedagógus felmérései 

♥ A Szakszolgálat mérései 
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♥ Tanköteles korú gyermekek iskolakészültségének felmérése 

15. Ellenőrzési területek 

 

TERÜLET/ időpont MÓDSZER ÉRINTETTEK KÖRE 

Tervezőmunka 

Minden hónap első keddje 

♥ Dokumentumelemzés ♥ Óvodavezető 

♥ Óvodapedagógusok 

A szakmai tevékenység a 

gyakorlatban /november- től 

március hónapig/ 

♥ Csoportlátogatás 

♥ Megfigyelés 

♥ Elemzés 

♥ vezetőség, BECS vezető 

♥ Óvodapedagógusok 

♥ Fejlesztőpedagógus 

Fejlődési mutatók  

2020. október 01.,  

 

2021. január 15-ig 

 

november, május 

hónapokban 

 

október hónap 

 Statisztikai adatok  

     elemzése, 

 megfigyelése. 

 Beiskolázási mutatók 

 Neveltségi szint 

 Egyéni képesség fejl.  

     mutatói 

 Iskolakészültség  

     felmérése 

 Óvodavezető 

 Óvodapedagógusok 

 Fejlesztőpedagógus 

 Logopédus 

 Gyógy- testnevelő 

 

 

Kapcsolatok alakítása, 

működtetése/ 

folyamatosan 

 Visszajelzések 

 Saját tapasztalatok 

 Fenntartó 

 Szülők 

 Gyermekek 

 Nevelőtestület 

 Iskolák 

 Óvodák 

 Bölcsődék 

Innovációs tevékenység a 

stratégiai terv szerint 

 Egyéni beszélgetések  Óvodavezető 

 Óvodapedagógusok 

Adminisztrációs 

tevékenységek 

 Dokumentumok 

     vizsgálata 

 Óvodavezető,  

 vezető helyettes,  

 Óvodapedagógusok 
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15.1. Az intézményben történő ellenőrzések ütemezése 

A pedagógiai 

ellenőrzés 

területei sz
ep

t.
 

o
k
t.

 

n
o
v
. 

d
ec

. 

ja
n
. 

fe
b
r.

 

m
ár

c.
 

áp
r.

 

m
áj

u
s 

jú
n
. 

jú
l.

 

au
g
. 

Csoport 

napló,felvételi- 

mulasztási napló, 

kapcsolódó 

dokumentumok 
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15.2. Tanügy – igazgatási feladatok ellenőrzése. 

Terület Érintettek köre Időszak Ell. végző 

személyek 

Éves statisztika elkészítésének 

tartalmi ellenőrzése, KIR- ben 

való felvitele 

 

Óvodatitkár Október, február, 

május hónap 

Óvodavezető 

Az óvodai nevelés nélküli 

munkanapjainak szülői 

elfogadását igazoló 

jegyzőkönyvek elkészítésének 

ellenőrzése. 

Minden 

óvodapedagógus 

adott nevelés 

nélküli munkanap 

előtt 30 nappal 

Óvodavezető-

helyettes 

Írásbeli szülői nyilatkozatok 

beszerzése a szülőktől: 

Orvosi vizsgálatok, pszichológus, 

logopédus mérései, GDPR stb 

Minden 

óvodapedagógus 

Egész évben Óvodavezető-

helyettes 

Tanköteles korba lépő 

gyermekek iskolakészültségének 

felmérése, az egyénileg 

szükséges intézkedések 

megtétele. A szülők 

tájékoztatása. 

Minden érintett 

óvodapedagógus 

Október-november Óvodavezető 

A beiskolázás megszervezése, 

segítése, ellenőrzése. 

Segítségadás az OH kérvény 

megírásához.  

Minden érintett 

óvodapedagógus 

Január 15, április Óvodavezető 

Gyermekvédelmi munka ellátás 

Nyilvántartások naprakészsége. 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Negyedévenként Óvodavezető 

Óvodavezető-

helyettes 

Iratkezelési feladatok ellátása. Óvodatitkár Negyedévenként Óvodavezető 

Az óvoda téli-nyári zárásának 

elfogadtatása a szülőkkel. 

