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 Munkaterv megírásának törvényi háttere 

 

• Törvények: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 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. 

• Rendeletek: 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet A nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és az 

iskolai oktatásnak irányelve. 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 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. 

  12/2016. (VI.27) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 

1.2. A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók 

 Pedagógiai Program 

 Éves Munkaterv 

 SZMSZ 

Az óvoda éves munkaterve fenti hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók 

figyelembevételével készült. 

A munkaterv a 2016/2017. nevelési év kiemelt feladatait tartalmazza, a további feladatok 

tekintetében az óvoda helyi nevelési programja, valamint az óvoda belső szabályzó 

dokumentumai az irányadók. 

 



1.A nevelési év rendje 

A nyitvatartási idő: napi 11 óra, reggel 6.00 órától 17.00 óráig. 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 5.50 órára érkező óvodapedagógus/dajka nyitja, és 

délután a munkarend szerinti óvodapedagógus/dajka zárja. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

A nevelési év 2016. szeptember 01 – 2017. augusztus 31-ig tart. 

A nevelési év időszakai: 

Szorgalmi időszak: 

2016. szeptember 01.- 2017. június 2. 

Nyári időszak: 

2017. június 2 – augusztus 31 – ig. 

Összevont csoportok: 2017. június 12 - augusztus 31-ig. 

Az iskolai szünetekben a gyermekek létszáma várhatóan lecsökken, előzetes igények 

felmérése alapján döntünk a csoportösszevonással kapcsolatban. 

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja: február 15-ig a fenntartó kihirdeti. 

Iskolai őszi szünet: 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart (összevont csoport) 

óvodai ellátás igényének felmérése alapján. 

Iskolai téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart (összevont csoport vagy 

zárás) óvodai ellátás igényének felmérése alapján. 

Iskolai tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart (összevont csoport) óvodai 

ellátás igényének felmérése alapján. 

Új gyermekek beíratása 2017. április  

Új gyermekek fogadása 2016. szeptembertől folyamatosan. 

Nevelés nélküli munkanapok 

A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a faliújságon elhelyezett hirdetményben, és az 

óvoda honlapján tájékoztatjuk a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően. 

Ezeken a napokon az óvoda zárva tart. Szakmai megbeszélésekre, tapasztalatcserékre, 

pedagógiai programban megfogalmazottak feldolgozására használjuk fel ezeket a napokat. 

Segítjük egymást, fiatal munkatársainkat mélyebb, sokoldalú tapasztalatszerzésre minden 

területen. Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 db/ nevelési év. 

Várható nevelés nélküli munkanapok: november 11., január 27., április 28., június 9., 

augusztus 18. 

Létszámok  

Az óvodába beíratott gyermekek száma: 46 fő. Óvodánk két csoporttal működik.  



 

 

2. Az intézmény kiemelt céljai és feladatai a 2016/2017-es nevelési évre 

2.1 Elsődleges céljaink 

 Intézmény jó hírnevének kialakítása, megtartása, szakmai elismertségének megszerzése, 

fenntartása 

 Harmonikus partneri viszony kialakítása: a fenntartóval, szülőkkel, iskolákkal, egyéb 

intézményekkel (Pedagógia Szakszolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 

Központ, Művelődési Ház, könyvtárak, stb.) 

 Hatékonyabb szakmai együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálat Érdi 

Tagintézményével (logopédus, óvodapszichológus) 

 Fenntartó rendezvényein való részvétel, együttműködés, egymás munkájának segítése 

(Svábbál, nemzetiségi rendezvények, stb) 

 Kapcsolatfelvétel megtörtént egy Marl-i óvodával, partneri viszony kialakítása, 

hospitálások, szakmai napok, bemutatók szervezése. Magyarországon működő német 

nemzetiségi óvodával is szeretnénk szakmai kapcsolatot kialakítani. 

 Biztonságos Óvoda mintaóvodájaként a program beépítése a tevékenységeinkbe. 

Kerékpártároló létrehozása az óvodában, KRESZ park eszközeinek megvásárlása. 

 A munkatársak csapattá formálása, közösségépítés. Egymás gyengeségeinek, 

erősségeinek feltérképezése, önbizalom, önismeret fejlesztése, információáramlás 

hatékonyságának növelése, önálló munkavégzésre ösztönzés, munkakörök egymáshoz 

való szorosabb illesztése, teammunkák szervezése pl. pályázatírásra, arányos és 

egyenletes feladatelosztás, virtuális tudásbázis létrehozása.  

