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I. ÁLTALÁNOS ADATOK

ÓVODA NEVE

Szent Antal Katolikus Általános Iskola és
Óvoda

TELEPHELYEK CÍME

6756. Tiszasziget, Szabadság u.3.
6755. Kübekháza, Petőfi tér 44- 45.
6774. Ferencszállás , Iskola u.6.

TELEFONSZÁM (mobil, vezetékes)

Tiszasziget : 62/253 – 804 M: 20/287-0-288
Kübekháza : 62/254 - 636
Ferencszállás: 62/279-942 M: 70/698-0-694

E-MAIL

tiszaszigetiovoda@invitel.hu
kubekhaziovoda2021@gmail.com
ferencszallasikatolikusovi@gmail.com

ÓVODAVEZETŐ NEVE

Babarczi Istvánné

ÓVODAPEDAGÓGUSOK LÉTSZÁMA

Tiszasziget : 6 fő
Kübekháza : 4, 5 fő
Ferencszállás : 2 fő

DAJKÁK LÉTSZÁMA

Tiszasziget : 3 fő
Kübekháza : 3 fő
Ferencszállás: 1 fő

TAKARÍTÓNŐ

Ferencszállás: 0,5 fő

ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓ

Tiszasziget - Kübekháza : 1 fő / 6 órában/

BEÍRATOTT GYERMEKEK SZÁMA
(2021. 09. 01. adat)

Tiszasziget : 58 fő

/Tanév közben folyamatosan jön

Kübekháza : 46 fő

/Tanév közben folyamatosan jön

Ferencszállás : 17 fő

/Tanév közben folyamatosan jön

még
még
még
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3

gyermek/

2 gyermek/
2 gyermek/

II.

MŰKÖDÉSI TERV

II/1. CSOPORTBEOSZTÁS

TISZASZIGET
Gyermekek
A csoport
megnevezése létszáma

Csoport típusa

(fő)

1.

Kiscsoport

IX.01. 21
XI.01.

1

2022.
I. 03.

2

azonos

Pedagógusok
neve

Dajka neve

Faragóné Dékány
Ildikó

Szabóné
Szentkirályi Xénia

Babarcziné Kiss
Regina Mária

Ebből:

3 gy BTM-N

2.

3.

Középső
csoport

IX.01. 17

Nagycsoport

IX.01. 20

Aranyi Katalin
azonos

azonos

Ebből:

2 gy BTM-N
2 gy SNI
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Babarczi
Istvánné

Juhász-Vedres
Renáta

Jóváriné Deli Olga Márkiné Kiss
Erika
Meszlényiné Tóth
Júlia

KÜBEKHÁZA

1.

A csoport
megnevezése

Gyermekek
létszáma
(fő)

Kiscsoport

IX. 01.

Csoport típusa

Pedagógusok neve

15

Gyovainé Szabó
Zsuzsanna

azonos

2021.
I. 03.

2.

Középső
csoport

Zombori Adél

azonos

Nagycsoport

Szalma Edit

Fürdök Fanni
(du. összevontan)

Ebből:

2 gy SNI

3.

Szöginé Kovács
Anikó

Fürdök Fanni
(du. összevontan)

2

IX. 01. 15

Dajka neve

IX. 01. 16

azonos

Simon Ferencné

Balogh Lászlóné

Nagyné Balassa
Edit

Ebből:

4 gy BTM-N

FERENCSZÁLLÁS

1.

A csoport
megnevezése

Gyermekek
létszáma
(fő)

Vegyes
csoport

IX. 01.

2021.
I. 03.

17

2

Csoport típusa

vegyes életkorú
KISCSOPORT:
2021. 09.01.

8

2022. 01. 03-től:
folyamatosan : 2
KÖZÉPSŐ
CSOPORT:
2021.09.01.
Ebből:

1 gy. BTM-N

4

NAGYCSOPORT:
2021.09.01.

5

5

Pedagógusok neve

Dajka neve

Szabóné Csikós
Szivia
délelőtt

Cser Andrea

Dávid Katalin
délután

Tervezve:
4 órás takarítónő
felvétele

II/2. MUNKAREND

TISZASZIGET
ÓVODAPEDAGÓGUSOK

KISCSOPORT
NÉV

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK
KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

FARAGÓNÉ
DÉKÁNY
ILDIKÓ
délelőttös
óvodapedagógus

BABARCZINÉ
KISS REGINA
délutános

óvodapedagógus

6.3013,00
(6,5)

6.3013,00
(6,5)

6.3013,00
(6,5)

6.30-13,00
(6,5)

6.3012,30
(6)

heti
32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban
KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

9.3016.00
(6,5)

9.3016.00
(6,5)

9.3016.00
(6,5)

9.30-16.00
(6,5)

(összevontan)

10.0016.00
(6)

heti 32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban

KÖZÉPSŐ CSOPORT

NÉV

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

ARANYI
KATALIN
délelőttös

óvodapedagógus

heti 32óra
heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban
ELRENDELT:

7.00 – 7.0013.30 13,30
(6,5)
(6,5)

7.0013,30
(6,5)

7.00 –
13.30
(6,5)

7.0013.00
(6)

(munkaközösség
-vezetői feladatok
ellátása)
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BABARCZI
ISTVÁNNÉ

11.0016.00
(5)

11.0016.00
(5)

11.0016.00
(5)

11.0016.00
(5)

11.0015.00
(4)

KÖTÖTT
MUNKAIDŐ: heti
24 óra
ELRENDELT: heti
4 óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásba

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK

délutános

óvodapedagógus
/óvodavezető/

NAGYCSOPORT

NÉV

JÓVÁRINÉ DELI
OLGA
délelőttös

óvodapedagógus

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

7.3014.00
(6,5)

7.3014.00
(6,5)

7.3014.00
(6,5)

7.3014.00
(6,5)

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

MESZLÉNYINÉ
TÓTH JÚLIA
délutános

óvodapedagógus

7.3013.30
(6)

heti
32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásba

10.3017.00
(6,5)

10.3017.00
(6,5)

10.3017.00
(6,5)
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10.30-17.00
(6,5)

11.0017.00
(6)

heti 32óra
heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban
ELRENDELT:

TISZASZIGET
TECHNIKAI DOLGOZÓK
DAJKÁK

NÉV

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Juhász-Vedres Renáta
de.
k.

6,00-14,00
8,00-16,00

6,00-14,00
8,00-16,00

6,00-14,00
8,00-16,00

6,00-14,00
8,00-16,00

6,00-14,00
8,00-16,00

Köt. óraszám: 40ó.

du.

9,00-17,00

9,00-17,00

9,00-17,00

9,00-17,00

9,00-17,00

k.
du.
Köt. óraszám: 40ó. de.

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

Szabóné Szentkirályi
Xénia
du.
de.
Köt. óraszám: 40ó.
k.

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

8,00-14,00

8,00-14,00

8,00-14,00

8,00-14,00

8,00-14,00

Kübekháza

Kübekháza

Tiszasziget

Kübekháza

Tiszasziget

Márkiné Kiss Erika

Váltott műszakban dolgoznak.

NÉV
Simon Isabell
Óvodai adminisztrátor
Munkaideje: heti 30 óra
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KÜBEKHÁZA
ÓVODAPEDAGÓDUSOK

KISCSOPORT

NÉV

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK
KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

GYOVAINÉ
SZABÓ
ZSUZSANNA
óvodapedagógus

FÜRDÖK FANNI
pedagógiai
asszisztens

(összevontan,
középső
csoporttal)

heti 24óra
heti 3
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban

7.3012.30
(5)

7.3012.30
(5)

7.3012.30
(5)

7.3012.30
(5)

8.0012.00
(4)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)

MUNKAIDEJE:
heti 40 óra

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK

ELRENDELT:

KÖZÉPSŐ CSOPORT
NÉV

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

ZOMBORI ADÉL
délelőttös
óvodapedagógus

FÜRDÖK FANNI
pedagógiai
asszisztens

(összevontan,
középső
csoporttal)

7.00 – 7.0013.30 13,30
(6,5)
(6,5)

7.0013,30
(6,5)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)

9.0017.00
(8 óra)
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7.00 –
13.30
(6,5)

9.0017.00
(8 óra)

7.0013.00
(6)

9.0017.00
(8 óra)

heti 32óra
heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban
ELRENDELT:

MUNKAIDEJE:

heti 40 óra

NAGYCSOPORT
NÉV

HÉTFŐ

SIMON
FERENCNÉ
Óvodapedagógus
munkaközösség

vezető

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

ÓRASZÁMOK
KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

6.3013,00
(6,5)

6.3013,00
(6,5)

6.3013,00
(6,5)

6.30-13,00
(6,5)

6.3012,30
(6)

heti
32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásba
KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

NAGYNÉ
BALASSA EDIT
délutános
óvodapedagógus

11.0016.30
(5,5)

9.0016.30
(7,5)

11.0017.00
(6)

9.00-16.30
(7,5)

11.0016.30
(5,5)

heti 32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban

TECHNIKAI DOLGOZÓK
DAJKÁK

Váltott műszakban dolgoznak
NÉV
Balogh
Lászlóné

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

de.
k.
du.

6,00-14,00 6,00-14,00 6,00-14,00
8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00
9,00-17,00 9,00-17,00 9,00-17,00

6,00-14,00
8,00-16,00
9,00-17,00

6,00-14,00
8,00-16,00
9,00-17,00

k.
du.
de.

8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00
9,00-17,00 9,00-17,00 9,00-17,00
6,00-14,00 6,00-14,00 6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

8,00-16,00
9,00-17,00
6,00-14,00

du.
de.
Köt. óraszám: 40ó.
k.

9,00-17,00 9,00-17,00 9,00-17,00
6,00-14,00 6,00-14,00 6,00-14,00
8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

9,00-17,00
6,00-14,00
8,00-16,00

Köt. óraszám: 40ó.

Szalma
Edit
Köt. óraszám: 40ó.

Szöginé
Kovács Anikó
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FERENCSZÁLLÁS

ÓVODAPEDAGÓDUSOK

VEGYES CSOPORT
(összevontan)
NÉV

SZABÓNÉ
CSIKÓS SZILVIA
délelőttös

óvodapedagógus

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

6.00 –
12.30
(6,5)

6.0012,30
(6,5)

6.0012,30
(6,5)

6.00 –
12.30
(6,5)

6.0012.00
(6)

DÁVID
KATALIN
délutános

óvodapedagógus

ÓRASZÁMOK

heti 32óra
heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban
ELRENDELT:

KÖTÖTT MUNKAIDŐ:

10.3017.00
(6,5)

10.3017.00
(6,5)

10.3017.00
(6,5)

heti 32óra
ELRENDELT: heti 4
óra
jelölve a
munkaidő
nyilvántartásban

(6,5)

11.0017.00
(6)

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

8,00-16,00

8,00-16,00

10.30-17.00

munkaközösség

vezető

DAJKA

NÉV

HÉTFŐ

KEDD

Kovács-Cser Andrea 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00
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II/3. ALKALMAZOTTAK ÓVODA SZINTŰ FELADATAI
Minden dolgozónak részletes MUNKAKÖRI LEÍRÁS tartalmazza
feladatkörét./Mellékelve/
Ezen kívül a 2021/2022-es tanévre szóló egyéni MEGBÍZATÁSAI, kiemelt feladatai
a következők:
TISZASZIGET
NÉV
1. Babarczi Istvánné

BEOSZTÁS

FELADAT

Óvodavezető

A három telephely felelős vezetője.
Mindhárom intézményben:
A pedagógiai, szakmai munka irányítása,
ellenőrzése, munkaköri leírás alapján.
Részben önálló gazdálkodó.
Ügyiratkezelés.
Külön szolgáltatások szervezése.
Hagyományápolás, ünnepek, rendezvények
koordinálása.
Kapcsolattartás külső szervekkel.