Határidők betartása a 

tájékoztatásban. 

Minden 

óvodapedagógus 

November 20, 

február 15.  

május 15 

Óvodavezető 

 

 

15.3 Látogatások a csoportokban 
Terület Érintettek köre Időszak Ellenőrzést végző 

személyek 

Önértékelés Podlovics Judit A Becs éves 

tervnek 

megfelelően 

BECS tagok 

Terület-minősítés Érintettek köre Időszak Ellenőrzést végző 

személyek 

Minősítés-Ped.I. Mészáros Adrienn 2020.09. 24. Szakértők, 

intézményvezető, 

mentor 
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Minősítés -Ped.II. 

Minősítés-Ped.II. 

Tapasztó Ágnes 2020.10.06. Szakértők, 

intézményvezető, 

Schatzl Ildikó 2020. 10.13. Szakértők, 

intézményvezető, 

Csoportlátogatás / az 

óvodavezető által előre 

meghatározott megfigyelési 

szempontok alapján, amelyek 

kapcsolódnak a pedagógus 

kompetenciákhoz.  

Minden 

óvodapedagógus 

Előre egyeztetett 

időpontban 

óvodavezető, 

munkaközösség 

vezetők 

Hospitálások egymás között Minden 

óvodapedagógus 

Kollégákkal 

előre egyeztetett 

időpontban  

Minden 

óvodapedagógus 

15.4. Gazdálkodási feladatok ellenőrzése 

Terület Érintettek köre Időszak Ellenőrzést végző 

személyek 

Tárgyi feltételek javításával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

eszközök beszerzése, 

állapotfelmérés. 

Óvodavezető-

helyettes, 

karbantartó 

 

Félévente, szükség 

esetén 

Óvodavezető 

A karbantartási feladatok, hibák 

folyamatos jelzése. 

Valamennyi 

dolgozó 

Folyamatos Óvodavezető 

Selejtezés, leltározás Óvodavezető-

helyettes 

Óvodatitkár 

november, 

december 

hónapban 

Óvodavezető 

Nyilvántartások vezetése Óvodatitkár október, január, 

május, szeptember 

Óvodavezető 

Munka- és tűzvédelmi feladatok 

ellátása. 

Munkavédelmi 

megbízott- Oláhné 

Kiss Hajnalka 

Aktuálisan Óvodavezető, külső 

megbízott 

Az étel minőségének, 

mennyiségének, kiosztásának 

ellenőrzése. A dokumentáció 

pontos vezetése. 

Dajkák, konyhai 

dolgozó 

Folyamatos Óvodavezető-

helyettes, óvodavezető 

Térítési díjak beszedésének 

ellenőrzése. 

Óvodatitkár Havonta, előre 

meghatározott 

időpontban 

Óvodavezető 

A normatívák igénylése, 

lemondása, KIR – frissítése 

Óvodatitkár Időszakosan Óvodavezető 

15.5. Munkaügyi feladatok ellenőrzése  

A hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően felül kell vizsgálni a munkaköri 

leírásokat. 
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Terület Érintettek köre Időszak Ellenőrzést végző 

személyek 

Az óvodai dolgozók munkaidő-

beosztásának, munkarendjének 

kialakítása, betartásának 

ellenőrzése. 

Óvodavezető-

helyettes 

Folyamatos Óvodavezető 

Közalkalmazottak előmenetelével, 

a munkadíjazásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Óvodavezető-

helyettes 

Óvodatitkár 

Folyamatos Óvodavezető 

A munkaköri leírások 

felülvizsgálata, aktualizálása. 

Óvodavezető 2020. 12. 31. Óvodavezető 

A dolgozók személyi ügyeivel 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

Óvodatitkár Folyamatosan a 

feladatnak 

megfelelően. 

Óvodavezető 

Szabadságolási terv elkészítése, 

nyilvántartásának vezetése. 