 Az Élménypedagógia elemeinek hatékonyabb alkalmazására való ösztönzése a 

pedagógiai munkában 

 A sport megszerettetése, mozgás örömének biztosítása, egészséges életmód iránti igény 

kialakításának érdekében: közös, csapatépítő rendezvényeken való részvétel pl. Érd 

Körbe, Kerékpártúra, futóverseny, sportversenyeken való indulás szülőkkel, gyerekkel, 

kirándulások szervezése. 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása, mellyel eszközeinket 

bővíthetjük, programjainkat színesíthetjük, forrásokat szerezhetünk intézményünknek 

 A Szülői Szervezet tagjaival hatékonyabb együttműködés kialakítása, közös 

rendezvények szervezése. Ha igény van rá, a szülők számára előadások, workshopok 

szervezése. 

 Gyermekközpontú, barátságos, bátorító, biztonságot adó, esztétikus környezet 

kialakítása, mely megfelelő színteret ad a gyermeki személyiség fejlődésének, a 

képességeik kibontakozásának, az esetleges hátrányok leküzdésének. 

 Szabad játék lehetőségének biztosítása.  



 Minél több élmény, tapasztalat- és ismeretszerzés biztosítása gyermekeinknek 

 Helyi célunk, hogy gyermekeink megismerkedjenek a magyar és német nemzetiség 

életével és azok tevékenységeivel, megismerjék a helyi kultúra tárgyi értékeit és 

emlékeit. Az e közben szerzett élmények által kialakuljon bennük a szülőföldhöz való 

kötődés, ragaszkodás.       

  Ismerkedjenek meg az elődök által ápolt és sikeresen fennmaradt néphagyományokkal 

és azok ápolásával. Sváb nagyszülőkkel, énekkarral, kézművesekkel együttműködés, 

közös programok szervezése 

  A néphagyományokon túl fontos, hogy megismerjék a helyi természeti és társadalmi 

környezet adta sokszínű lehetőségeket, gazdagodjanak az itt szerzett élmények által 

(kirándulások, múzeumok, tárlatok, tájházak látogatása) 

 

2.2.További célok: 

 Rendszeres életritmust, a megfelelő napirendet kialakítása óvodásainknál 

 A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakítása 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása  

 Környezettudatos magatartás megalapozása és fenntartható fejlődésre nevelés 

 A gyermeket olyan szokások, viselkedésformák, készségek birtokába jutassuk, 

 Minden óvodásunk számára biztosítsuk egyéni szükségletüknek megfelelően - a 

maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerinti – a fejlődést, a kibontakozást. 

 Differenciált, egyénhez illeszkedő fejlesztés biztosítása, mely a hátránykompenzációt, 

és a tehetséggondozást egyaránt szolgálja. 

 A gyermekek önbizalmát erősítése, meleg, szeretetteljes légkört biztosítása számukra. 

 Hatékony együttműködés a családokkal, ezáltal biztosított az együttnevelés  

 A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

 Személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése, új kollégák 

beilleszkedésének segítése, 

 Az intézmény szabályozó dokumentumok esetleges módosítása 

 Hagyományőrzés – hagyományápolás: az intézmény ünnepeinek és témaheteinek 

kialakítása 

 Tehetség- és képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek 

alkalmazása 

 



3.Személyi feltételek: 

Óvodapedagógus: német nemzetiségi óvodapedagógusok, óvodapedagógus C típusú 

nyelvvizsgával rendelkezik, 1 fő szakvizsgával rendelkezik 

Dajka: 3 fő 

Az intézmény vezetője: Vargáné Magyar Erika 

Logopédusi ellátás: Tóth Orsolya 

Az óvoda orvosa: Dr Balogh Éva 

Fogorvosi ellátás: Dr. Tóth Judit Elektra 

Védőnő: Lipkáné Vakula Mária 

Az óvoda könyvelési, bérszámfejtési, pénzügyi feladatait Érd Megyei Jogú Város Intézményi 

Gondnokság látja el. 

Az óvodapedagógusok munkaidő beosztása heti váltásban valósul meg. Tevékenységüket 

összehangoltan, egymással együttműködve végzik, egymásra épülő projektekben dolgoznak. 

Differenciált, egyéni képességeket kibontakoztató, szeretetteljes nevelést biztosítanak a 

gyermekek számára. Mindkét csoportunkban a gyerekek egyéni, ill. a csoportok nyelvi 

fejlettségi szintjének megfelelően valósítják meg a német nemzetiségi nevelést. 