2. Aranyi Katalin

Óvodapedagógus

SZAKMAKÖZI MUNKAKÖZÖSSÉG létrehozása,,

vezetése./ Három intézmény./
Óvodai nevelő,- oktató munkával kapcsolatos
pályázatok elkészítésének koordinálása.
Környezeti neveléshez táblák készítése az
udvari falra.
Mozgásos akadálypálya felfestése.
Faliújság figyelemmel kísérése.
Társadalmi munkák szervezése.
Minősítő vizsga. /2021.10.14./ (PED.II.)
Harmadéves óvodapedagógus hallgató
mentorálása.
3. Babarcziné Kiss Regina

Óvodapedagógus
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Szemléltető eszköz és tornaszertár rendben
tartása.
Kézműves foglalkozások vezetője.
Kirándulások szervezője.
Dekoráció készítés koordinálása.
Kertrendezés koordinálása.
Társadalmi munkák szervezése.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

4.Faragóné Dékány Ildikó

Óvodapedagógus

Óvodai gyermekvédelmi megbízott.
Jegyzőkönyvvezető.
SZK összekötő.
Rendezvények, események fotózása.
Faliújság figyelemmel kísérése.
Eseménynapló –éves- vezetése.
Társadalmi munkák szervezése.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

5. Jóváriné Deli Olga

Óvodapedagógus

Óvodai Tűz,- munkavédelmi megbízott.
Étkezéssel kapcsolatos dokumentációk
vezetése. /jelentő füzet ; kapcsolattartás/
Eseménynaptár - havi - elkészítése.
Családi napok – ehhez kapcsolódó
rendezvények szervezése.
Úszás és görkorcsolya oktatás koordinálása.
Udvar,- és kert rész rendben tartásának
figyelemmel kísérése- munkálatok irányítása.
Társadalmi munkák szervezése.
Továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

6. Meszlényiné Tóth Júlia

Óvodapedagógus

Óvodavezetőt távolléte esetén –helyettesíti.
Rendezvények, események fotózása,
dokumentálása.
Óvodai „házi - könyvtár” rendezése.
A megjelent irodalom, új könyvek,
folyóiratok figyelemmel kísérése,
tájékoztatás, terjesztés.
Tájékoztató levelek névre szóló kiküldése a
szülők részére, felmérő levelek összesítése.
Biztosítási ügyintézés.
Zöld óvoda projekt – új programok dokumentáció vezetése.
Bozsik torna megszervezése.
Társadalmi munkák szervezése.
Továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

7. Simon Isabelle

Óvodai
adminisztrátor

Mindhárom telephelyen:
Ügyviteli, anyaggazdálkodási , adminisztratív
munkák végzése.
Törési napló vezetése. /Leltár-selejtezés/
Meghatározott pénzügyi, szervezési ,
beszerzési feladatok ellátása.
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Tiszaszigeten és Kübekházán:
Az óvodás és iskolás gyermekek, továbbá az
intézményi dolgozók étkeztetésének
nyilvántartása, jelentése,koordinálása.
8. Szabóné Szentkirályi Xénia

Dajka

A kijelölt munkaterület rendszeres tisztántartása, napi többszöri fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Textiltároló szekrény rendben tartása.
Udvari szertárak rendben tartása.
Udvari babaházak rendezettsége, tisztántartása.

/KISCSOPORT/

Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
9. Juhász-Vedres Renáta

Dajka

Óvodaépület belső és külső részének
rendszeres tisztán tartása, napi többszöri
fertőtlenítés.
Mosószertároló szekrény rendben tartása.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
A játszóudvar, veteményeskert rendben
tartása.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.

/KÖZÉPSŐ
CSOPORT/

10. Márkiné Kiss Erika

Dajka
/NAGYCSOPORT/

A kijelölt munkaterület rendszeres tisztántartása, napi többszöri fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Akváriumok rendezése, tisztántartása.
Meghibásodott tárgyak osztályozása,
javíttatás, selejtezés.
Az épület előtti előkert, virágoskert
rendszeres gondozása.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
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KÜBEKHÁZA
NÉV

BEOSZTÁS

FELADAT

1. Simon Ferencné

Óvodapedagógus
Intézmények
közötti szakmai
munkaközösség
vezető.

Óvodai gyermekvédelmi megbízott.
Tűz,- munkavédelmi felelős
Ügyiratkezelés segítése.
Meghatározott „szervezési”feladatok ellátása.
SZK összekötő.
Kapcsolattartás külső szervekkel.
Biztosítási ügyintézés.
Zöld óvoda program fejlesztése, dokumentáció
vezetése.
Bozsik torna megszervezése.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.
Kézműves foglalkozások vezetője.

2. Gyovainé Szabó Zsuzsanna

Óvodapedagógus

Családi napok – ehhez kapcsolódó
rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Óvodai nevelő,- oktató munkával kapcsolatos
pályázatok elkészítésének koordinálása.
Társadalmi munkák szervezése.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

3. Fürdök Fanni

Pedagógiai
asszisztens
/2022.01.Végzős
hallgatóóvodapedagógus/

Jegyzőkönyvvezető.
Eseménynapló vezetése.
Rendezvények, események fotózása.
Faliújság figyelemmel kísérése.
Társadalmi munkák szervezése.
Tanulmányainak befejezése./SZTE/

4. Zombori Adél

Óvodapedagógus

15

Étkezési jelentő füzet és összesítő vezetése.
Úszás , görkorcsolya oktatás koordinálása.
Eseménynaptár havonkénti elkészítése.
Szemléltető eszköz és tornaszertár rendben
tartása.
A megjelent irodalom, új könyvek,
folyóiratok figyelemmel kísérése,
tájékoztatás, terjesztés.
Óvodai „házi - könyvtár” rendezése.
Társadalmi munkák szervezése.
Családi napok – ehhez kapcsolódó
rendezvények szervezése, lebonyolítása.

5. Nagyné Balassa Edit

óvodapedagógus

Tájékoztató levelek névre szóló kiküldése a
szülők részére, felmérő levelek összesítése.
Faliújság figyelemmel kísérése.
Dekoráció készítés koordinálása.
Munkalapok, feladatlapok, szemléltető
eszközök, dekorációk készítése a
csoportvezető óvónők kérésének megfelelően.

6. Balogh Lászlóné

Dajka

/NAGYCSOPORT/

7. Szalma Edit

Dajka

A kijelölt munkaterület rendszeres tisztántartása, napi többszöri fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
Az épület előtti előkert, virágoskert,
udvari babaházak rendben tartása.
Mosó, - tisztítószer tároló szekrények rendben
tartása.

/KÖZÉPSŐ
CSOPORT/

8. Szöginé Kovács Anikó

Óvodaépület belső és külső részének
rendszeres tisztán tartása, napi többszöri
fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Meghibásodott tárgyak osztályozása,
javíttatás, selejtezés.
A játszóudvar, veteményeskert rendben
tartása.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
Tornaszer tároló szekrények rendben tartása.

Dajka

A kijelölt munkaterület rendszeres tisztántartása, napi többszöri fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
Beépített szekrények – tárolók - rendben
tartása.
Textília tároló szekrények rendben tartása.

/KISCSOPORT/
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FERENCSZÁLLÁS
NÉV
1. Dávid Katalin

BEOSZTÁS

FELADAT

Óvodapedagógus
Intézmények
közötti szakmai
munkaközösség
vezető.

Ügyiratkezelés segítése.
Meghatározott „szervezési”feladatok ellátása.
Jegyzőkönyvvezető.
Eseménynapló vezetése.
Étkezési jelentő füzet és összesítő vezetése.
Boldog óvoda program feltétel rendszerének
kialakítása.
SZK összekötő.
Kapcsolattartás külső szervekkel,
rendezvényeiken való részvétel -óvodát
érintő-megszervezése.
Biztosítási ügyintézés.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.
Tűz,- munkavédelmi felelős

2. Szabóné Csikós Szilvia

Óvodapedagógus

A szakmai munkaközösség vezetőt
távolléte idején helyettesíti.
Óvodai gyermekvédelmi megbízott.
Óvodai nevelő,- oktató munkával kapcsolatos
pályázatok elkészítésének koordinálása. Zöld
Óvoda , Madárbarát Óvoda cím
megpályázásához szükséges feltételrendszer
kialakítása.
Faliújság figyelemmel kísérése.
Rendezvények, események fotózása.
Úszás , görkorcsolya oktatás koordinálása.
Társadalmi munkák szervezése.
Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés.

3. Kovács-Cser Andrea

Dajka

Óvodaépület belső és külső részének
rendszeres tisztán tartása, napi többszöri
fertőtlenítés.
Baleset megelőzéssel kapcsolatos kiemelt
teendők.
Mosó, - tisztítószer –egyéb beépített
szekrények tároló szekrények rendben
tartása.
Textília tároló szekrények rendben tartása.
Meghibásodott tárgyak osztályozása,
javíttatás, selejtezés.
A játszóudvar, veteményeskert rendben
tartása.
Homokozó naponkénti fellazítása, locsolása.
Tornaszer tároló szekrények rendben tartása.
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II/4. HELYETTESÍTÉSI REND
Az óvodavezető akadályoztatása esetén
TISZASZIGET
NÉV
1. Meszlényiné Tóth Júlia
2.Aranyi Katalin
3. Jóváriné Deli Olga
4. Faragóné Dékány Ildikó
5. Babarcziné Kiss Regina

BEOSZTÁS
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

KÜBEKHÁZA
NÉV
1. Simon Ferencné
2. Zombori Adél
3. Gyovainé Szabó Zsuzsanna
4. Nagyné Balassa Edit
5. Fürdök Fanni

BEOSZTÁS
Óvodapedagógus – munkaközösség vezető
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Pedagógiai asszisztens – végzős
óvodapedagógus

FERENCSZÁLLÁS
NÉV
1. Dávid Katalin
2. Szabóné Csikós Szilvia

BEOSZTÁS
Óvodapedagógus – munkaközösség vezető
Óvodapedagógus

II/5. ÓVODAI ÉVES FELADATTERV / minden községben/
A nevelési év első napja:
Veni Sancte :

2021. szeptember 1
2021. szeptember 1-én

A nevelési év utolsó napja:
Te Deum :

2022. augusztus 31.
2022. június…..
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MINDHÁROM INTÉZMÉNY
/Tiszasziget – Kübekháza - Ferencszállás/
Nevelőtestületi értekezletek
Tanévnyitó :
Ideje :
Helye:

-

Téma:

-

2021. augusztus 25.
Tiszasziget

Felelős:

Nyári óvodai élet értékelése.
Az új tanév munkatervének meghatározása, elfogadása.
SZMSZ felülvizsgálata.
Házirend módosítására javaslat.
Egyéb.
Babarczi Istvánné

Ideje :
Helye:

2022. június 10.
Kübekháza

Téma:

A 2021/2022-es tanév értékelése. /csoportonkénti,
intézményi szintű/
Nyári munkaterv meghatározása.
Egyéb. /Szabadságolási terv, munkarend stb./

Felelős:

Babarczi Istvánné

Tanévzáró :

LELKI GYAKORLATOK
Mindkét alkalom – nevelésnélküli munkanap
-

November :
Ideje :
Helye :
Téma :
Felelős:

-

2021. december 11.
Tiszasziget - Vedres István Faluház
Lelki gyakorlat /Pontos cím a későbbiekben./
Előadó : Gyenes Csaba plébános
Hitoktatók
Babarczi Istvánné

