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Jogszabályi háttér 

 

A 2020-21-as tanévre vonatkozó jogszabályi előírások alapján:  

 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, 

 A gyermek és ifjúságvédelemről szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 

 A Munka törvénykönyve 

 A 229/2012.(VIII.28) kormányrendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 A 20/ 2012. (VIII.28.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

 363/2012, (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 A 32/2012.(X.8) EMMI rendelet, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről. 
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A munkaterv elfogadása és legitimációja 

 

Intézmény OM- azonosítója: 030856 Intézményvezető:  

 

……………………………………….. 

aláírás 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestület nevében: 

 

…………………………………………… 

aláírás 

Az éves munkatervet fenntartói részről 

jóváhagyta:  

 

 

…………………………………………… 

aláírás 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

Legitimációs eljárás dokumentumai: 

 Nevelőtestületi elfogadás jegyzőkönyve 

 Jelenléti ív 

 

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

 

 

A Nevelőtestület 2020.08.31-én.  - nyílt szavazással és egyhangúlag – 

        a 2020/2021 nevelési év munkatervét elfogadta. 

 

2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig érvényes 
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1. A nevelés nélküli munkanapok időpontja és felhasználása. 

 

S.sz Esemény / téma Felelős Határidő 

1. Nevelési évnyitó értekezlet (nem volt szükség 

nevelés mentes munkanap igénybe vételére, 

úgy alakítottuk az időpontot.) 

Varga Lászlóné 

 

2020.08.25. 

2. Digitális óvodai adminisztrációs rendszer 

kialakítása, gyakorlati megvalósítás 

Varga Lászlóné 2021.02.05. 

3. Közösségépítő kirándulás 

 

Varga Lászlóné 2021 június 

 

2. A zárások időtartama. 

 

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 

2 hét :  2021. augusztus 9-19-ig 

Nyitás: 2021. augusztus 23. 

 

Iskolai tanítási szünetek, melyek – az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően - hatással 

lehetnek az intézmény működésére (szükség esetén összevont csoportokban működhetünk) 

Őszi szünet: 2020. október 26.-tól 2020. november 2.-ig  

Téli szünet: 2020. december 21-tól 2021. január 3.-ig (Önkormányzati határozat alapján 

óvodánk is bezár.) 

A szünet előtti utolsó nevelési nap: december 18. 

A szünet utáni első nevelési nap: január 04. 

Tavaszi szünet: 2021. április 0-tól 2021. április 06.-ig 

 

3. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, megünneplésének időpontjai. 

 

Esemény Felelős Időpont 

Kiskarácsony ünnepség óvodapedagógusok 2020.decemberi munkarend utolsó 

hete 

Farsang óvodapedagógusok 2021. február második hete 

Nemzeti ünnep óvodapedagógusok 2021. március 08-15. 

Anyák napja óvodapedagógusok 2021.május első vasárnapja előtt és 

után maximum 2 nappal 

Ballagás óvodapedagógusok 2021. május utolsó és június első 

hétvégéje (péntek, szombat) 

Gyermeknap óvodapedagógusok 2021. május 24-28. 

4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontjai. 

 

Értekezlet/fogadóóra/családlátogatás - téma Felelős Határidő 

Évkezdő nevelőtestületi értekezlet  2020. augusztus 25. 
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Értekezlet/fogadóóra/családlátogatás - téma Felelős Határidő 

Varga Lászlóné 

Évnyitó csoportos szülői értekezletek, 

amennyiben lehetséges online formában. 

óvodapedagógus 2020. szeptember 

Évzáró vagy aktuális csoportos szülői 

értekezletek 

óvodapedagógus 2021. február-április 

Új szülők számára szervezett szülői értekezlet Forgácsné Molnár Éva, 

Nagyné Szalóki Anna, 

Vargáné Kiss Éva 

2021. június 15. 