Óvodánkban a kétnyelvűség érvényesül. A német nemzetiségi nyelvű és a magyar nyelvű 

feladatok, projektek egymásra épülnek, gazdag, változatos tapasztalati és élményszerzési 

lehetőséget nyújtva a gyerekek számára. 

Fontosnak tartjuk lakóhelyünk megismertetését, a környezettudatos magatartás formálását, a 

helyi hagyományápolást, a nemzetiségi nyelv megszerettetését, identitástudat megalapozását, 

a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatását. 

Az óvodapedagógusok rugalmas, rendszerességre épülő óvodai életrendet alakítanak ki a 

gyermekek számára. Az egyéni és életkorból fakadó eltérő gyermeki szükségleteket 

figyelembe véve határozzák meg a gyermekek heti-, napirendjét. Munkájukat szakképzett 

dajkák segítik. 

4. Teendők, törvényi kötelezettségek a nevelési évben 

     Tanügyigazgatási feladatok 

Szeptember 

Pedagógusigazolványok érvényesítése 

Csoportnaplók megnyitása: törvényi előírásoknak való megfelelés 20/2012. ( VIII.31) a 

EMMI rendelet szerint 

Az új, 2016/2017-es Felvételi, mulasztási napló tartalmának ellenőrzése, hitelesítése 

RGYK igazolása, tartós betegség orvosi igazolása, étkezési kedvezmények összesítése 

Az új gyerekek bejelentése, adatainak felvitele a KIR rendszerébe, oktatási azonosító szám 

igénylése 



Védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési 

programjában meghatározott feladatok figyelembevételével. Védőnő bemutatása a szülőknek, 

munkájuk megismertetése. 

Egyeztetés a gyermekorvossal a vizsgálatok ütemezéséről 

Egyéni fejlettségmérő lapok megnyitása új gyerekeknél (anamnézis) 

Tűz- és munkavédelmi oktatás a dolgozók számára. 

Gyermekvédelmi felelős munkájának megbeszélése 

BECS tagjainak megbeszélése, tagok esetleges újraválasztása, feladatok elosztása, ütemezése 

Balesetmegelőzés, veszélyforrások ismertetése a gyermekekkel. 

Kirándulások, séták szervezése lakóhelyünk környékén  

Óvodai néptánc foglalkozás indítása 

Az óvodások visszaszoktatása, új gyerekek fogadása, beszoktatása. Szokás- és 

szabályrendszer kialakítása, felelevenítése 

Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése 

Munkaruhák vásárlása 

Szülői szervezet értekezlete, éves munkatervének elkészítése 

Kapcsolatfelvétel: 

Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival – esetmegbeszélés, 

A helyi nemzetiségi önkormányzattal, 

Marianum, Kőrösi, Bólyai iskola igazgatójával, 

 

Október: 

Adatszolgáltatás a KIR- STAT felé, határidő október 15. 

Közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően 

Az intézmény weblapjának frissítése, aktualitások  

Csoportnaplók elkészítésének, tartalommal való kitöltésének ellenőrzése 

A gyerekek képesség szerinti felmérése, a felmérő lapok kitöltése, fejlődési napló 

összeállítása 

A HH-s és a HHH-s gyerekek névsorának elkészítése az új gyerekekre, a változásokra való 

tekintettel (óvodai fejlesztő program szervezése, ha szükséges) 

Őszi szünet igényeinek felmérése 



Nevelési értekezlet 

November: 

Esetleges törvényi változások követése, feldolgozása 

December: 

Iskolaérettséggel kapcsolatos feladatok – nevelési tanácsadó 

A következő év soros ugrásainak előkészítése 

A gazdasági év lezárása. A várható maradvány felhasználásának átgondolása. 

A téli szünet miatt összevont csoport szervezése 

Egyeztetés a sváb bál időpontjáról, előkészületek 

Óvodai dokumentumok módosítása a törvényi változásoknak megfelelően 

Január: 

II. félév feladatainak áttekintése 

Továbbképzési terv –éves beiskolázás 

Éves szabadságolás előkészítése, kiszámítása 

Nevelési Értekezlet 

Egyeztető beszélgetések kezdeményezése azon szülőkkel, akiknek a gyermekei számára 

hasznos lenne az iskola megkezdésének elhalasztása egy évvel 

Szülői Értekezlet /félévi tapasztalatok, aktualitások, gyerekek egyéni fejlesztése, a második 

félév célkitűzései/. Nagycsoportosok szüleinek az iskolai beíratással, ballagással kapcsolatos 

információk átadása. Szülői értekezlet szervezése az iskolába menő gyermekek szüleinek a 

leendő tanító néni közreműködésével 

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal: az iskolaérettségi vizsgálatra küldött 

gyermekekkel kapcsolatban 

A szabályzatok áttekintése, az új törvényi változások alapján módosítása 

Február: 