Április :
Ideje :
Helye :
Előadó :
Téma :

2022. március 26.
Kübekháza - Szent Antal Katolikus Általános Iskola
Rózsa Renáta hitoktató
Lelki gyakorlat

19

Felelős :

Javaslat:
Nagyböjti lelkigyakorlat- húsvét előtt (bűnbánati időszak)Jézus feltámadásának ünnepére való felkészülés , a hitben
való elmélyülés.
Misén való részvétel.
Hitoktatók
Babarczi Istvánné

Nevelési értekezletek: /összevont/
Ideje :
Helye :
Téma :
Előadó :
Felelős :

- 3. nevelés nélküli munkanap

2022. január 15.
Tiszasziget – Szent Antal Katolikus Óvoda
IKT eszközök , módszerek használata a
kommunikáció,nevelő,- oktató munka szolgálatában. /Bemutatás a
gyakorlatban./
Zombori Emőke /Makó /
Babarczi Istvánné

Technikai dolgozóknak tartott értekezletek:
Tanévnyitó :
Ideje
Helye

:
:

2021. augusztus 25.
Tiszasziget

Téma

:

Felelős

:

Nyári óvodai élet értékelése.
Munkaköri leírások. Új munkarend.
Baleset, munkavédelem, tűzvédelmi oktatás.
Tanév rendjével kapcsolatos tudnivalók.
Egyéb.
Babarczi Istvánné

Tanév közben:
Helye- ideje:

Téma

:

Felelős

:

Tiszasziget :
2022. január 20.
Kübekháza :
2022. január 19.
Ferencszállás : 2022. január 21.
A dajkák feladata a sajátos törődést igénylő gyermekek
nevelésében- testi és lelki szükségleteinek kielégítésében.
Tavaszi ünnepek – rendezvénysorozat előkészítése.
Babarczi Istvánné
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Tanévzáró :
Helye- ideje:

Téma

:

Felelős

:

Tiszasziget : 2022. június 7.
Kübekháza : 2022. június 8.
Ferencszállás : 2022. június 9.
Éves munka értékelése.
Nyári élet feladatainak meghatározása.
Nyári munkarend, szabadságolási terv.
Egyéb.
Babarczi Istvánné

Munkatársi értekezletek:
Mindhárom községben:
A közös célok megvalósítása érdekében az aktualitásoknak megfelelően.
Esetmegbeszélések szükség esetén.

Szülői értekezletek:
-

Tanévnyitó :
Helye- ideje : Tiszasziget : 2021. szeptember 13.
Kübekháza : 2021. szeptember 14.
Ferencszállás : 2021. szeptember 15.
Téma:

Felelős:

-

Tájékoztatás az óvodai felvételekről, a személyi állományban
történő változásokról. Új dolgozók bemutatása.
Házirend , Működési Szabályzat.
Nyári óvodai élet értékelése.
2021/22-es tanév munkatervének rövidített ismertetése.
SZK újraválasztása.
Ismerkedés a csoportokkal, vezetőikkel, a várható
követelményekkel, szokásokkal stb.
Babarczi Istvánné és óvodapedagógusok

Tanév közbeni:
Helye- ideje: Tiszasziget :
2022. január 24.
Kübekháza :
2022. január 25.
Ferencszállás : 2022. január 26.
Téma: A farsangi ünnepéllyel és a nyílt napok megszervezésével,
beiratkozással kapcsolatos tájékoztató.
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Felelős:
-

Egészségügyi, pedagógiai vagy pszichológiai jellegű előadáselőzetes felmérés alapján a szülők érdeklődési körének
megfelelően.
Nagycsoportban : tanítónők tájékoztatói, iskolai módszer
ismertetők.
Iskolaérettségi vizsgálatok.
Babarczi Istvánné
Csoportvezető óvónők

Tanévzáró :
Helye- ideje :

Téma:

Fogadóórák:

Tiszasziget :
2022. május 2.
Kübekháza :
2022. május 3.
Ferencszállás : 2022. május 4.
Tanév értékelése.
Csoportonkénti tájékoztatás az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjában előirt feladatok megvalósításáról, szintjéről.
Kirándulás, gyermeknap és a tanévzáró ünnepély szervezési
feladatainak megbeszélése.
Nyári óvodai élet. Takarítási szünet.
Felelős: Babarczi Istvánné
Csoportvezető óvónők

Minden hónap első hétfője ill. szükség szerint.
(kivéve amikor szülői értekezlet van)

Iskolaérettségi vizsgálatok:
December hónapban – szülők együttműködésével -, ha indokolt Oktatási
Hivatalhoz kérelmek benyújtása : a gyermek további óvodai nevelésére
vonatkozóan.
Január hónapban folyamatosan, DIFER /Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer/ programcsomaggal, csoportvezető óvónő, logopédus és fejlesztő
pedagógus bevonásával.
Mérési kör: nagycsoport
/Szükség esetén Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság segítségét kérjük./
Óvodai beiratkozás:
Időpontja: Tiszasziget : 2022. április 4. és 7.
Kübekháza : 2022. április 5. és 11.
Ferencszállás : 2022. április 6. és 12.
Felelős :

Babarczi Istvánné
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Iskolai beiratkozás :
Időpontja: 2022. április 21 és 22. mindhárom intézményben
Felelős : Nagycsoportot vezető óvónők : Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, HAGYOMÁNYOK
MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN
Ünnepek, ünnepélyek:
a./ Hagyományos :
- Karácsony

Falukarácsony – községi szintű
Időpontja: 2021. december 12.
/ intézmény dolgozói , gyerekek/
Gyertyagyújtás – Advent 3. vasárnapja
Időpontja: 2021. december 12.
Felelős : nagycsoportot vezetők :
Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
Óvodai szintű karácsonyi ünnep :
Időpontja: 2021. december 18. (szombat)
Felelős : nagycsoportot vezetők:
Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
/Házi ünnep, összevont/
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- Farsang

Időpontja: 2022. február 4. (péntek) de. Tiszasziget
2022. február 11. (péntek) de. Kübekháza
2022. február 18. (péntek) de. Ferencszállás
Felelős : minden óvodapedagógus
/Zárt, csoportonkénti/

- Anyák napja

Időpontja: 2022. április 29. (péntek)
/mindhárom óvoda/
2022. május 1. (vasárnap)
/Tiszasziget - Szent Antal templom
KübekházaSzent István templom
Ferencszállás – Szűz Mária, Rózsafüzér
Királynője Templom /
Felelős : minden óvodapedagógus

- Tanévzáró

Időpontja: 2022. május 27. du.(péntek) - Tiszasziget
2022. május 28. de. (szombat)- Kübekháza
2022.május 28. du.(szombat) - Ferencszállás
Felelős : minden óvodapedagógus
/Nyílt, csoportonkénti/

b./ Hazafias ünnep :
- Március 15.

Időpontja: 2022. március 11. (péntek)
Felelős : nagycsoportot vezetők –
Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
/Házi ünnep, összevont/
Községi szintű ünnep: 14 óra

Megemlékezések:

/ intézmény dolgozói /

a./ Hagyományos :
- Magyar népmese világnapja : 2021. szeptember 30. (csütörtök)
Felelős: minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
- Zenei világnap

: 2021. október 1. (péntek)
Felelős: minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
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- Állatok világnapja

- Mikulás
- Nőnap

- Víz világnapja

Időpontja: 2021. október 4. (hétfő)
Megemlékezés:
Madármegfigyelő nap.
2021. október 2. (szombat)
Felelős: minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
Időpontja: 2021. december 6. (hétfő)
Felelős: minden óvodapedagógus
/Házi ünnep, összevont/
Időpontja: 2022. március 8. (kedd)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
Időpontja: 2022. március 22. (kedd)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/

- Nemzetközi
gyermekkönyvnap, magyar költészet napja
Időpontja: 2022. április 2. (szombat) és 12.(kedd)
Megemlékezés:
2022.április 1. (péntek)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
- Húsvét

Időpontja: 2022. április 17.(vasárnap)
Megemlékezés:
2022. március 13. (szerda)
Felelős : csoportvezető óvónők
/Csoportonkénti/

- A föld napja

Időpontja: 2022. április 22.(péntek)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/

- Tűzoltók napja

Időpontja: 2022. május 4. (szerda)
Felelős : minden óvodapedagógus

- Fák, madarak napja Időpontja: 2022. május 10. (kedd)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
- A család
nemzetközi napja

Időpontja: 2022. május 15. (vasárnap)
Megemlékezés:
2022. május 13. (péntek)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Csoportonkénti/
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- Gyermeknap

- Pünkösd

b./ Hazafias jellegű:
- Október 23.

Időpontja : 2022. május 29. (vasárnap)
Részt vesz : minden óvodapedagógus
Községi szintű rendezvény.
Időpontja : 2022. június 5. – június 6.
(vasárnap, hétfő)
Felelős : minden óvodapedagógus
/Tiszasziget - Szent Antal templom
KübekházaSzent István templom
Ferencszállás – Szűz Mária, Rózsafüzér
Királynője Templom/

Időpontja: 2021. október 23. (szombat)
Megemlékezés:
Időpontja: 2021. október 22. (péntek)
Felelős

: nagycsoportos óvónők–
Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás

Községi szintű ünnep: 18 óra – fáklyás felvonulás
/ intézmény dolgozói /
- Május 1.

Időpontja: 2022. május 1. (vasárnap)
Megemlékezés:
Időpontja: 2022. április 29. (péntek)
Felelős: nagycsoportos óvónők –
Jóváriné Deli Olga
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
Községi szintű majális : 2022. május 1.(vasárnap)
/ intézmény dolgozói , gyerekek/

- Augusztus 20.

Időpontja: 2022. augusztus 20. (szombat)
Felelős: Óvodavezető, nagycsoportot vezető óvónők
/Községi szintű rendezvényen való részvétel/
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HAGYOMÁNYAINK
a./ Kirándulások szervezése – Választási lehetőségek:
1./ Szeged /Hajókirándulás, Könyvtár, Múzeum, Vadaspark,
Füvészkert, Piac, Tram-Train – villamos vasút,
Közlekedés, Tűzoltóság stb./
Felelős: minden óvodapedagógus és Óvodavezető
/Óvodai szintű-minden gyermek részt vesz a
szülők igényeinek megfelelően– felmérés alapján /
Időpontja: az eseménynaptárban, aktualitásoknak
megfelelően.
2./ Kecskemét – Szórakaténusz Játékmúzeum, Planetárium,
Vadaspark
3./ Makó – HINKÓ tanya (egész napos gyermekprogramok)
Felelős: Babarczi Istvánné – óvodavezető
Segítők:
Meszlényiné Tóth Júlia
Tiszasziget
Simon Ferencné
Kübekháza
Dávid Katalin
Ferencszállás
/Óvodai szintű-minden gyermek részt vesz a
szülők igényeinek megfelelően/
Időpontja: Tiszasziget - 2022. május 25. (szerda)
Kübekháza - Ferencszállás
2022. május 26. (csütörtök)
A szülőkkel az időpont, a programok előzetesen egyeztetve – igényfelmérés,
választási lehetőség felmérése január hónapban.
b./Családi napok megszervezése:
- Őszi :

Tiszasziget :
Ferencszállás :

Időpontja: 2021. október 8.(péntek)
Téma: Ősz- szüret. (komplex tevékenységek)
Időpontja : 2021. október 15.(péntek).
Téma : Ősz- szüret. (komplex tevékenységek)