Óvodapedagógusi megbeszélések Varga Lászlóné, Vargáné 

Kiss Éva, Forgácsné 

Molnár Éva 

aktualitásnak 

megfelelően, de 

minimum havi 

rendszeresség 

Dajkai megbeszélések Nagyné Szalóki Anna, 

Vargáné Kiss Éva, 

Forgácsné Molnár Éva 

havi rendszeresség 

Családok tájékoztatását szolgáló fogadóórák óvodapedagógus belső szabályozás 

szerint 

Vezetői fogadóórák óvodavezető előre egyeztetett 

időpontban 

Gyermekvédelmi felelős fogadóórák Dobóné Mészáros Tímea Minden héten, 

csütörtökön 

 

5. Az óvoda bemutatkozását szolgáló nyílt napok időpontjai. 

 

Nyílt nap(ok)  - téma Felelős Időpont 

Érdeklődő családok számára tervezett 

„Nyitogató nap” 

 

Varga Lászlóné 

Forgácsné Molnár Éva 

2021. január 25-27. 

2021.02.23. és 25. 

2021. 03.16. és 18. 

Betekintő Nyílt nap a csoportokban az odajáró 

gyermekek szüleinek. Megfigyelési 

szempontok adása a szülőknek, tanítónőknek a 

csoport sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

óvodapedagógus 2021.január 18-22.  

(egy héten keresztül) 

 

6. Az egészségügyi szűrések időpontjai (fogászati, szemészeti, hallás, látás) 

 

Szűrések megnevezése Felelős Határidő 

Óvodába lépés előtti iskolaorvosi vizsgálat Nagyné Szalóki Anna, Vargáné 

Kiss Éva, Forgácsné Molnár Éva 

2020. szept. 

Fogászat Nagyné Szalóki Anna, Vargáné 

Kiss Éva, Forgácsné Molnár Éva 

2020. nov. 

2021. május 
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Védőnői tisztasági vizsgálat Nagyné Szalóki Anna, Vargáné 

Kiss Éva, Forgácsné Molnár Éva 

havonta, ill. 

jelzés esetén 

 

7. Az intézmény gyermekadatainak elemzése, kitételek a gyermek létszámokkal 

kapcsolatban 

 

7.1. Óvodai csoportok statisztikai adatai 

 

 

csoport 
csoport 

létszám 

Integrált 

SNI 

gyermekek 

BTMN HH HHH 

Polgári utcai 

székhelyóvoda 

 

Gomba 23 1   2 

Pitypang 22    1 

Gézengúz 25 1  1 2 

Gesztenye 22 1    

Szederinda 21 1   2 

Manó 24    2 

Cica 23 1    

Cseperke 24    1 

Weszprémi 

utcai Óvoda 

Borsika 25     

Ficánka 25 1    

Csiribiri 26     

Mazsola 26     

Bodaszőlő 

tagintézmény 

Bohóc 19   1 6 

Manó 15   7 3 

Katica 20 1  3 8 

Mókus 15   3        2 

 

 
Összesen 355 7  15 29 

     

 

Óvodánk 16 csoportjába augusztus 31. állapot szerint 355 gyermek jár. 

 

 

8.  Nevelőmunka tervezése 

 Az óvodai csoportnaplók vezetése. 

 A fejlődési naplók pontos, naprakész vezetése. 

 Projekttervezés. 

 Napi felkészülés dokumentumai (vázlatok, skiccek, emlékeztetők a 

csoportnaplóban). 

 Mérések elkészítése, rögzítése a nevelési évben kétszer. 
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 Egyéni fejlesztési tervek készítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára. 

 Egyéni fejlesztések készítése különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

számára. 

 Munkaközösségek éves terveinek elkészítése. 

 

8.1.  Óvoda és a gyermek kapcsolata 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv útmutatásai alapján 

megírt Intézményi Intézkedési tervben foglaltak szerint.. 

 

• Kirándulások szervezése. 

• Színházlátogatás.  