Egyéni fejlettségmérő lapok, logopédiai eredmények, iskolaérettségi dokumentumok 

ellenőrzése 

Fogadóórák keretében: az Egyéni fejlettségmérő lapok ismertetése a szülőkkel 

Szülői Szervezet értekezlete 

Tűzvédelem: poroltók felülvizsgálata 

Csoportnaplók féléves ellenőrzése 

Nyári zárás idejének meghatározása (legkésőbb február 15-éig), kihirdetése a szülők felé 



Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, ismerkedés a tanító nénivel, részvétel az iskolák által 

szervezett nyílt napokon, szülők tájékoztatása ezzel kapcsolatban 

Március  

A szülőkkel közösen tervezett tavaszi óvodai rendezvények szervezésének elindítása 

(gyermeknap) 

Utazási utalványok kiadása az arra jogosultaknak,  

Étkezési díj kedvezményei jogosultságának felülvizsgálata 

Az óvónők által vezetet dokumentumok ellenőrzése 

Április 

Tavaszi szünet miatt összevont csoport szervezése 

Az iskolaérettségi szakvélemények elkészítése 

Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése, igények felmérése 

Nyári karbantartási munkák tervezése, szervezése 

Óvodai beíratás kitűzése, lebonyolítása 

Nevelési értekezlet 

Május 

Kirándulások, gyermekprogramok szervezése  

Az újonnan felvett gyermekek szüleinek kiértesítése 

Alkalmazottak szabadságolása, nyári szabadságolási terv készítése 

Évzáró műsorok, Nagycsoportosok búcsúztatása 

Június 

Nevelési- és alkalmazotti értekezlet – nevelési év zárása, beszámoló. 

Csoportnaplók, gyermekek fejlődési naplójának ellenőrzése, összeszedése 

Szabadságok kiadása  

Július 

Rovarirtás, nagytakarítás megszervezése 

Az intézményben a kisebb és nagyobb karbantartási munkák elvégeztetése, 

Az intézmény nyári zárása 

Augusztus 

Nevelési év előkészítése, éves munkaterv, egyéni feladatok megvitatása. 

A csoportok újraszervezése, a gyerekek adatainak frissítése, a gyermekcsoport összetétele, 

életkori megoszlása alapján csoportok kialakítása. 



Felvételi, mulasztási naplók, felvételi és előjegyzési naplók, csoportnaplók lezárása 

Felkészülés a gyermekek fogadására: takarítás, dekorálás, dokumentáció elkészítése 

Óvodai ünnepek, programok szervezési feladatainak, felelőseinek megbeszélése 

Szülői értekezlet: csoportonkénti megbeszélés (külön napokon, hogy a testvérek szüleinek se 

okozzon gondot). Pedagógiai-logopédiai szűrővizsgálatok, nyilatkozatok kitöltése. Házirend 

megismertetése, beszoktatás folyamatának egyeztetése, óvodai ünnepek, nyílt napok, SZMK 

tagok választása, éves feladatai, az óvoda évközi programjai, távlati és őszi célkitűzések 

ismertetése/. 

Szabadságok nyilvántartása 

Szakmai dokumentumok esetleges módosítása 

Egészségügyi könyvek érvényesítése 

Kapcsolatfelvétel szakmai munkát segítő intézményekkel. 

Egyéb óvodai szolgáltatások megszervezése 

Alakuló nevelési és munkatársi értekezlet: ismerkedés, Éves munkaterv, Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend főbb pontjainak felelevenítése, megvitatása.  

Felelősök megbeszélése, feladatok felosztása, dokumentációval kapcsolatos feladatok 

megbeszélése. 

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének tervezése. 

Vezető éves beszámolójának elkészítése 

Nevelési- és alkalmazotti értekezlet 

Az új csoportnaplók, Felvételi, mulasztási napló, egyéb dokumentumok kiosztása, adatokkal 

való kitöltetése, tartalma helyességének ellenőrzése 

 

Udvari játékok ellenőrzése  

 

Az óvodapedagógusok aktívan közreműködnek: 

 

A szervezési feladatokban, a programok lebonyolításában, problémák megoldásában, 

tapasztalatok összegzésében, újabb célkitűzések feltételeinek megteremtésében, részfeladatok 

vállalásában, Az óvoda kapcsolatrendszerének erősítésében, szülők tájékoztatásában, óvodai 

hagyományok gazdagításában, élmények biztosításában, az adott feladat megvalósításához 

szükséges eszköz- és tárgyi feltételek biztosításában. 