Kübekháza:
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Időpontja : 2021. november 11.(csütörtök)
Téma : Márton napi projekt.
Felelős: minden óvodai dolgozó
- Tavaszi :

Kübekháza:
Ferencszállás :

Időpontja : 2022. április 8. (péntek)du.
Téma : Húsvéti ünnepkör . (komplex feldolgozás)
Időpontja : 2022. április 8.(péntek) du..
Téma : Húsvéti ünnepkör . (komplex feldolgozás)

Tiszasziget :

Felelős: minden óvodai dolgozó
Időpontja: 2022. április 13 (szerda).du.
Téma: Húsvéti ünnepkör . (komplex feldolgozás)

c./ Néphagyományok ápolása:
-

Községi szintű hagyományőrző kiállítás , egyéb népi értékeket megőrző programok
szervezésének segítése, gyűjtőmunka .
/kézimunkák, használati tárgyak, népi értékek, játékok stb./
Tiszasziget : Vedres István Faluház
Időpontja: 2021/ 2022–es tanévben is folyamatosan
Kübekháza : Mézeskalács Ház , Kübecker Manufaktur
Időpontja : 2021/ 2022–es tanévben is folyamatosan
Felelős: minden óvodai dolgozó
Ferencszállás : Faluház rendezvényei
Időpontja : 2021/ 2022–es tanévben is folyamatosan
Felelős: minden óvodai dolgozó

- Szüretelés, dióverés, kukoricamorzsolás, paprikafűzés, tollfosztás, tarhonyakészítés stb.
Időpontja: csoportok munkaterve szerint
Felelős : minden óvodai dolgozó
c./ Születés és névnapok megünneplése:
Zöldség vagy gyümölcstál, ivólé készítése.
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Az ünnepelt megajándékozása.
Időpontja: aktualitásoknak megfelelően
Felelős : minden óvodapedagógus

Az ünnepek jelképei minden korcsoportban változnak, a nap ünnepi hangulat jegyében
telik.
A gyermeki élet ünnepi eseményeire való felkészülés a nevelő, - oktató munka szerves
része – a családok bevonásával.

ESEMÉNYNAPTÁR
A 2021/2022 nevelési év eseményeit, rendezvényeit, a rendezvények időpontját, a
felelősök nevét havi bontásban a munkaterv alapján készülő eseménynaptár tartalmazza.
Határidő: minden hónap utolsó hétfője
Felelős :

Tiszasziget : Jóváriné Deli Olga és Babarczi Istvánné
Kübekháza : Zombori Adél és Babarczi Istvánné
Ferencszállás: Szabóné Csikós Szilvia

A tervezett programokat havi lebontásban , mindhárom intézményben - a folyosó
üvegajtajára kitesszük a szülők tájékoztatása céljából.

ESEMÉNYNAPLÓ
A 2021/2022. nevelési év eseményeit, rendezvényeit a megvalósulás időrendi
sorrendjében fényképekkel dokumentálva vezetjük.
Minden eseményről színes dokumentáció, intézményenként ESEMÉNYNAPLÓ készül
mellékletként.
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II/6. AZ ÓVODA MENEDZSELÉSI TERVE – MINDKÉT INTÉZMÉNYBEN
IDŐPONT

FELADAT-TARTALOM

FELELŐS

Folyamatosan

Továbbra is :
- PR tevékenység : szakmai munkánk láthatóvá,
publikussá tétele:
Óvodabemutatkozó prospektusokon
intézményeink bemutatása, nevelő, oktató
munkánkról tájékoztatás : beiratkozás előtt,
szakmai találkozókon, a község honlapján.
Szórólapokon keresztül is programjaink
népszerűsítése, folyamatos tájékoztatás szélesebb
körben. (községi szinten)
A település rendezvényein való aktív részvétel.
- Külső partnerek igényeinek való megfelelés, a
lehetőségekhez mérten az óvodai munkába való
„bevonás”, kooperatív tanulás.

Babarczi Istvánné
Óvodapedagógusok
Minden dolgozó

- Új tanulásszervezési eljárások: projektpedagógia
alkalmazása; cselekvő, felfedező tevékenységek.
IKT eszközök , módszerek használata a
kommunikáció szolgálatában.
- Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek
alkalmazása a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelésében.
Tehetséggondozás - gazdagító programokkal.
- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
keresése :
pályázatok benyújtása szakmai munkánk
színvonalának emelése érdekében.
Szponzorok felkutatása, támogatók keresse.
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II/7. NEVELÉSNÉLKÜLI MUNKANAPOK MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN /5 nap/
Ebből 3 nap felhasználva NEVELÉSI ÉRTEKEZLETRE.
2021. december 11. (szombat)
2021. január 15.
(péntek)
2021. március 31. (szerda)

4.
Időpontja: 2022. április 22-23. (péntek - szombat ) - Két napos NOE konferencia.
Helye : ESZTERGOM
Részt vesz: Óvodapedagógusok mindhárom intézményből
Téma
: ......................................................................................................................................
Felelős : Babarczi Istvánné óvodavezető
5.
Időpontja:
Helye :
Részt vesz:
Téma
:
Felelős :

2022. június 15.( szerda)
MAKÓ Tulipán u. és Zrínyi u. Katolikus Óvodái
Óvodapedagógusok, technikai dolgozók mindkét intézményből
Szakmai tapasztalatcsere.
Ankesné Juhász Ilona
Babarczi Istvánné óvodavezető

II/8. INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS TERVE – MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN
DÁTUM

TARTALOM
- Szülők tájékoztatása faliújságon, kiírt leveleken,
fogadóórákon, szülői értekezleteken, nyílt napokon,
napi beszélgetéseken keresztül.
Óvodánként facebook szülői csoporton hiteles
információ közlés..
- Társ,- felsőbb szervek - óvodánk kölcsönös
meghívása minden fontosabb rendezvényre.
- Rendszeres tájékoztatás a Szent Antal Katolikus
Általános Iskola és Óvoda Igazgatója, ill. a
Fenntartó Főigazgatója és igény szerint a helyi
Önkormányzatok felé.
Védőnőkkel, családgondozókkal, bölcsődei
gondozókkal, helyi gyámügyi előadókkal,
gyermekjóléti szolgálattal kapcsolattartás.

FELELŐS

Havonta

Helyi újságban , kiadványokban- aktuális
témakörben – cikk írása.

Minden dolgozó

Félévente

Konzultáció a tanítónők- óvodapedagógusok között.

Nagycsoportos
óvónők (előző évi
és jelenlegi)

Minden
óvodai
programhoz
igazodva

Aktualitásnak
megfelelően

(aktualitásoknak ,
igényeknek
megfelelően)
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Babarczi Istvánné
Simon Ferencné
Dávid Katalin

Babarczi Istvánné
Óvodapedagógusok

II/9. AZ ÓVODAI SZÜNETEK, TERVEZETT ZÁRVATARTÁS
TAKARÍTÁSI SZÜNET
KÜBEKHÁZA

: 2022.július 4. (hétfő) – 2022. július 29. (péntek)
Terv: Óvodaépület átalakítása – építkezés- bővítés.
/Bölcsödével közös helyiségek kialakítása./
Átköltözés a helyi ált. iskolába.

TISZASZIGET

: 2022. augusztus 1. (hétfő) - 2022. augusztus 31.
(szerda)
Nagytakarítás. Éves fertőtlenítési munkálatok.
Udvarfelújítás.

FERENCSZÁLLÁS : 2022. augusztus 1. (hétfő) - 2022. augusztus 31.
(szerda)
Nagytakarítás. Éves fertőtlenítési munkálatok.
A gyermekek felügyelete – igény szerint - megoldott lesz.
- Óvodáink felváltva fogadják a gyermekeket.
- Táborok, Faluház, Mézeskalácsház gazdag
programjain való részvétel.

FELELŐS
Simon Ferencné
Babarczi
Istvánné
Babarczi
Istvánné

Dávid Katalin
Babarczi
Istvánné
Babarczi
Istvánné és
intézményi
munkaközösség
vezetők

AZ ÓVODA CSÖKKENTETT LÉTSZÁMMAL MŰKÖDIK – MINDHÁROM
INTÉZMÉNYBEN

ŐSZI SZÜNET

: 2021. október 25 – 2020. október 29. /5 nap/
Kezdés: 2020.nov.02.(kedd)

TÉLI SZÜNET
/7nap/

: 2021. december 22 - 2021. december 31.
Kezdés: 2022.jan.3.(hétfő)

TAVASZI SZÜNET : 2021. április 4 - 2022. április 19. /2nap/
Kezdés: 2021.ápr. 20. (szerda)
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FELELŐS
Babarczi
Istvánné
Babarczi
Istvánné
Babarczi
Istvánné

II/10. GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK
MINDKÉT INTÉZMÉNYBEN
DÁTUM

TARTALOM

HELYE

FELELŐS

Minden nap

Helyszíni szemle(gomba,
üveg, kő, egyéb
balesetveszélyes helyzetek,
tisztítószerek tárolása stb.)
Fajátékok „állagának”
figyelemmel kisérése.

Óvoda belső és külső
helyiségei, udvar és utcai
rész.

Dajkák

Tanévkezdéskor
minden dolgozónak
és új dolgozó felvétele
esetén

Baleset és munkavédelmi
oktatás.
Tűzvédelem.
/Megfelelő szakemberek
bevonásával/

Szülői értekezleteken,
beszélgetések során

Aktuális problémák
átértékelése.

Különböző óvodai
tevékenységek
alkalmával

- Beszélgetés a
Óvoda területén
gyermekekkel, felnőttekkel
a megelőzésről.
- Csoportonként az
Csoportszobák, öltöző,
„előfordulható” helyzetek
mosdó
feltárása, megelőzés
/csoportnaplókban
rögzítve/

Precíz KFT
szakembere
Babarczi
Istvánné

Óvoda

Óvoda területén

Minden óvodai
dolgozó
Minden dolgozó
Óvodapedagógusok

II/11. ÓVODAI HITOKTATÁS
RÉSZTVEVŐ
GYERMEKEK
Minden
középső és
nagycsoporto
s gyermek
részére
/Kiscsoportos
ok egyéni
szülői igények
alapján
vesznek
részt./

FOGLALKOZÁS
OKAT VEZETŐ
NEVE
Tiszasziget :
Szabó Erzsébet
Kübekháza:
Rózsa Renáta
Varga Attila
plébános

IDŐPONT
TISZASZIGET

IDŐPONT
KÜBEKHÁZA

IDŐPONT
FERENCSZÁLLÁS

szerda
Csoportbontásban

szerda
Csoportbontásban

szerda
Csoportbontásban

Középső csoport:
9- 9,45 óra között

Középső csoport:
9 -9,45 óra között

Nagycsoport:
10- 10,45 óra között

Nagycsoport:
10 -10,45 óra között
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Vegyes csoport:
9- 9,45 óra között

KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK - INTÉZMÉNYEINKBEN
 NÉPTÁNC – heti egy alkalommal
Vezeti: Tiszasziget - hétfő
Számfira Máté néptáncpedagógus
Kübekháza - kedd
Számfira Máté néptáncpedagógus
 Ismerkedés az ANGOL NYELVVEL - játékosan , heti egy alkalommal
Tartja:
Tiszasziget :
Lakyn Benefield angol szakos tanító, óvodapedagógus
Kübekháza:
Kucsora Tamás angol szakos tanító
 ÚSZÁS-GYÓGYÚSZÁS- – 10 - 10 alkalom (félévente)
Szervezi:
Babarcziné Kiss Regina
Zombori Adél
Szabóné Csikós Szilvia
-