Óvodavezető-

helyettes 

December, április Óvodavezető 

Munkaidő, túlmunka 

szabályozásának, illetve 

módosításának ellenőrzése. 

Óvodavezető - 

helyettes 

Január-február óvodavezető 

15.6. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők - technikai dolgozók ellenőrzése  

Az óvodavezető- helyettes által meghatározott belső ellenőrzési tervnek megfelelően, adott 

szempontok alapján.   

Terület Érintettek köre Időszak Ellenőrzést végző 

személyek 

Dajka, pedagógiai asszisztens– 

gyermek – óvodapedagógus 

kapcsolata, együttműködése. 

Pozitív kommunikáció. 

Dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

Folyamatos Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

A konfliktushelyzetek felvállalása, 

kezelése a kollégákkal. 

Pedagógiai munkát 

közvetlenül 

segítők, technikai 

dolgozók 

Folyamatos  Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Szülőkkel való kapcsolat, pozitív 

kommunikáció 

Dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

Folyamatos Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Milyen mértékben ismerik a 

korcsoport aktuális nevelési 

feladatát, és hogyan vesznek részt a 

megvalósításban. 

Dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

Folyamatos Óvodapedagógusok 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Az óvoda, rendje, tisztasága, az 

óvoda értékeinek megóvása.  

Dajkák, mosó-

vasalónő, 

karbantartó 

Folyamatos Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes, 

óvodapedagógusok 
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A gyermekcsoportban tartózkodás 

során mennyire segíti az 

óvodapedagógus munkáját, mennyi 

időt tölt a csoportban 

Pedagógiai munkát 

közvetlenül 

segítők 

Folyamatos Óvodavezető 

óvodapedagógusok 

Az egészségügyi vészhelyzet idején 

az intézményi protokoll előírása 

szerinti fertőtlenítés és higiéniai 

feltételek biztosítása, betartása.-

kapcsolódó dokumentumok 

vezetése.  

Dajkák, mosó-

vasalónő, 

karbantartó 

folyamatos Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes, 

óvodapedagógusok 

Az óvoda megfelelő – egészséges – 

hőmérsékletének biztosítása 

Karbantartó Fűtés időszakában Óvodapedagógusok 

óvodavezető 

Az energiával való megfelelő 

takarékoskodás 

Dajkák 

karbantartó 

 

Folyamatos Óvodavezető 

 

Munkaidő pontos betartása.  pedagógiai munkát 

közvetlenül 

segítők, technikai 

dolgozók.  

Folyamatos Óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Az ételelőkészítés és az étkezés 

lebonyolítása 

konyhai dolgozó, 

dajkák 

negyedévente óvodavezető-helyettes, 

munkaközösségvezető

k 

HACCP rendszer naprakész 

működtetése, dokumentáció 

vezetése.  

konyhai dolgozó havonta óvodavezető-helyettes 

NÉBIH minősítés során 2020. szeptemberében jó minősítést kapott konyhánk, tárgyi 

feltételeink nem igényelnek fejlesztést.  

 

15.7. Üzemeltetési szervezéssel javítható eltérésekhez kapcsolódó ellenőrzések 

Feladat Javítási időpont Felelős Ellenőrzést végző 

Tisztítási-fertőtlenítési 

utasítás elkészítése 

Azonnali Horváth Erika 

Horbász Gáborné 

Csátiné Borbás Andrea 

Takarítóeszközök 

jelölése, külön helyen 

tárolása a konyhai 

takarításhoz 

használatos 

eszközöknek és a 

folyosó takarításához 

használatos 

eszközöknek 

Azonnali, 

folyamatos 

ellenőrzés 

Horváth Erika 

Horbász Gáborné 

Csátiné Borbás Andrea 

Mosogatószeres flakon 

egyértelmű jelöléssel 

kellellátni. 

Mosogatószerek pontos 

adagolását fel kell 

Azonnali, 

folyamatos 

ellenőrzés 

 Csátiné Borbás Andrea 
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feltüntetni, 

mosogatómedencék 

űrtartalmát ki kell 

jelölni.  