 

 

  



5.  Tervezett programok, ünnepek, hagyományok (az időpont változtatás jogát fenntartjuk) 

 

Program / Programm Időpont / Zeitpunkt 

Pumukli hét: ismerkedés óvodánk névadójával, Pumukli dal, Pumukli 

óvoda vers tanulása, az új gyermekek köszöntése apró meglepetéssel 
2016.09.19-23. 

Virágültetés a gyerekekkel. 2016.09.20 

Áprily Géza német-magyar őszi interaktív műsora 2016.09.21. 

Szülői szervezet tagjainak Szülői értekezlet:  

Szülői közösség munkatervének elkészítése, elfogadása. Megismerési 

és véleményezési joguk gyakorlása. Az első félév programjainak 

megbeszélése, egyeztetése. 

2016.09.21. 16.30 

Nemzetiségi hét: Ismerkedés a sváb kultúrával, hagyományokkal, 

Tájhát megtekintése, látogatás asztalos műhelybe, agyagtégla készítés, 

házépítés. Vendégünk lesznek az Érdi Német Nemzetiségi Önkorm. 

tagjai. Kiemelt téma idén: a házak és berendezése. 

2016.09.26-30. 

Állatok világnapja 

Az Állatok világnapja alkalmából séta a környező családi házakhoz. 

Háziállatok megtekintése. Kedvenc állatos mesekönyveket, plüss 

állatkákat behozhatják a gyerekek az óvodába. 

2016.10.03-07. 

Bölöni Réka meseelőadása az Állatok napja alkalmából: A rút 

kiskacsa 
2016.10.04. 

Tűzriadó próba. 

Gyerekekkel megbeszéljük a teendőket és a megfelelő viselkedési 

szabályokat tűzriadó esetén. A kivonulás idejének mérése. 

2016. 10.  

Tökfesztivál /Tökös hét: otthon készített töklámpások és 

terményfigurák kiállítása, valamint az óvodában is készítünk a 

gyermekekkel különböző figurákat. 

Fakultatív: könyvtárlátogatás: téma: Tökfesztivál. 

2016.10.17-21. 

Papírgyűjtés 2016.10.10-12. 

Fotózás 2016.10.20. 



Komposztáló hét (ha idén is szerveznek) 

Ezt az egész hetet a környezet megszeretettése, megismerése és a 

környezettudatos magatartás kialakítására tervezzük. Szeretnénk a 

gyerekek figyelmét különböző játékok, illetve játékos foglalkozás 

keretén belül arra, hogy mennyire fontos a környezetünk megóvása, 

hogy újrahasznosított dolgokból is lehet nagyszerű dolgokat 

előállítani, kitalálni és ezzel még a környezetet sem szennyezzük. 

Pl: komposztálás, a kertben gyűjtött levelekből, termésekből, 

gallyakból játékokat, dekorációs tárgyakat készítünk, levélkoszorút 

fűzünk, levélsünit ragasztunk. 

 

2016. 11.  

Márton-nap 

Szeretnénk hagyományt teremteni óvodánkban a Márton-nap és annak 

hagyományainak megünneplésével, megtartásával. 

A szülőket délutáni barkácsolásra hívjuk, ahol gyermekükkel együtt 

készíthetik el a színes lámpásokat. Az elkészült lámpásokkal 

felvonulunk az óvoda körül, a gyerekek eléneklik a Márton-napra 

tanult dalokat, verseket. Közben megvendégeljük őket libazsíros 

kenyérrel, teával. Majd végül az óvodába visszaérve kiosztjuk a 

gyerekek által előző nap megsütött libasütiket, hogy osszák szét 

családtagjaik között és közösen fogyasszák el.  

2016.11.10. 15.30 

Nyílt nap az ÉTH. telephelyén   

Időpont egyeztetése az Érd és Térsége Hulladékkezelő munkatársaival 

a családi nyílt napra (folyamatos kapcsolattartás emailben, FB-on és 

telefonon a szülőkkel és a vállalat dolgozóival); 

Résztvevők létszámának egyeztetése, egyéni megközelítése a 

hulladékudvarnak. 

A gyermekek és családjaik megismerkedhettek a hulladék útjával a 

hulladékudvarban, a szelektálás fontosságával. 