ÓVIS FOCI – játékos edzés nagycsoportos fiúknak, lányoknak, heti egy
alkalommal
BOZSIK PROGRAM keretén belül.
Tartja:
Tiszasziget – Johan Zsolt testnevelő tanár, labdarugó edző
Kübekháza - Kocsora Tamás iskolai tanár

-

ÓVIS KÉZILABDA
Tartja:
Tiszasziget – Szélpál Norbert edző

Egyéb lehetőségek ismertetése a szülőknek:
- Mozgáskoordinációt fejlesztő óvis torna
- CLASSICON KTSE Művészeti Iskola szolgáltatásai
/mazsorett, társas tánc, zene oktatás /
- Karate 3-6 éves gyermekeknek
- Kick – boksz 4 éves kortól
- Görkorcsolya
- Jégkorcsolya
- Lovagolás
Megfelelő létszám esetén a szolgáltatások megszervezésének segítése.
Felelős :

Tiszasziget
- Jóváriné Deli Olga
Kübekháza - Zombori Adél
Ferencszállás - Szabóné Csikós Szilvia

Határidő : 2021. szeptember 30.
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III. PEDAGÓGIAI TERV
MINDHÁROM INTÉZMÉNY ÓVODAPEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA
III/1. NEVELÉSI TERV
Óvodai Programunkból adódó - kiemelt feladataink:
Mivel az elmúlt időszakban - a Corona vírus – a részbeni megvalósítás miatt
a betervezett kiemelt feladatok továbbra is érvényesek.
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosítása 137/2018.(VII.25)
értelmében továbbra is fontosnak tartjuk ezen feladatok kiemelését:
TERÜLET

FEJLESZTÉSI TERV

Inkluzív pedagógia

Törekednünk kell arra, hogy az itt
dolgozók szemléletét áthassa az inkluzív
(befogadó) pedagógia elveivel való
azonosulás, a fokozott differenciálásra
törekvés, hogy a gyermekek különböző
személyiségjegyeihez, haladási üteméhez,
és tanulási stílusához igazodni tudjunk,
hiszen minden gyermek, más és más.
Célunk
kell,
legyen
az
inkluzív
szemlélettel a különbözőséget elfogadó
viselkedés és magatartás alakítása a
gyermekközösségekben,
ezen
belül
különösen a tolerancia, a türelem, a
megértés, a figyelmesség, a segítőkészség
és az empátiás készségek alakítása.

Önismeret és társas kultúra fejlesztése

Az egyik olyan kulcskompetencia, amely
hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy
képessé váljanak érzelmeik kifejezésére, a
másik helyzetébe történő beleélésre, az
empátiára, a kölcsönös elfogadásra.
A megalapozott önismeret hozzájárul a
kulturált egyéni és közösségi élethez,
mások megértéséhez és a tiszteletteljes
emberi kapcsolatok kialakításához.
Az óvodai nevelés egyik legfontosabb célja
a személyiség, az önismeret, az önbecsülés,
az önértékelés fejlesztése, az énkép
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korrekciója,
annak
tudatosítása
a
gyermekekben,
hogy
valamennyien
különlegesek és egyediek.

Fenntarthatóság
környezettudatosság

és Törekedni kell arra, hogy a gyermekek
megismerjék azokat a gazdasági és
társadalmi
folyamatokat,
amelyek
változásokat,
estlegesen
válságokat
idéznek elő, továbbá kapcsolódjanak be a
közvetlen és tágabb környezetük
értékeinek,
sokszínűségének
megőrzésébe,
gyarapításába.
A
felnövekvő nemzedéknek ismernie és
becsülnie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben és a
kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az
erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen,
a
megújulási
képességeikre tekintettel használja. Cél,
hogy a természet és a környezet
ismeretén
és
mentén
alapuló
környezetkímélő,
értékvédő,
a
fenntarthatóság
mellett
elkötelezett
magatartás váljék meghatározóvá a
gyermekek számára.

A tanulás támogatása, a digitális A tanítási folyamatokhoz kapcsolódó
technika intenzívebb felhasználása
kompetenciaelvárások között szerepel az
IKT integrálása a különböző tanulási
helyzetekbe. Ezért minden pedagógusnak
teendője, hogy felkeltse az érdeklődést és
útbaigazítást
adjon
a
tananyag
elsajátításával,
hozzáférésével
kapcsolatban, hogy hogyan használhatók
más információforrások akár a napi
gyakorlatban
is.
Így
nekünk,
pedagógusoknak is kell fejlesztenünk
módszertárunkat, és szükséges lenne
bővíteni informatikai eszköztárunkat,
hiszen olyan tudást kell a gyermekekben
kialakítani a 21. századi elvárásoknak
megfelelően, amelyet új helyzetekben is
képesek alkalmazni.
A ma pedagógusának számolni kell
mindezekkel a tényezőkkel (és még
bizonyára sok más tényezővel), így a
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pedagógusszerep változásával is.. A digitális
kultúra – többek között – arra is való, hogy
esélyt teremtsünk. Ha az óvodában jelen
vannak az eszközök, akkor mindenki
számára egyenlővé válik az ismerethez jutás
és a fejlődés lehetősége, adott esetben pedig
a direkt fejlesztés is. A spontán játéktól a
kommunikáció
fejlesztéséig
számtalan
lehetőséget kínál ez a világ.
Tehetséggondozás

A tehetséggondozás egyik kiemelt
területe a magyar köznevelésnek. Célja,
hogy
a
kiemelkedő
képességű
gyermekeket
támogassuk
olyan
eszközökkel,
pedagógiai
helyzetek
megteremtésével, hogy a képességeik még
jobban ki tudjanak teljesedni. Evvel
nekünk, pedagógusoknak az a feladatunk,
hogy biztosítsunk minél több olyan
lehetőséget,
ahol
a
gyermekek
többletismeretet kaphat.
Megoldások egyike lehetne, ha az óvoda
által kínált plusz szolgáltatások egy részét
a tehetséggondozás szolgálatába állítanánk
vagy
a
gyermekeknek
felajánlott
tevékenységek alatt növelni kell az aktív
ismeretszerzési módok arányát, előtérbe
kell helyezni az aktív megtapasztalást.

Gyermekvédelem

Óvodáinkban minden dolgozónak feladata
a gyermeki jogok érvényesítése a
gyermekek segítése, védelme.
A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer
megfelelő működtetése az egyének és
családok problémájának időben történő
felismerése,
esélyegyenlőség
biztosítása, a hátránycsökkentés. A
beavatkozást
igénylő
helyzetek
hangsúlyosabbá tétele, a veszélyeztető
problémák hatékonyabb kezelése.
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A hátrányos helyzetű-, a halmozottan
hátrányos helyzetű-, a sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelését, az inkluzív-,
az integrált gyermekek nevelését - a
kompetencia alapú nevelést támogató
szemlélet változásait meghatározó
elvek alapján végezzük.
A nemzeti, - etnikai kisebbséghez
tartozó és a sérült gyermekek
másságának, különbözőségének ,
kultúrájának elfogadása, együttnevelése,
szocializációja, egyéni képességeinek
fejlesztése, felzárkóztatása is kiemelt
feladataink egyike.

Óvodai sajátosság

Keresztény
értékrend
kialakítása,
erkölcsi értékek ismerete, elfogadása,
belső
értékként
való
megélése,
közvetítése, a hit mélyítése.
Az óvoda kapcsolatainak további
bővítése külhoni magyar nyelvű
óvodákkal, a kedvező helyi
sajátosságokat (Hármashatár)
kihasználva.
Falunapon közös játékok, fellépés,
kölcsönös óvodalátogatás, a jó gyakorlatok
átvétele, egy-egy csoport vendégül látása
felváltva.

Továbbra is a hagyományőrzés rendszeres
és tudatos beépítésével az óvodai nevelő,oktató
munkába érzelmi, esztétikai,
erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti
szeretet valósulhat meg.
Nem külön témaként alkalmazzuk, hanem
az óvodai nevelés komplex részeként.
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III/2. A KIEMELT FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROGRAMOK, ESEMÉNYEK
TISZASZIGET:
DÁTUM

TARTALOM

FELELŐS

2021. szeptember
második hét

Logopédiai felmérés – logopédus szakember
segítségével, szülői igényekkel összhangban.

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Korrekciós foglalkozások a rászoruló
gyermekek részére.

Agócs Katalin
/logopédus/
Babarczi
Istvánné

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Nehezen kezelhető gyermekek (hiperaktív,
viselkedési és magatartászavar) jelzése – fejlesztő
pedagógus felé, a közös fejlesztő munka
megbeszélése, egyéni bánásmód alkalmazásával.
Szükség esetén szakszolgálathoz irányítás.

Csoportvezető
óvónők
Agócs Katalin
/fejlesztő
pedagógus/

BTM-N-es, ADHD-és és SNI –s gyermekek
szakszerű fejlesztése – szakvélemények alapján.
2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

2021. szeptember
1- től

2022. május 27-ig
folyamatosan

Egészséges életmód feladatainak bővítése
szülők gyakoribb bevonásával .( pl. gyűjtő utak
szervezése bodza, hársfa stb.)
Közös kirándulások, munkadélutánok.
Szülői fórúm szervezése. /Érdeklődés felmérés/
Zöldség, - gyümölcsnapok rendszeres
megtartása.
SÓSZOBA rendszeres használata heti két
alkalommal.
Iskolára való felkészítéssel kapcsolatos közös
feladatok szinten tartása – rendszeres
kapcsolattartás az alsó tagozattal (együttműködési
terv alapján)
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Csoportvezető
óvónők
Szokolai Nikolett
védőnő

Babarczi
Istvánné
Jóváriné Deli
Olga

KÜBEKHÁZA:
DÁTUM

TARTALOM

FELELŐS

2021. szeptember
második hét

Logopédiai felmérés – logopédus szakember
segítségével, szülői igényekkel összhangban.

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Korrekciós foglalkozások a rászoruló
gyermekek részére.

Nagyné Nyári
Orsolya
/logopédus/
Babarczi
Istvánné

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Nehezen kezelhető gyermekek (hiperaktív,
viselkedési és magatartászavar) jelzése – fejlesztő
pedagógus felé, a közös fejlesztő munka
megbeszélése, egyéni bánásmód alkalmazásával.
BTMN-es, ADHD-és és SNI –s gyermekek
szakszerű fejlesztése – szakvélemények alapján.

Csoportvezető
óvónők
Palotásné Csóti
Andrea
/ fejlesztő
pedagógus/

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Egészséges életmód feladatainak bővítése
szülők gyakoribb bevonásával .( pl. gyűjtő utak
szervezése bodza, hársfa stb.)
Közös kirándulások, munkadélutánok.
Szülői fórúm szervezése. /Érdeklődés felmérés/
Zöldség, - gyümölcsnapok rendszeres megtartása.

Csoportvezető
óvónők
Huszár-Szabó
Krisztina
védőnő

2021. szeptember

Iskolára való felkészítéssel kapcsolatos közös
feladatok szinten tatása – rendszeres
kapcsolattartás az alsó tagozattal (együttműködési
terv alapján

Babarczi
Istvánné
Simon Ferencné

DÁTUM

TARTALOM

FELELŐS

2021. szeptember
második hét

Logopédiai felmérés – logopédus szakember
segítségével, szülői igényekkel összhangban.

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Korrekciós foglalkozások a rászoruló
gyermekek részére.

Kovács Éva
/logopédus/
Babarczi
Istvánné

1- től

2022. május 27-ig
folyamatosan

FERENCSZÁLLÁS:

40

2021. szeptember
16-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Nehezen kezelhető gyermekek (hiperaktív,
viselkedési és magatartászavar) jelzése – fejlesztő
pedagógus felé, a közös fejlesztő munka
megbeszélése, egyéni bánásmód alkalmazásával.
BTM-N-es, ADHD-és és SNI –s gyermekek
szakszerű fejlesztése – szakvélemények alapján.