• Játszóházakban részvétel. 

• Élményszerző séták, kirándulások (természeti, társadalmi környezetünkben). 

 (Különösen az ingerszegény környezetből érkező gyermekek élményeinek megsegítése 

elengedhetetlen. Csak így tudjuk a játékot és a tevékenységben történő tanulást megvalósítani.) 

• Szakkörök szervezése, tehetségfejlesztés. 

• Úszás, vízhez szokatás megszervezése. 

 

8.2. Óvoda és család kapcsolata 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv útmutatásai alapján 

megírt Intézményi Intézkedési tervben foglaltak szerint.. 

Gyermek – szülő – pedagógus 

• Családlátogatások 

• Családi programok 

• Kiállítások szervezésében, eszközök készítésében való aktív részvétel. 

• Ballagások 

• Anyák napja, apák napja 

• Nagyszülőkkel, dédszülőkkel közös élmények 

 

8.3 Nevelési célkitűzések a 2020/2021. nevelési évre 

 

 A nevelés hangsúlyossá tétele. 

 Befogadás, elfogadás minden helyzetben, mindenki felé. 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos óvó figyelem, szükség esetén jelzések továbbítása. 

 Magatartási problémával küzdő gyermekek tudatos, célirányos nevelése. 

 Szülőkkel való kapcsolat újragondolása. 

 Tudásátadás, tudásmegosztás működtetése a nevelőközösségen belül. 

 z óvodai adminisztrációs rendszer megújítása. 

Az óvoda pedagógiai programjának felülvizsgálata, aktualizálása.  

Az SZMSZ felülvizsgálata. 

Határidő: 2021. január 1. – felelős Varga Lászlóné óvodavezető 
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8.4.  Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és az integrációval kapcsolatos feladatok 

(SNI, BTM, tehetséges) 

 

A Napsugár Óvoda terve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére 

 

Feladat Módszer Sikerkritérium Keletkezett 

dokumentum 

Értékelés 

ellenőrzés 

Az esélyteremtő 

munkacsoport 

munkatervének elkészítése 

Dokument

umkészítés 

Egyértelmű, 

mindenki számára 

világos feladat-

meghatározás 

Feladatterv pipalista 

Gyermekvédelmi 

tevékenység feladattervének 

elkészítése 

 

Dokument

umkészítés 

Minden feladat 

kerüljön bele a 

tervbe. 

Gyermekvédelmi 

feladatterv 

Pipalista 

Szakmai és szakszolgálatok 

szolgáltatásaira vonatkozó 

program elkészítése 

 

Dokument

umkészítés 

Hatékony 

együttműködésre 

vonatkozó 

programok tervezése 

Együttműködési 

megállapodás 

Pipalista 

Egészségügyi 

együttműködési 

szerződések, 

szűrővizsgálatok 

dokumentumainak 

nyilvántartása. 

 

Nyilvántart

ás 

Pontos, naprakész 

vezetés 

Együttműködési 

megállapodás 

Pipalista 

Szülői programokra 

kapcsolatépítő projekt 

kidolgozása. 

 

Dokument

umkészítés 

Átlátható, 

rendszeres, tudatos 

terv 

Programterv Pipalista 

 

Az óvoda-iskola átmenet 

programjainak elkészítése 

 

 

 

Dokument

umkészítés 

 

Egyértelmű 

feladatok a kapcsolat 

javítására 

 

Projektterv 

 

Pipalista 

 

A HHH gyermekek egyénre 

szabott, DIFER mérésekre 

épülő fejlesztési tervének 

elkészítése. 

 

Dokument

umkészítés 

Az OKOSKOCKA 

képzésen tanult 

ismeretek 

felhasználása az 

egyéni differenciált 

fejlesztésben 

Egyéni fejlesztési 

tervek 

Pipalista 
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Az egyéni fejlesztési napló 

vezetése 

Dokument

umkészítés 

Pontos képet adjon a 

gyermekről. 