2016. 11. 

igény esetén 

Hulladékcsökkentési és újrahasznosítási családi délután és 

Hulladékcsökkentési Hét: 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó 

hetében megrendezésre kerülő kezdeményezés, melyhez óvodánk is 

csatlakozott. Lényege, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét és 

ezáltal tegyük élhetővé környezetünket és a Földet. 

A programsorozat keretében a családi délutánon a szülőket is 

meghívjuk óvodánkba, hogy ők is lássák és érezzék ennek a 

kezdeményezésnek a fontosságát. Játékra, barkácsolásra hívjuk őket, 

hogy együtt, egy kellemes délutánt eltöltve tegyünk valamit együtt a 

környezetünkért. 

Szervezünk újrahasznosított dolgokból barkácsolást, kreatív műhelyt. 

2016. 11. 19-25. 

2016.11.24. 



Mikulás – nap  

November végétől, az Ádventi időszak kezdetétől nagy izgalommal 

készülünk a Mikulás fogadására. Közösen csinosítjuk, díszítjük a 

csoportszobát, előkerülnek a Télapós könyvek, zenék.  

A Mikulás ezen a délelőttön meglátogatja a gyerekeket az óvodában. 

Elénekeljük neki a tanult dalokat, elszavaljuk a verseket, a Mikulás 

kiosztja az ajándékokat, és mi is kedveskedünk neki a gyermekek 

közös rajzával. 

 

2016.12.06. 

Érd Város közös fenyőfájának díszítése 

Séta a főtérre, találkozás a Mikulással; 

A gyermekek által készített karácsonyfadíszek felakasztása a központi 

karácsonyfára. 

2016. 12.  

Úszás bemutató 

Szülők tájékoztatása és meghívása az úszók bemutató foglalkozására. 
2016. 12.  

Karácsonyi műsor, és vásár. A gyerekek előadnak egy kis Luca-napi 

hagyományokat felelevenítő és Karácsonyi hangulatot idéző műsort, 

majd kiárusítják portékáikat. Ezzel is szeretnénk gazdagítani, 

szépíteni az otthoni karácsonyi dekorálást, ajándékozást és mintegy 

kicsit ráhangolni a családokat az Ünnepre. 

2016. 12. 08. 

Karácsony az óvodában 

Az adventi időszakban fokozatosan hangolódunk  

az év legszebb ünnepére, melyről a csoportokban is megemlékezünk. 

Beszélgetünk a család fontosságáról, a Karácsonyról, énekelünk, 

szavalunk, karácsonyi könyveket nézegetünk, olvasunk, zenét 

hallgatunk, vendégeskedünk a másik csoportban és közben kis csoda 

történik a saját csoportban. 

 

2016. 12. 16. 

Karácsony az Idősek Otthonában 

A Napfény Idősek Otthona meghívta óvodásainkat egy kis közös 

karácsonyi ünneplésre, ahol gyermekeink előadják Luca-

napi/karácsonyi műsorukat, majd átadják a saját készítésű kis 

karácsonyi lámpásaikat. 

2016. 12.  

Egészséghét – fogászati szűrés és szájápolási foglalkozás szájhigiénés 

szakember és fogorvos közreműködésével 

 

2017. 01. 09-13. 

Farsangi hét az óvodában 

Vidám délelőttök az óvodában tánccal, mókával, kacagással, evéssel, 

ivással. A gyermekek ezen a napon már beöltözve érkeznek az 

csoportba.  

Pizsinap 

Bukfenc Bohóc Farsangi műsora 

Kiszeégetés 

A kiszézés hagyományának felelevenítése, kiszeégetés az óvoda 

udvarán. Kiszebábok elkészítése. 

2017. 01.30-02.03. 



Dohányzás vagy Egészség!  projekt hét 

  
2017. 02. 

Áprily Géza tavaszváró német-magyar műsora 2017. 03.  

Március 15-i megemlékezés  

Az óvodás korosztálynak megfelelően emlékezünk meg nemzeti 

ünnepünkről. Zászló készítés, zenehallgatás. 

2017. 03. 14. 

Anyák napi fotózás 

 
2017. 03.  

Sváb-bál 

Gyerekeink bemutatkoznak egy kis tánc, dal erejéig a helyi Sváb – 

bálon. 

2017. 04.  

Kirándulás az érdi Duna-partra  

Tömegközlekedéssel szervezett óvodai kirándulás, a Víz napja és Föld 

napja között ismeretbővítés, tapasztalatszerzés, élménygyűjtés 

céljával.  

 

2017. 04.  

Nyílt nap leendő óvodásaink számára. 2017.04. 