Csoportvezető
óvónők
Szabóné Csikós
Szilvia
/ fejlesztő
pedagógus/

2021. szeptember
15-től
2022. május 27-ig
folyamatosan

Egészséges életmód feladatainak bővítése
szülők gyakoribb bevonásával .( pl. gyűjtő utak
szervezése bodza, hársfa stb.)
Közös kirándulások, munkadélutánok.
Szülői fórúm szervezése. /Érdeklődés felmérés/
Zöldség, - gyümölcsnapok rendszeres megtartása.

Csoportvezető
óvónők
Keményné
Balogh Ágnes
védőnő

2021. szeptember

Iskolára való felkészítéssel kapcsolatos közös
feladatok szinten tatása – rendszeres
kapcsolattartás az alsó tagozattal (együttműködési
terv alapján

Babarczi
Istvánné
Szabóné Csikós
Szilvia

1- től

2022. május 27-ig
folyamatosan

III/3.ÓVODA SZINTŰ TOVÁBBKÉPZÉSEK: HÁZI BEMUTATÓK-NYÍLT NAPOK :
-ÓVODAPEDAGÓGUSOKTISZASZIGET
HÁZI BEMUTATÓK :
DÁTUM

FOGLALKOZÁSI ÁG

CSOPORT

FELELŐS

2022.
jan.17.

Új tanulásszervezési eljárások: együttműködési Nagycsoport
készség-csoportmunka, a projektszemléletben
történő tudástartalom feldolgozása,
differenciálás.

Jóváriné Deli
Olga

2022.
jan.19.

Korszerű szemlélet az óvodai környezeti
nevelésben. A jó gyakorlat megvalósulása.

Aranyi
Katalin

(Élmények, tapasztalatok, változatos
tevékenységek – a fenntarthatóság jegyében.)
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Középső
csoport

2022.
Jan.21.

Komplex tevékenységek a szabad játék
támogatása alapján:
 Játék és tanulási tevékenységek
 Társas és közösségi tevékenységek
 Munkatevékenységek
 Szabadidős tevékenységek

Kiscsoport

Faragóné
Dékány
Ildikó

CSOPORT

FELELŐS

NYÍLT NAPOK :
DÁTUM

FOGLALKOZÁSI ÁG

2022.
márc. 9.

A tevékenységekben megvalósuló tanulási
folyamatok komplexitása.
A gyermekek motiválása, aktivitása.

Kiscsoport

Faragóné
Dékány
Ildikó

2022.
márc.17.

Érzelmi intelligencia óvodáskori fejlesztésének
lehetőségei.

Középső
csoport

Aranyi
Katalin

2022.
márc.22.

Korszerű ismeretek, lehetőségek az
oktatásban. /Víz világnapja/
IKT eszközök a tanulás szolgálatában.

Nagycsoport

Jóváriné Deli
Olga

ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSEI:

Az aktualitásoknak megfelelően – a tanév során- jelöljük a megbeszélések, a
felkínált továbbképzési lehetőségek témaköreit és a részt vevő
óvodapedagógusok nevét.
DÁTUM

TARTALMA

RÉSZT VESZ
/VETT/

Meszlényiné
Tóth Júlia

2021.09.18.

KÖZOKTATÁS VEZETŐ - II .évfolyam

2021.

Néptánc, népi játékok az óvodában.

Jóváriné Deli
Olga

2021.10. 14.

MINŐSÍTŐ VIZSGA . /PED.II./

Aranyi Katalin
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KÜBEKHÁZA:
HÁZI BEMUTATÓK:
DÁTUM

FOGLALKOZÁSI ÁG

CSOPORT

FELELŐS

2022.
jan.14 .

Új tanulásszervezési eljárások: együttműködési Nagycsoport
készség-csoportmunka, a projektszemléletben
történő tudástartalom feldolgozása,
differenciálás.
/Környezet, tér, forma, mennyiségi
viszonyok./

Simon
Ferencné

2022.
jan.18 .

Korszerű szemlélet : differenciálás, kooperatív
tanulás, projektpedagógia alkalmazása.
(Élmények, tapasztalatok, változatos
tevékenységek- a fenntarthatóság jegyében.)

Középső
csoport

Zombori Adél

2022.
jan.20 .

A tevékenységekben megvalósuló tanulási
folyamatok komplexitása.
A gyermekek motiválása, aktivitása.
Felzárkóztatás- tehetséggondozás.

Kiscsoport

Gyovainé
Szabó
Zsuzsanna

NYÍLT NAPOK :
DÁTUM

FOGLALKOZÁSI ÁG

CSOPORT

FELELŐS

2022.
Márc. 18.

Komplex tevékenységek a 4-es feladatrendszer
alapján:
 Játék és tanulási tevékenységek
 Társas és közösségi tevékenységek
 Munkatevékenységek
 Szabadidős tevékenységek

Kiscsoport

Gyovainé
Szabó
Zsuzsanna

2022.
márc. 21.

Társadalmi érintkezést megalapozó komplex
foglalkozás:
 Anyanyelv
 Matematika
Korszerű ismeretek, lehetőségek az
oktatásban.

Középső
csoport

Zombori Adél

2022.
márc. 24.

Társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit
tükröző komplex foglalkozás.
- Természet-társadalom,ember
- Művészeti, vizuális tevékenységek
IKT eszközök a tanulás szolgálatában.

Nagycsoport

Simon
Ferencné
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSEI:

Az aktualitásoknak megfelelően – a tanév során- jelöljük a megbeszélések, a
felkínált továbbképzési lehetőségek témaköreit és a részt vevő
óvodapedagógusok nevét.
DÁTUM

TARTALMA

RÉSZT VESZ
/VETT/

2021 -2022
?

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése,
fejlesztése.

Zombori Adél

2022.Január

SZTE Óvodapedagógus képzés befejezése.

Fürdök Fanni

FERENCSZÁLLÁS
HÁZI BEMUTATÓK :
DÁTUM
2022.
jan.28.

FOGLALKOZÁSI ÁG

CSOPORT

Új tanulásszervezési eljárások: együttműködési Vegyes
készség-csoportmunka, a projektszemléletben csoport
történő tudástartalom feldolgozása,
differenciálás.
(Téli ünnepkör)

FELELŐS
Szabóné
Csikós Szilvia

NYÍLT NAPOK :
DÁTUM

FOGLALKOZÁSI ÁG

CSOPORT

FELELŐS

2022.
Márc. 30.

Társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit
tükröző komplex foglalkozás:
- Természet-társadalom,ember
- Művészeti, vizuális tevékenységek
(Tavaszi ünnepkör)

Vegyes
csoport

Szabóné
Csikós Szilvia
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSEI:

Az aktualitásoknak megfelelően – a tanév során- jelöljük a megbeszélések, a
felkínált továbbképzési lehetőségek témaköreit és a részt vevő
óvodapedagógusok nevét.
DÁTUM

TARTALMA

RÉSZT VESZ
/VETT/

2021 – 2022
?

DIFER és
VEGYES ÉLETKORÚ KORCSOPORTOK – kal kapcsolatos
képzések

Szabóné
Csikós Szilvia

MINDHÁROM INTÉZMÉNY:
A HÉTÉVENKÉNTI PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETÉT
TOVÁBBKÉPZÉSI TERVÜNK /BEISKOLÁZÁS-FINANSZÍROZÁS/ TARTALMAZZA.
MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN TELJESÍTETTÜK A TOVÁBBKÉPZÉSEKKEL
KAPCSOLATOS - TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRTAKAT.
TECHNIKAI DOLGOZÓK TOVÁBBKÉPZÉSE - MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN
DÁTUM

TARTALMA

FELELŐS

2021. nov.26.

Szakmai tapasztalatcsere a három telephely dolgozói
között.
Együttműködés az óvodapedagógusokkal.
Hagyományőrző tevékenységek. Ünnepi előkészületek.

óvodavezető

Helye: Tiszasziget (mindhárom kollektíva)
„cserelátogatás”
2022.márc. 31. Szakmai tapasztalatcsere a három telephely dolgozói

között.
Sikeres és hatékony együttműködés lehetőségei, elvei,
módszerei.
Környezeti nevelés elméletben-gyakorlatban.
Helye: Kübekháza (mindhárom kollektíva)
„cserelátogatás”
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óvodavezető

III/4. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN
A FENTI DOKUMENTUM MELLÉKLETE MUNKATERVÜNKNEK.

HATÁRIDŐ

FELADAT

TARTALOM

FELELŐS

2021.

Éves munkaterv
elkészítése

Havi lebontásban
szerepelnek a feladatok,
tennivalók.

Tiszasziget:
Faragóné Dékány
Ildikó
gyermekvédelmi
megbízott

szeptember
20.

Kübekháza:
Simon Ferencné
gyermekvédelmi
megbízott
Ferencszállás
Szabóné Csikós
Szilvia
gyermekvédelmi
megbízott
Minden
hónap vége

Értékelni folyamatosan az
adott hónap eseményeit és
az aktuális feladatokat.

Munkatervben
meghatározott.

Tiszasziget:
Faragóné Dékány
Ildikó
Kübekháza:
Simon Ferencné
Ferencszállás
Szabóné Csikós
Szilvia

2022.
május 31.

Éves munka értékelése

A megelőzésről, az
elvégzett munkáról, a
megtett intézkedésekről, az
együttműködésekről.
Beszámoló a felettes
szervek felé.

Tiszasziget:
Faragóné Dékány
Ildikó
Kübekháza:
Simon Ferencné
Ferencszállás
Szabóné Csikós
Szilvia
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MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN :
Havonta egy alkalommal: CSALÁDSEGÍTŐ ,-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
esetmegbeszélésein, konferenciáin való részvétel.
Jelzőrendszer folyamatos, naprakész működtetése.
IV. MINŐSÉGFEJLESZTÉS – INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
IV/1. MINŐSÉGI MUNKÁNK FEJLESZTÉSE – MINDKÉT INTÉZMÉNYBEN

Nevelőtestületünk továbbra is néhány feladatot kiemelten kezel :
DÁTUM

FELADAT-TARTALOM

2021.09.01-től I.
folyamatosan
Változatos lehetőségek biztosítása a szülőknek

az óvoda különböző tevékenységeibe való
bekapcsolódására.
( gyermek programok, munka,- játszódélutánok,
kézműves foglalkozások ahol a szülő is részt vehet)
II.
Tájékoztatás az intézményi önértékelési
rendszer működtetéséről, a pedagógusok ezzel
kapcsolatos feladatairól.
/Tervkészítés, értékelés/
Nevelőmunkánk színvonalának emelése érdekében
partnereink igényeinek, elvárásainak
összegyűjtése, beépítése mindennapos
tevékenységünkbe.
III.
A Csongrád Megyei Szakszolgálat - utazó
gyógypedagógus, logopédus pedagógusaival naprakész együttműködés a
fejlesztő, terápiás foglalkozások megtartásábanegyéni képességek fejlesztése érdekében speciális
módszerek, terápiák, technikák megválasztása.
DIFER vizsgálatok – értékelés,
feladat meghatározás.
IV.
Az ÓVODAI FEJLŐDÉSI NAPLÓK szakszerű
vezetése.
A pedagógusok tervezetten, rendszeresen és
ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek szüleit –
részletes és érdemi módon- a gyermekek
fejlődéséről, adjanak tanácsokat, ill. nyújtsanak
segítséget a gyermek neveléséhez.
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FELELŐS
Jóváriné Deli
Olga
Simon Ferencné
Dávid Katalin
Babarczi
Istvánné
Nacsa Tamás
igazgató
Csoportvezető
óvónők

Babarczi
Istvánné
Csoportvezető
óvónők

Csoportvezető
óvónők

V.