Egyéni fejlődési 

napló 

Ellenőrzés 

Statisztika elkészítése az 

óvodába járó HH, HHH, SNI 

gyermekekről, a csoportok 

közötti arányokról 

Táblázat, 

diagram 

Naprakész statisztika 

vezetése 

Statisztika Dokumentume

lemzés 

A pedagógus önértékelés 

végrehajtása 

Dokument

umkészítés 

Az eljárásrend 

mellett a 

szempontok 

meghatározása 

 

A Napsugár 

Óvoda 

önértékelési 

szabályzata 

Pipalista 

EFOP 3.1.3. „Esélyteremtő 

óvoda” pályázatban való 

részt vétel 

Csapat- 

munka 

Az esélyteremtést 

segítő pályázatban 

való részt vétel.(4 fő) 

Fényképek, 

jelenléti ív, 

emlékeztetők. A 

pályázatban részt 

vevők 

dokumentumai 

Beszélgetés, 

előadás 

Együttműködési terv 

készítése az óvodán kívüli 

szervezetekkel 

Dokument

umkészítés 

Valamennyi 

szervezet kerüljön 

bele az 

együttműködési 

tervbe 

Projektterv Dokumentume

lemzés 

Dokumentációs rend 

kialakítása 

Dokument

umkészítés 

Pontosan meg kell 

határozni a 

dokumentumok 

vezetésének módját, 

idejét, helyét. 

Eljárásrend 

(SZMSZ) 

Dokumentume

lemzés 

 

 

9. Személyi feltételek, munkarend: 

 

 A Polgári utcai székhelyóvoda: 

1 fő óvodavezető - 1 fő mesterpedagógus 

16 fő óvodapedagógus – 4 fő mesterpedagógus, 5 fő pedagógus II., 4 fő pedagógus I. 3 fő 

gyakornok 

3 fő pedagógiai asszisztens – 1 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik. 

8 fő dajka 

1 fő óvodatitkár 

6 fő gazdasági dolgozó 

 

Weszprémi utcai telephely: 

8 fő óvodapedagógus (1 fő mesterpedagógus, 1 fő pedagógus II. 5 fő pedagógus I. 1. fő 

gyakornok)        

2 fő pedagógiai asszisztens 
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4 fő dajka 

 

 

Bodaszőlői tagintézmény: 

8 fő óvodapedagógus (2 fő pedagógus II. 5 fő pedagógus I., 1 fő gyakornok) 

1 fő pedagógiai asszisztens  

4 fő dajka 

 

2020/2021. nevelési év munkarendje a székhelyóvodában és a telephelyen: 

 

Óvodavezető munkarendje:  8.00 -16.00 

Óvodapedagógusok munkarendje: 7.30-14.00 illetve 10.30.- 16.30.  

Az ügyeletes csoportokban: 7.00-14.00. illetve 10.30.-17.00. 

 

A 2020/2021-es évnyitó nevelő testületi értekezleten ismételten a szerint döntött a 

nevelőtestület, hogy heti váltás szerint fog történni az óvodapedagógusok munkarendje. A 

váltás napja: csütörtök.  

 

Nevelő munkát közvetlenül segítők munkarendje: 

 

pedagógiai asszisztens:  8.00 – 16.00 

csoportos dajkák:    6.00 – 14.00; illetve 9.00-17.00 

óvodatitkár:     8.00 – 16.00 

gazdasági ügyintézők   7.30 – 16.00
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NAPSUGÁR ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE BODASZŐLŐ 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS  2020/ 2021. NEVELÉSI ÉV 

 

                                                                             Á   HÉT                                                                         B   HÉT 

Óvoda- pedagógus 

neve 

Heti 

óraszám 

 

Hétfő 

 

Kedd 

 

Szerda 

 

Csüt. 

 

Péntek 

 

Hétfő 

 

Kedd 

 

Szerda 

 

Csüt. 