Hajháló hordása. Azonnali, heti 

szintű ellenőrzés 

 óvodapedagógusok 

Higiénikus kézmosás 

feltételeinek biztosítása 

a felnőtt mosdókban.  

Azonnali, napi 

szintű folyamatos 

ellenőrzés  

Nagy Cintia 

Sipos-Szabó Krisztina 

óvodapedagógusok 

Tálalási útmutató 

kihelyezése jól látható 

helyen 

Azonnali konyhai dolgozó Szakácsné Nagy 

Zsuzsanna 

Étel hőmérsékletének 

mérése átvételkor, 

tálalás ellenőrző lapra 

felírni 

Azonnali, 

ellenőrzés 

szúrópróbaszerűen.  

konyhai dolgozó Csátiné Borbás Andrea 

HACCP rendszer 

naprakész működtetése, 

dokumentáció vezetése.  

havonta konyhai dolgozó Szakácsné Nagy 

Zsuzsanna 

 

16. A tanfelügyeleti intézményi ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv  

megvalósítása 

 A munkaközösségek tervei beépítésre kerültek a Munkatervbe az ott meghatározottak 

részletesen a Munkaterv mellékletében találhatók meg.  

 A szakmai munkaközösségek vezetőinek bevonása az ellenőrzésekbe hangsúlyosabban 

történik meg, mind a mind a pedagógusok, mind pedig a pedagógiai munkát közvetlenül 

segítők ellenőrzésébe és a technikai dolgozóknál is.  

 A havonta történő  vezetőségi megbeszélések, és az aktualitásokhoz kapcsolódó 

vezetőségi értekezletek során a tárgyi és személyi kérdésekben, azokhoz kapcsolódó 

döntésekbe a vezetőségi tagok nagyon mértékű bevonása már az előző nevelési évben 

is jellemző volt, ebben az évben a megkezdett utat folytatjuk.  

 A különböző feladatokhoz, azok megvalósításához időpontokat és felelősöket társítunk.  

A Munkaterv mellékletében a kidolgozott tervek konkrétan megjelennek. 

 

A Szív Óvoda Munkaterve a járványügyi helyzetnek megfelelően változik, az 

utasításokhoz, rendeletekhez alkalmazkodva történnek meg a megvalósítások. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 21.                              

                                     

                                     Szakácsné Nagy Zsuzsanna  

                                                                                      óvodavezető 
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Mellékletek 
 
 

♥ Legitimációs záradék, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek.  

 

Munkatervek: 

 
♥ munkaközösségi:  Környezet megismerése , Módszertani megújulás 

♥ BECS 

♥ tehetségműhely:  Sző-fon, „Guzsalyas”, Zeneország 

♥ Aflatoun műhely 

♥ biztonságos óvoda 

♥ gyermekvédelmi 

♥ Közalkalmazotti Tanács 
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Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Készítette a Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodájának nevelőtestülete 

 

 

Kelt: Budapest, 2020.09.25.                                              ……………………………… 

                                                                      óvodavezető 

 

Ph 

 

 

Az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott: 

 

Az óvodában működő alkalmazottak közössége  

 

Kelt: Budapest, 2020.09. 25.                                                 ……………………………… 

                                                                      az alkalmazottak közössége nevében névaláírás 

Az óvoda nevelőtestülete 

 

Kelt: Budapest, 2020. 09.25. 

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

                                                                                                    munkaközösségvezető 

 

Az óvodában működő Szülői Szervezet 

 

Kelt: Budapest, 2020.09. 21.                                                ……………………………… 

                                                                                   Szülői Szervezet elnöke 
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Terézváros Önkormányzat Szív Óvoda 

1063. Budapest, Szív utca 6. 

OM:034348 

Iktatószám: 

 

Jegyzőkönyv 

 
Készült 2020. szeptember 25-én a Szív Óvodában megtartott értekezleten. 