Tanév végén

Az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett
lehető legszakszerűbb, legszínvonalasabb és
leghumánusabb feladatellátásának biztosítása.

Beszámoló – munkánk hatékonyságáról, további
feladatainkról - önértékelési rendszerünk
szempontrendszereinek alapján.

IV/2. PARTNERKAPCSOLATOK -

Nacsa Tamás
igazgató
Babarczi
Istvánné
Babarczi
Istvánné

MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN KÜLÖN
KAPCSOLATTERVBEN MEGHATÁROZVA

SZÜLŐKKEL :
DÁTUM
2021.
szeptember 20.

TÉMÁJA

FELELŐS

A SZÜLŐI SZERVEZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ALAPJÁN MŰKÖDIK.

Babarczi
Istvánné
Óvodavezető

Melléklete :
ÉVES MUNKATERV - havi lebontásban- tartalmazza
a megvalósítandó aktuális feladatokat.
/Mellékelve/

Tiszasziget:
Ocskóné
Benczik
Barbara
SZK elnök
Kübekháza:
Sikhegyi
Petra
SZK elnök

Ferencszállás

Szilágyi
Brigitta
SZK elnők
ÓVODAPEDAGÓGIAI PARTNEREKKEL :
DÁTUM

TÉMÁJA

FELELŐS

Tanévente
több
alkalommal
részt
veszünk

- NÉPHAGYOMÁNYÖRZŐ ÓVÓDÁK EGYESÜLETÉNEK
programjain (országos szintű

Babarczi
Istvánné
óvodavezető

- RAABE KLETT OKTATÁSI TANÁCSADÓ szakmai

képzésein

- SZENT GYÖRGYI ALBERT AGÓRA kulturális kínálata,
programjai
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Alkalmanként:

- SZTE JGY PEDAGÓGUS –KÉPZŐ INTÉZET Óvodapedagógiai
rendezvényei
- KÜLHONI MAGYAR ÓVODÁKKAL SZAKMAI KAPCSOLAT
/KISHEGYES ÉS ADA– (Vajdaság), SZÉKELYUDVARHELY – (Erdély) /

Tanévente
több
alkalommal
részt
veszünk

- SZEGEKIF – PEDAGÓGIAI INTÉZETE, A
SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE,VALAMINT A TEMPLOMOKBAN
SZERVEZETT HITÉLETI RENDEZVÉNYEIKBEN.

Babarczi
Istvánné
óvodavezető

KÜLSŐ PARTNEREKKEL – EGÉSZSÉGÜGY (óvodáskor előtti, orvos, szakszolgálat,
nevelési tanácsadó, stb.)
DÁTUM
2021.
szeptember 1.

TÉMÁJA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV tartalmazza.

FELELŐS
Babarczi
Istvánné
óvodavezető

/különböző szűrővizsgálatok, gyermek torna, fórumok,
előadások, napi esetmegbeszélések, egészséghét stb./
Tiszasziget:
Szokolai
Nikolett
védőnő
Kübekháza:
Huszár-Szabó
Krisztina
védőnő
Ferencszállás:

Keményné
Balogh Ágnes
védőnő
KÜLSŐ PARTNEREKKEL-KÖZMŰVELŐDÉS:
DÁTUM
ESEMÉNYNAPTÁR
HAVONKÉNTI
LEBONTÁSBAN
TARTALMAZZA – ONP korcsoportonkénti
tematikus tervéhez
kapcsolódva

TÉMÁJA
- Zeneeszköz bemutatók.
- Könyvtári foglalkozások.
- Múzeumok, kiállítások.
- Bábszínház és színházi előadások.
- Bűvész műsorának megtekintése.
- Író,- olvasó találkozó.
- Zenés és színjátszó programok szervezése
óvodákban.
- Szabadidős programok. (Községi szinten is.)
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FELELŐS
Minden
óvodapedagógus

BABASZIGET BÖLCSÖDE - TISZASZIGET
DÁTUM

TÉMÁJA

FELELŐS

2021.09.01.

Kapcsolatterv tartalmazza

Babarczi
Istvánné és
Seprenyi
Dóra

bölcsődevezető

ISKOLÁVAL
DÁTUM

TÉMÁJA

FELELŐS

2021.09.01.

ÉVES MUNKATERV – havi lebontásban tartalmazza
/Mindhárom községben – helyi adottságokat ,
lehetőségeket figyelembe véve./

Babarczi
Istvánné ,
nagycsoportos
óvónők,

leendő
1.o.tanítónő
(?)
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V.

FEJLESZTÉSI TERV

Tiszasziget:
V/1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
2021.szeptember 1-től:
Az óvodai oktató,- nevelő munkát három korcsoportban 6 fő óvodapedagógus és 3 fő
szakképzett dajka létszámmal látjuk el.
/Megnövekedett az egész napos óvodai ellátást igénybe vevő gyermeklétszámcsoportbontás (3) vált szükségessé a délután folyamán is./

V/2. TÁRGYI FELTÉTELEK
Összességében : jónak mondhatók.
Terv: Mozgásos játékokhoz tornaeszköz készletünk bővítése: élménykagyló,
forgótölcsér, egyensúlyozó, vastag tornakötél beszerzése.
IKT eszközök bővítése. /Fényképezőgép, laptop, interaktív tábla, pendrive /

V/3. TÁRGYI FEJLESZTÉSI TERV / KÖZÉPTÁVÚ/
TERÜLET
CSOPORTSZOBÁK

FEJLESZTÉS
Kiscsoport
:
Középső csoport :

.

Nagycsoport

Földgömb.

:

Textíliák vásárlása mindhárom terembe – folyamatosan - :
asztalterítők, konyharuhák, törülközők .
Kistakarók , ágyneműk vásárlása.

UDVAR

Az udvar teljes körű felújítása.
/Füvesítés, locsoló rendszer kiépítése, új fák, cserjék ültetése, fajátszó komplexum telepítése, kerítés és bejáró készítés, járda
felújítás – a helyi Önkormányzat pályázati keretből finanszírozza,
végzi a munkálatokat./
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Továbbá:
Közlekedési eszközök vásárlása: roller, kerékpár, motor, kisautó
2 db fa játéktároló beszerzése.
Fa mászókák, játékkomplexumok – rendszeres- felújítása, festése.
ÓVODAÉPÜLET

Előkert parkosítása. Ütéscsillapító talaj cseréje..
Kerítés teljes körű felújítása.

Kübekháza:
V/1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
2021. szeptember 1-től:
A délelőtti óvodai oktató,- nevelő munkát három korcsoportban 3 fő óvodapedagógus , a
délutánit – két csoportban , összevontan- 1,5 fő óvodapedagógus és 2 fő szakképzett dajkai
létszámmal látjuk el.

V/2. TÁRGYI FELTÉTELEK
Összességében : elfogadhatók.
Az óvodaépület továbbra sem felel meg a törvényi előírásoknak.
/Alapvető kiszolgáló helyiségek hiánya rendszeresen nehézséget jelent, akadályozza a
folyamatos, színvonalas nevelő,- oktató munka megvalósítását./
Tornaeszközök bővítés: zsámoly, tornaszőnyeg, játéktárolók,
Madáretetők készíttetése.
IKT eszközök beszerzése, a meglévők felújítása továbbra is feladatunk.
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V/3. TÁRGYI FEJLESZTÉSI TERV / KÖZÉPTÁVÚ/
TERÜLET
CSOPORTSZOBÁK

FEJLESZTÉS
Mindhárom teremben :
Természetes anyagokból készült játéktartók vásárlása.
Készségfejlesztő játékok beszerzése.
Étkezéshez : tányérok, evőeszközök, poharak pótlása.
Textíliák vásárlása : asztalterítők, konyharuhák, törülközők,takarók

UDVAR

Teljes felújítása szükséges lenne!
AZ ÉPÍTKEZÉS, AZ ÁTALAKÍTÁS FÜGGVÉNYÉBEN TÖRTÉNIK!
A megmaradt fajáték mászó-komplexum, babaházak teljes körű
felújítása.
Homokozó keretek készítése, homokozó takarók beszerzése az
előírásoknak megfelelően.
Kerítésjavítás.
Ivókút létesítése.
2 db fa játéktároló, egyensúlyozó és mozgásfejlesztő fa -játékkészlet
bővítése.
Közlekedési eszközök vásárlása: roller, kerékpár, motor, kisautó
Füvesítés.
Parkosítás: cserjék, bokrok ültetése.

ÓVODAÉPÜLET

Alapvető helyiségek nem állnak rendelkezésre.
A helyi önkormányzat pályázatot adott be– BÖLCSŐDE építésével
egyidejűleg- az óvodaépület bővítésére, korszerűsítésére:
felnőtt öltöző, gyermekmosdók- WC, gyermek öltöző, iroda,
fejlesztőszoba, elkülönítő, eszköztároló, sószoba kialakítására.
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Ferencszállás:
V/1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
2021. szeptember 1-től:
A délelőtti óvodai oktató,- nevelő munkát egy összevont csoportban 1 fő óvodapedagógus ,
a délutánit – egy összevont csoportban , 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajkai létszámmal
látjuk el.
Jelenleg egy fél állású takarítónő alkalmazását tervezzük.

V/2. TÁRGYI FELTÉTELEK
Összességében : jónak mondhatók.
Az óvodaépület korszerű, felújított.
IKT eszközök bővítése - folyamatban.

V/3. TÁRGYI FEJLESZTÉSI TERV / KÖZÉPTÁVÚ/
TERÜLET
CSOPORTSZOBA

FEJLESZTÉS
Természetes anyagokból készült játéktartók vásárlása.
Térnövelő galéria készíttetése.

UDVAR

Kertgondozáshoz szükséges eszközök beszerzése: gereblye, kapa,
ásó, lombsöprű, levélhordó kosarak.
Közlekedési eszközök vásárlása: roller, kerékpár, motor, kisautó
Fedett terasz építése.
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VI. VEZETŐI ELLENŐRZÉSI TERV
TISZASZIGET:
VI/1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK
DÁTUM

TÉMÁJA

HELYE

FELELŐS

2021.
szept. 24.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Csoportnaplók, mulasztási naplók.)

Mindhárom
csoport

óvodavezető

2021.
dec. 10.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Családlátogatások, fejlődési naplók)

Mindhárom
csoport

óvodavezető

2022.
márc. 18.
2022.
jún. 17.
2022.
aug.31.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.

Mindhárom
csoport
Mindhárom
csoport
Mindhárom
csoport

óvodavezető

2021.
okt. 21.

Átmenet zökkenőmentességének
biztosítása.
A kialakult szokás- és
szabályrendszer szintje - a
pedagógiai célok megvalósulása.

Középső csoport

óvodavezető

2021.
nov. 18.

Biztonságot sugárzó környezet,
esztétikus eszközök rendelkezésre
állása a gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítésére.
Gyermekcsoport beszoktatása,
gondozási feladatok szintje,
önkiszolgálás.

Kiscsoport

óvodavezető

2021.
nov. 30.

Előzetes iskolaérettségi vizsgálatok
kapcsán a differenciált fejlesztés
meghatározása, egyéni bánásmód
érvényesülése. Beszédhibás
gyermekek fejlesztése.
Az óvónő, családi ház kapcsolata.

Nagycsoport

óvodavezető

2021.
dec. 3.