 

Péntek 

 

Össz. 

Baloghné Ferenczi 

Judit 

36     4       

40 

de. 

730- 1500 

de. 

730-1430 

de. 

730- 1430 

de. 

730- 1430 

de. 

730- 1430 

du. 

1145-1730 

du. 

1145-1730 

du. 

1145-1730 

du. 

11451730 

du. 

1145 -1715 

64 + 8óra 

5x de. 

5x du. 

 

Tardiné Máté Judit 

36     4       

40 

du. 

1145- 1730 

du. 

1145-1730 

du. 

1145-1730 

du. 

1145-1730 

du. 

1145- 1715 

de. 

730- 1500 

de. 

730-1430 

de. 

730- 1430 

de. 

730- 1430 

de. 

730- 1430 

64 +8 óra 

5x de. 

5x du. 

Tömöri Kitti 36    4        

40 

      de. 

730- 1500 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1715 

64 +8 óra 

5x de. 

5x du. 

 

 

Szabó Irén Terézia 36    4        

40 

     du. 

1145- 1730 

    du. 

1145-1730 

    du. 

1145-1730 

     du. 

1145-1730 

     du. 

1145-1715 

     de. 

730-1500 

     de. 

730-1430 

     de. 

730-1430 

     de. 

730-1430 

     de. 

730-1430 

64 + 8óra 

5x de. 

5x du. 

 

Szűcs Anett 

36    4        

40 

     de. 

730- 1500 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730-1430 

     de. 

730-1430 

   du. 

1145-1730 

     du. 

1145-1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1715 

64 +8 óra 

5x de. 

5x du. 

 

 

Nagy Judit 

36    4        

40 

     du. 

1145-1730 

     du. 

1145-1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145- 1730 

     du. 

1145-1715 

     de. 

730- 1500 

     de. 

730-1430 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

64 +8  óra 

5x de. 

5x du. 

 

Gellén-Papp Nóra 

 

36    4        

40 

     de. 

730- 1430 

     de. 

730- 1430 

      de. 

730- 1430     

     du. 

1145- 1715 

     du. 

1145- 1715 

     du. 

1145- 1715 

     du. 

1145- 1715 

     de. 

700- 1430 

     de. 

715-1430 

     de. 

715- 1430 

64 +8 óra 

6x de. 

4x du. 

 

Vargáné Kiss Éva 

tagóvoda vezető 

24    16      

40 

     du. 

1145-1645 

     du. 

1145-1645 

     du. 

1145- 1645 

     du. 

1145- 1645 

     du. 

12 45-1645 

     de. 

730- 1230 

     de. 

730-1230 

     de. 

730- 1230 

     de. 

730- 1230 

     de. 

745- 1145 

48 +32  óra 

5x de. 

5x du. 

 

 

Óvodapedagógusok heti 32 órát töltenek a gyermekcsoportban. A fennmaradó heti 4 órát a gyermekekkel, illetve a pedagógiai munkával 

kapcsolatos feladatokat látnak el: családlátogatás, gyermekprogramok szervezése, szülői értekezletek, ismeret-és élményszerző programok, 
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fejlődési naplók- csoportnaplók vezetése, projekttervek írása, egyéni fejlődési tervek készítése, családi napok, rendezvények szervezése, 

továbbképzés stb…... 

 

Pedagógus asszisztens dolgozók heti óraszáma, munkaidő beosztása: 

 

 

   Dolgozó neve: 

 

  Heti óraszám: 

 

          Hétfő 

 

          Kedd 

 

         Szerda 

 

       Csütörtök 

 

        Péntek 

Szekeres Zoltánné 40 óra 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Baloghné Kiss 

Anita 

20 óra 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 

 

Dajka dolgozók heti óraszáma, munkaidő beosztása: 

 

 

Dolgozó neve: 

 

Heti óraszám 

 

I. hét. 

 

II. hét 

 