Húsvét  

Csinos ruhában érkezünk. Locsolkodás (fiúk kölnit, lányok apró 

édességet hoznak a csoportba), tojáskeresés. SzMK a gyermekek 

húsvéti ajándékát összeállítja.  

2017. 04.12 

Papírgyűjtés 

Tavaszi papírgyűjtés, és szülői segítséggel történő elszállítás 
2017. 04.  

Biciklis nap 

Szülői kezdeményezésre és vezetésével kerékpáros ügyességi nap. A 

biztonságos biciklis közlekedésre való figyelem ráirányítása, valamint 

ügyességi akadálypályán való közlekedés. 

Bóják előkészítése. 

Pumuklis póló kérése erre a napra. 

2017. 04.  

Tűzriadó próba. 

Gyerekekkel megbeszéljük a teendőket és a megfelelő viselkedési 

szabályokat tűzriadó esetén. A kivonulás idejének mérése. 

2017. 04.  



Palántázás 

A Föld napja alkalmából az óvoda virágosítása a gyerekek aktív 

közreműködésével. 

 

2017. 04. 22. 

A magyar népviselet napja 

Az óvoda csatlakozott az országosan hirdetetett népviseleti naphoz, 

erre a napra pörgős szoknyát, kopogós cipőt, fonott hajat, mellénykét 

és kalapot kérünk a szülőktől.  

Néptáncos foglalkozás szervezése a csoportban. 

2017. 04. 25. 

Rendőrségi nap 

Az Érdi Rendőrkapitányság munkatársai jönnek a gyermekek számára 

foglalkozást tartani biztonságos és helyes közlekedésről, illetve a 

gyermekek biztonságáról. Ezen kívül a rendőrségi járműveket és 

felszereléseket is közelről szemügyre vehetik majd a gyerekek. 

 

2017. 04.  

Kirándulás szervezése  

 
2017. 04.  v 05.  

Májusfa díszítése 

A gyerekekkel a májust várva májusfa feldíszítése és körbejárása, 

tavaszi dalok éneklése. 

2017. 04. 28. 

Anyák napja 

Délutáni anyák napi műsorunkon az apukákat, nagymamákat is 

köszöntjük. 

 

2017. 05. 04.  

Madarak és fák napja 

Délelőtti program keretében az udvar feldíszítésével hangolódás a 

zöld ünnepre. 

Hulladékok felhasználásával készült madarak belógatása fáró 

Madarakról tanult versek, énekek, mondókák felidézése, eljátszása. 

2017. 05. 10.  

Azur kutyaterápiás érzékenyítő és bemutató foglalkozás 

Ismerkedés a terápiás kutyák munkájával, barátkozás a kutyákkal, 

interaktív foglalkozás a felvezetők vezénylésével. 

2017. 05.  

Sportnap az érdi Arénában 

A kihívás napja alkalmából látogatás az érdi Arénában, az intézmény 

felfedezése, ismerkedés a sportágakkal.  

Gyermektorna  

Utazás autóbusszal 

2017. 05.  

A pöttyös bőrönd titkai bohócműsor az óvodában, és lufihajtogató 

interaktív foglalkozás a gyerekeknek. 

 

2017. 05. 26. 



Gyermeknapi légvár 

BÁ apukája biztosít számunkra légvárat, melyet délelőtt és a 

sportnapon is tudnak használni a gyerekek. 

2017. 05. 26. 

Családi sportnap az óvodában 

Hagyományteremtő céllal sportdélután szervezése a 

családoknak.Családi vetélkedők . 

 

2017. 05. 26.  

Úszás bemutató foglalkozás 

Szülők tájékoztatása és meghívása az úszók bemutató foglalkozására. 
2017. 05.  

Évzáró és Ballagás 

Délelőtt a Pillangó csoportosok elbúcsúznak a nagyoktól 

Délután évzáró műsor, az iskolába menő gyermekek elballagtatása, 

tortázás. 

2017. 06. 02. 

Rendőrségi kreszbemutató biciklis foglalkozás az Érdi 

Rendőrkapitányság munkatársának közreműködésével. Ismerkedés a 

közlekedési táblákkal, biciklivel közlekedés alapvető szabályai, 

ügyességi pályán való haladás. 

2017. 06.  