A csoport légköre, nyugodt pihenés
feltételeinek biztosítása.
Az óvodapedagógus és a gyermekek
szeretetteljes kapcsolata.
Népi játékok a délután folyamán.

Összevont csoport
(du.)

óvodavezető

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Éves értékelések.) Lezárások.
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óvodavezető
óvodavezető

2022.
jan. 27.

Tevékenységtartalmak összhangja a
pedagógiai programmal.
A tervezés komplexitása.

2022.
jan. 28.

A drámajáték szerepe az önkifejezés, Nagycsoport
a kommunikációs képességek
fejlesztésében, a közösségi alkotásra
nevelésben.

óvodavezető

2022.
jan. 31.

IKT eszközök használata az óvodai
nevelés folyamatában.
A különböző tevékenységekben, a
gyakorlás által megvalósult értelmi
képességek fejlesztése, egyéni
bánásmód.

Középső csoport

óvodavezető

2022.
febr. 09.

A du. összevont csoport egymáshoz
való viszonya, fegyelmi szintje.
Délutáni munka épülése a délelőttire,
differenciált foglalkoztatás
megvalósítása, egyéni bánásmód
érvényesülése.
Hagyományok iránti fogékonyság
megalapozása, néphagyomány
ápolás- a természetszeretet
átörökítése a gyermekek érzelmein
át, a családok aktív
együttműködésével.

Összevont csoport
(du.)

óvodavezető

Kiscsoport

óvodavezető

2022.
Márc.11.

Iskolaérettségi vizsgálatok
eredményei.
A beiskolázással kapcsolatos
feladatok.
Felzárkóztatási terv.
Kapcsolattartás a volt első
osztályosokkal. Közös programok,
együttműködés.

Nagycsoport

óvodavezető

2022.
ápr. 25.

Környezettudatosság fejlesztése.
Fő elvei, lehetősége a gyakorlatban.
Tevékenységek, tartalmak közti
integráció a fejlesztés érdekében.

Középső csoport

óvodavezető

2022.
ápr. 26.

Kommunikáció,metakommunikáció
hitelessége, érthetősége.
Csoport anyanyelvi szintje.
Az óvodapedagógus értékelési
gyakorlata , dokumentálása.

Nagycsoport

óvodavezető

2022.
márc. 03.
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Kiscsoport

óvodavezető

2022.
ápr. 28.

Párhuzamosan végezhető
tevékenységeket az óvodapedagógus
differenciáltan – a gyermekek
életkori sajátosságához, egyéni
képességeihez mérten valósítja meg.

Összevont csoport
(du.)

óvodavezető

VI/2. TECHNIKAI DOLGOZÓK
DÁTUM
A tanév
folyamán több
alkalommal

TÉMÁJA
- Az óvoda belső helyiségeinek,
külső környezetének állandó
tisztán-tartása.
-Fertőtlenítés.
- Udvari raktárak rendben tartása.
- Védőruhák használata.
- Kertgondozás. Locsolás.
- Homokozó fellazítása.
- Baleset megelőzési teendők.

HELYE
Minden helyiség.
Udvar, előkert,
utcai rész.

FELELŐS
óvodavezető

A tanév
folyamán több
alkalommal

- Kapcsolattartás: szülőkkel,
gyermekekkel, dolgozók egymás
közötti együttműködése.
- Beszédkultúra.
- Munkafegyelem betartása.

Óvoda.

óvodavezető

Aktualitásoknak
megfelelően

Bármilyen esetekben

Óvoda.

óvodavezető

KÜBEKHÁZA:
VI/1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK
DÁTUM
2021.
szept. 24.

TÉMÁJA
Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Csoportnaplók, mulasztási naplók.)

HELYE
Mindhárom
csoport

FELELŐS
óvodavezető

2021.
dec. 10.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Családlátogatások, fejlődési naplók)

Mindhárom
csoport

óvodavezető

2022.
márc. 18.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.

Mindhárom
csoport

óvodavezető
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2022.
jún. 17.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.

Mindhárom
csoport

óvodavezető

2022.
aug.31.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Éves értékelések.) Lezárások.

Mindhárom
csoport

óvodavezető

2021.
okt. 19.

Átmenet zökkenőmentességének
biztosítása.
Szokások, szabályok és a közösségi
élet megszervezése.

Középső csoport

óvodavezető

2021.
nov.16.

Gyermekcsoport beszoktatása,
gondozási feladatok szintje,
önkiszolgálás.
Az egészséges életmód feltételeinek
biztosítása.
Az óvónő , családi ház kapcsolata.
Előzetes iskolaérettségi vizsgálatok
kapcsán a differenciált fejlesztés
meghatározása, egyéni bánásmód
érvényesülése. Beszédhibás
gyermekek fejlesztése.
A tervezésben megvalósuló
komplexitás.

Kiscsoport

óvodavezető

Nagycsoport

óvodavezető

A csoport légköre, nyugodt pihenés
feltételeinek biztosítása.
Az óvodapedagógus és a gyermekek
szeretetteljes kapcsolata.
Jeles napok, népszokások ápolása a
délután folyamán.
Biztonságot sugárzó környezet,
esztétikus eszközök rendelkezésre
állása a gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítésére.
A gyermekek motiválása,
aktivizálása.
Értékelési rendszer a csoportban.

Összevont csoport
I.
(du.)

óvodavezető

Kiscsoport

óvodavezető

Az óvodapedagógus minden nevelési
helyzetet, lehetőséget kihasznál-e a
gyermekek sokoldalú, harmonikus
személyiségfejlesztésének
érdekében.
Konfliktuskezelés.

Középső csoport

óvodavezető

2021.
Nov. 25.

2021.
Dec. 2.

2022.
jan. 11.

2022.
jan. 25.
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2022.
jan. 26.

2022.
febr. 3.

2022.
márc. 2.

2022.
ápr. 20.

Differenciált nevelés, egyéni
bánásmód érvényesülése.
Felzárkóztatás.
Kreatív technikák felhasználási
lehetőségei a
személyiségfejlesztésben.
A du. összevont csoport egymáshoz
való viszonya, fegyelmi szintje.
Délutáni munka épülése a délelőttire,
differenciált foglalkoztatás
megvalósítása, egyéni bánásmód
érvényesülése.
Iskolaérettségi vizsgálatok
eredményei.
A beiskolázással kapcsolatos
feladatok. Differenciált, egyénre
szabott felzárkóztatási terv.
Kapcsolattartás a volt első
osztályosokkal. Közös programok,
együttműködés.
Cselekvő, felfedező tevékenységek
szervezése az óvodában.
Korszerű szemlélet a környezeti
nevelésben.
IKT eszközök használata az óvodai
nevelés folyamatában.

Nagycsoport

óvodavezető

Összevont csoport
II.

óvodavezető

(Du.)
Nagycsoport

óvodavezető

Kiscsoport

óvodavezető

Nagycsoport

óvodavezető

2022.
ápr. 27.

Konfliktuskezelési technikák.
Problémamegoldás – mediáció ?
Viselkedésrendezés, differenciálás az
óvodában.

2022.
ápr. 29.

Korszerű ismeretek és lehetőségek a
természettudományos oktatásban.
A tevékenységekben megvalósuló
tanulási folyamatok komplexitása.
IKT eszközök használata.

Középső csoport

óvodavezető

2022.
máj. 5.

Párhuzamosan végezhető
tevékenységeket az óvodapedagógus
differenciáltan – a gyermekek
életkori sajátosságához, egyéni
képességeihez mérten- valósítja
meg.

Mindkét
Összevont csoport
(du.)

óvodavezető
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VI/2. TECHNIKAI DOLGOZÓK
DÁTUM
A tanév
folyamán több
alkalommal

A tanév
folyamán több
alkalommal
A tanév
folyamán több
alkalommal
Aktualitásoknak
megfelelően

TÉMÁJA
- Az óvoda belső helyiségeinek,
külső környezetének állandó
tisztán-tartása.
- Fertőtlenítés.
- Homokozó fellazítása.
- Kertgondozás. Locsolás.
- Baleset megelőzési teendők.
- Védőruhák használata.
- Munkafegyelem betartása.

HELYE
Minden belső
helyiség.

- Kapcsolattartás: szülőkkel,
gyermekekkel, dolgozók egymás
közötti együttműködése.
- Beszédkultúra.
- Munkafegyelem betartása.
Bármilyen esetekben

Óvoda .

FELELŐS
óvodavezető
munkaközösség
vezető

Udvar, előkert,
utcai rész.
Óvoda.

óvodavezető
munkaközösség
vezető
óvodavezető
munkaközösség
vezető

Óvoda.

óvodavezető

FERENCSZÁLLÁS:
VI/1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK
DÁTUM

TÉMÁJA

HELYE

FELELŐS

2021.
szept. 24.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Csoportnaplók, mulasztási naplók.)

egy
vegyes csoport

óvodavezető

2021.
dec. 10.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Családlátogatások, fejlődési naplók)

egy
vegyes csoport

óvodavezető

2022.
márc. 18.
2022.
jún. 17.
2022.
aug.31.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.

egy
vegyes csoport
egy
vegyes csoport
egy
vegyes csoport

óvodavezető

2021.
okt. 12.

Biztonságot sugárzó környezet,
esztétikus eszközök rendelkezésre
állása a gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítésére.

Adminisztrációs munka ellenőrzése.
Adminisztrációs munka ellenőrzése.
(Éves értékelések.) Lezárások.
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egy
vegyes csoport

óvodavezető
óvodavezető

óvodavezető

Gyermekcsoport beszoktatása,
gondozási feladatok szintje,
önkiszolgálás naposi munka.
A kialakult szokás- és
szabályrendszer szintje - a
pedagógiai célok megvalósulása.
2021.
nov. 15.

Differenciált fejlesztés
meghatározása, egyéni bánásmód
érvényesülése.
Beszédhibás gyermekek fejlesztése.
Az óvónő, családi ház kapcsolata.

2022.
febr. 07.

Iskolaérettségi vizsgálatok
eredményei.
A beiskolázással kapcsolatos
feladatok. Egyénre szabott
felzárkóztatási terv.

2022.
máj.6

Környezettudatosság fejlesztése.
Fő elvei, lehetősége a gyakorlatban.
Tevékenységek, tartalmak közti
integráció a fejlesztés érdekében.
IKT eszközök használata.

egy
vegyes csoport

egy
vegyes csoport

egy
vegyes csoport

óvodavezető

óvodavezető

óvodavezető

VI/2. TECHNIKAI DOLGOZÓK
DÁTUM
A tanév
folyamán több
alkalommal

A tanév
folyamán több
alkalommal
A tanév
folyamán több
alkalommal

TÉMÁJA
- Az óvoda belső helyiségeinek,
külső környezetének állandó
tisztán-tartása.
- Fertőtlenítés.
- Homokozó fellazítása.
- Kertgondozás. Locsolás.
- Baleset megelőzési teendők.

HELYE
Minden belső
helyiség.

- Védőruhák használata.
- Munkafegyelem betartása.

Óvoda.

- Kapcsolattartás: szülőkkel,
gyermekekkel, dolgozók egymás
közötti együttműködése.
- Beszédkultúra.
- Munkafegyelem betartása.

Óvoda .
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FELELŐS
óvodavezető
munkaközösség
vezető

Udvar, előkert,
utcai rész.
óvodavezető
munkaközösség
vezető
óvodavezető
munkaközösség
vezető

Aktualitásoknak
megfelelően

Bármilyen esetekben

Óvoda.

Tiszasziget, 2021. augusztus 31.

PH:
Babarczi Istvánné
Óvodavezető
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