Veresné Gyulai 

Kamilla 

 

40 óra 

 

600  -  1400 

 

1000  -  1800 

 

Magdics Zsuzsanna 

 

 

40 óra 

 

1000  -  1800 

 

600  -  1400 

 

Marton Imréné 

 

 

40 óra 

 

600  -  1400 

 

1000  -  1800 

 

Orbán Anikó 

 

40 óra 

 

 

1000  -  1800 

 

600  -  1400 
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  9.1. Beiskolázási terv 

 

 

Beiskolázásra kerülő 

 

Továbbképzés 

megnevezése 

 

A továbbképzés 

neve munkaköre Kezdő 

időpont 

Befejezési 

időpont 

Tardiné Máté Judit óvodapedagógus fejlesztő 

pedagógus 

szakirány 

2020.09.10. 2022.06.30. 

Balla Nikolett óvodapedagógus fejlesztő 

pedagógus 

szakirány 

2020.09.10. 2022.06.30. 

 

9.2. CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

 Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

P
o
lg

á
ri

 u
. 
sz

ék
h

el
y

 

Gomba 4-5 évesek csoportja 

 

Bojti Gréta  

Bácsi Zsigmondné Kormos Jánosné 

 

Pitypang 6-7 évesek csoportja Kocsisné Monori Judit Ráczné Simon Éva 

Kerékgyártó Józsefné 

 

Gézengúz 4-5 évesek csoportja 

 

Dobóné Mészáros Tímea  

Elek Anikó Bak Dorina 

Bakó Mihályné ped. 

asszisztens 

 

Gesztenye 5-6 évesek 

csoportja 

Szabó Dorina Nagy Lászlóné 

Tóth Tamásné 

 

Szederinda 5-6 évesek 

csoportja 

Lukácsi-Bíró Mariann Vida Imréné 

Nagyné Szalóki Anna 

Cica 3 évesek csoportja Bodáné Szabó Szilvia Varga Sándorné 

Szabó-Nagy Annamária 

Cseperke 3 évesek csoportja Bakóné Laczkó Tímea Kapusiné 

Czeglédi Katalin 

Tályai Lévai Krisztina 

Harmati Henrietta ped. 

asszisztens 
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Manó 6-7 évesek csoportja 

 

Fehérné Asbóth Marianna Katona Dezsőné 

Vastagné Tardi Tímea 

W
es

zp
ré

m
i 

u
. 
te

le
p

h
el

y
  

Borsika 3 évesek csoportja 

 

Molnár Lászlóné Török  

      Gabriella 

Török Lászlóné 

Takács Gréta 

Szabó Sándorné  

     pedagógiai asszisztens 

Ficánka 6-7 évesek csoportja 

 

Forgácsné Molnár Éva Lengyel Veronika 

Mezőné Papp Erika 

 

Csiribiri 5-6 évesek csoportja Hajdu Mónika Tőzsér Eszter 

Marton Attiláné 

 

Mazsola 4-5 évesek csoportja 

 

Balla Nikolett Reményik Judit  

Kocsisné Nagy Ágnes 

 

Mező Dóra 

B
o
d

a
sz

ő
lő

 t
a
g
in

té
zm

én
y

 

Mókus vegyes csoportja  

 

Szabó Terézia Orbán Anikó  

Tardiné Máté Judit 

Bohóc vegyes életkorú csoport Baloghné Ferenczi Judit Veresné Gyulai 

Kamilla 
Tömöri Kitti 

Katica vegyes életkorú csoport 

 

Gellén-Papp Nóra Magdics 

Zsuzsánna Vargáné Kiss Éva 

Szekeres Zoltánné 

pedagógiai asszisztens 

Manó vegyes életkorú csoport 

 

Szűcs Anett Marton Imréné 

Nagy Judit 

Baloghné Kiss Anita 

pedagógiai asszisztens 
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9.3. Ebben a nevelési évben működő munkaközösségek 