 

A 2019/2020-as nevelési év vezetői beszámolója és a 2020/2021-es nevelési év Munkaterve 

előzetesen emailen keresztül kiküldésre került e nevelőtestület tagjainak tanulmányozásra.  

Jelen vannak: Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető, mint előterjesztő 

                      10 fő óvodapedagógus (jelenléti ív mellékelve) 

 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető elsőként felkéri Németh Zsófiát a jegyzőkönyv 

vezetésére, Csátiné Borbás Andrea vezető helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A testület ezt 11 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok: 

1, 2019/2020-as nevelési év óvodavezetői beszámolójához kapcsolódó észrevételek, 

javaslatok, elfogadása a beszámolónak. 

2, 2020/2021. nevelési év munkatervéhez előterjesztése, kapcsolódó észrevételek, 

javaslatok, elfogadása a munkatervnek.  

 

1, A vezető felkéri a nevelőtestületet, hogy először véleményezzék a Beszámolót.  

A Vezetői beszámolóhoz kisebb formai kiegészítéseket javasoltak a kollégák, tartalmi 

kiegészítésre nem került sor.  

Az óvoda vezetője szavazásra bocsájtja a Vezetői beszámoló elfogadását. 

Az óvoda nevelőtestülete nyílt, egyhangú (10 igen) szavazattal elfogadja a Terézváros 

Önkormányzat Szív Óvodájának 2019/2020. nevelési évre szóló beszámolóját. 
 

2, A Munkatervvel és beszámolóval kapcsolatban Olasz Péterné munkaközösség vezető 

észrevételében kifejti, hogy a beszámoló, valamint a munkaterv megfelel a törvényi 

változásoknak, a hatályos jogszabályoknak. Tartalma mindenre kiterjed, átfogó. 

Több hozzászólás nincs.  

 Az óvoda vezetője szavazásra bocsájtja a Munkaterv elfogadását. 

 

Az óvoda nevelőtestülete nyílt, egyhangú (10 igen) szavazattal elfogadja a Terézváros 

Önkormányzat Szív Óvodájának, 2020/2021. nevelési évre szóló munkatervét. 

 

Budapest,  

 

     Németh Zsófia                                                               Csátiné Borbás Andrea 

jegyzőkönyv vezető                                                                        hitelesítő 

 

 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 
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óvodavezető 

 

           

Terézváros Önkormányzat Szív Óvoda 

1063. Budapest, Szív utca 6. 

OM:034348 

Iktatószám:  

Jegyzőkönyv 

 
Készült 2020. szeptember 21-én a Szív Óvodában megtartott értekezleten. 

 

Tárgy: a Szív Óvoda 2019/2020-as nevelési év óvodavezetői beszámolójának 

előterjesztése: a Szív Óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervének Szülői Közösség 

részéről történő véleményezése, elfogadása. 

 

Jelen vannak:Szülői közösség képviselői – 6 fő, minden csoport képviselteti magát. 

                       Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető 

                       Csátiné Borbás Andrea vezető helyettes 

 

Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető elsőként Csátiné Borbás Andrea vezető 

helyettest a jegyzőkönyv vezetésére. A jelenlévők  egyöntetűen elfogadják  a 

javaslatot. 

 

 

1, a Szív Óvoda 2019/2020-as nevelési év óvodavezetői beszámolójának előterjesztése 

2, a Szív Óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervének Szülői Közösség részéről történő 

véleményezése, elfogadása. 

A szülői közösség tagjai ismertetés után kialakították véleményüket, mely a következő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szív Óvoda Szülői Közösségének Elnöke, a szülői szervezet felhatalmazásával elfogadja a 

Terézváros Önkormányzat Szív Óvodájának 2019/2020. nevelési évre szóló Vezetői 

beszámolóját és az erre épülő 2020/2021. nevelési év Munkatervét.  

 

 

Budapest, 2020. 09. 21.  

 

 

 

Heéger Zsófia 

SZMK elnök 



 
Munkaterv 

2020-2021. 
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