 

 

 



6. Az óvoda-iskola együttműködési terve a 2016/2017. nevelési évre. 

 

 Az óvodavezető továbbra is rendszeres kapcsolatot ápol az iskolák igazgatóival, 

kapcsolattartóival. Ebben a nevelési évben is a gyors információáramlás érdekében kör 

emailekben értesítjük egymást programjainkról, és ezekről a szülőket is tájékoztatjuk. Az 

iskola igazgatóit és a leendő első osztályban tanító pedagógusokat ebben az évben is 

meghívjuk az óvodai szülői értekezletre, hogy a szülők megismerhessék őket, és intézményeik 

sajátosságait.  

Igény esetén a tanító néniknek lehetőséget biztosítunk az óvodai életbe való betekintésbe, a 

leendő iskolásokkal való ismerkedésre, a német nyelvet tanító pedagógusnak az óvodában 

történő nemzetiségi nevelés megismerésére, ezáltal is zökkenő mentesebbé téve az óvoda-

iskola átmenetet. 

A nagycsoportos gyerekek bemutató órákon, „iskolakóstolgatókon” vehetnek részt az első 

osztályban az óvodapedagógusok, ill. szülők közreműködésével. Törekszünk az eredményes 

és kölcsönös együttműködésre, közös programok megvalósítására, mely minden dolgozónak 

érdeke és felelőssége. 

 

7.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A belső ellenőrzés célja a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, másrészt a hibák 

feltárása, mielőbbi megszüntetése. Az ellenőrzés információt nyújt a szakmai munka 

színvonaláról, tartalmáról. A folyamat során ösztönzést, segítséget biztosítson az ellenőrzött 

fél számára. Az elmúlt nevelési évben megalakult intézményünkben a Belső ellenőrzési 

csoport, mely több alkalommal is team megbeszélést tartott, két kollégánál látogatást is tartott, 

majd ezután közösen értékeltünk a tevékenységeket. 

 

A pedagógiai tevékenység, illetve a nevelői munka ellenőrzése kiterjed: 

• a pedagógiai program nevelési feladatainak végrehajtására, 

• az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése 

• a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósítására, a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének vizsgálatára, 

• a nevelői munka tartalmának és színvonalának vizsgálatára, ezzel kapcsolatban a 

pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálatára, 

• az óvodai csoport, a gyermekek fejlődésének, viselkedésének alakulására, értékelésére, 

• a csoportszoba rendezettségére, dekorációjára, tisztaságára 

• óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek kapcsolatára,  

• a csoportnaplók, Felvételi és mulasztási napló, az Egyéni fejlettségmérő lap 

vezetésének ellenőrzésére, 

• a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés alakulására. 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az óvodavezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E 

rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az óvodavezetőjének és pedagógusainak 

munkaköri leírása teremti meg. Az intézményvezető ellenőrzése folyamatos és közvetlen. Az 

ellenőrzés lehet tervszerű vagy spontán. Nevelési évenként egyszer minden alkalmazott 

értékelésére sor kerül, erről a vezető feljegyzést készít, melyet az óvodapedagógussal 

megismertet. 



Minden nevelési évben belső szakmai továbbképzést tartunk, ahol új ötleteket gyűjthetünk, 

megismerhetjük egymás munkáját, betekintést nyerünk a csoportok életébe, szokásaiba. Ezen 

hospitálások célja egyrészt a szakmai munka színvonalának megőrzése, másrészt felkészülés a 

pedagógusok minősítési eljárására. Így minden óvodapedagógus évente egyszer foglalkozást 

tart, ezután önreflexió keretén belül értékeli saját munkáját a kompetenciák mentén, majd 

segítő, támogató céllal a többi kolléga is reflektál, megfogalmazzák az esetleges 

hiányosságokat, fejlesztendő területeket. 

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. 

Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 

pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

• a pedagógusok. 

• pedagógiai munkát segítők (dajkák) 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a 

feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a 

célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem.  



8. Legitimációs záradék: 

 
1. Elfogadó határozat 

A intézmény nevelőtestülete az éves munkaterv tartalmát megismerte, megvitatta, és 

– nyílt szavazással egyhangúan– a 2016/2017-es nevelési év Munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Érd, 2016. augusztus 26. 

 

.......................................... 

a nevelőtestület képviselője 

 

 

2. Egyetértési nyilatkozat 

 

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezete (SZSZ) kijelenti, hogy az 

intézmény Éves munkatervével egyetért. 

 

Kelt: Érd, 2016. szeptember 21 

............................................. 

az SZSZ elnöke  

 

 

 

3. Jóváhagyás 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pumukli Német 

Nemzetiségi Óvoda Éves Munkatervét 2016 …… napján tartott ülésen hozott 

………/2016. (……...) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Kelt: Érd, 

 

............................................. 

NKÖ elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