 

A munkaközösség megnevezése A munkaközösség vezetője A munkaközösség 

tagjai 

Zöld Óvoda Gellén-Papp Nóra Baloghné Ferenczi 

Judit, Nagy Judit, Szabó 

Terézia, Szűcs Anett, 

Tardiné Máté Judit, 

Tömöri Kitti, Vargáné 

Kiss Éva 

Ünnepeink, évfordulóink Lukácsi-Bíró Mariann Bakk Dorina, Nagyné 

Szalóki Anna, Fehérné 

Asbóth Mariann, 

Kerékgyártó Józsefné 

Tudj meg rólunk többet! Bak Dorina Nagyné Szalóki Anna, 

Szabó Dorina, Bakóné 

Laczkó Tímea, Takács 

Gréta, Marton Attiláné, 

Szekeres Zoltánné 

Az óvoda belső, közös tereinek 

esztétikus, hangulatos környezetté 

alakítása dekorálással. 

Mezőné Papp Erika Weszprémy úti 

telephely dolgozói 

Napsugaras dokumentumok Hajdu Mónika Nagyné Szalóki Anna, 

Forgácsné Molnár Éva, 

Vargáné Kiss Éva, 

Varga Lászlóné, 

Fehérné Asbóth 

Mariann, Kormos 

Jánosné 
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9.4. Szakkörök az óvodában 

Megnevezés Helyszín A szakkör vezetője Rendszeressége 

Ovifoci Polgári  Tóth Tamásné heti 1 alkalom 

Zeneóvoda Kormos Jánosné 

Kézműves foglalkozás Görögh-Nagy Lilla 

Hancúr manók, gyermektorna  

 

Weszprémi 

Hajdu Mónika heti 1 alkalom 

Okoskocka Balla N+Hajdu M. + 

Forgácsné Molnár É 

 

Zeneóvoda Molnár Lászlóné 

Kézműves Molnárné Forgács Éva, 

Mezőné Papp Erika 

 

 

10. Pedagógusok minősítése, pedagógiai, szakmai ellenőrzés 

2020/21-ben pedagógiai, szakmai 

ellenőrzés 

2020/21-ben minősítésben résztvevők 

Vargáné Kiss Éva  -taginézményvezetői Forgácsné Molnár Éva – pedagógus II. 

Bodaszőlő tagóvoda – intézményi Bak Dorina- pedagógus I. 

Kocsisné Monori Judit – tanfelügyelet Márton Dorina - pedagógus I. 

Mezőné Papp Erika – tanfelügyelet Lukácsi-Bíró Mariann - pedagógus II. 

Molnár Lászlóné Török Gabriella - 

tanfelügyelet 

Fehérné Asbóth Marianna – mesterped. 

megújító 

 Kocsisné Nagy Ágnes – pedagógus II. 

 Baloghné Ferenczi Judit – pedagógus II 

 Tardiné Máté Judit- pedagógus II 

 

 

11. A minősítéssel és a pedagógiai, szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 

Feladat Felelős 

Mentori feladatok folytatása Tóth Tamásné 

Mesterpedagógus, pedagógus II pályázattal 

kapcsolatos tudnivalók átadása, a 

továbbképzésen való részt vétel biztosítása, a 

jelentkezők egyéni igényéhez szükséges 

támogatás biztosítása. 

Varga Lászlóné 

A tagintézményvezetői ellenőrzéshez 

szükséges dokumentumok feltöltése, 

előkészítése, a kapott feladatok teljesítése. 

(Kérdőíves felmérés, interjú megszervezése) 

Varga Lászlóné 

Vargáné Kiss Éva 
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12. A belső ellenőrzés általános rendje 

 

 

Hónap Ellenőrzés célja 

Ellenőrzött 

területek/ 

személy 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
óvodavezető 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentumok 

ellenőrzése 

óvodavezető, 

helyettesek 

októbertől 

áprilisig 
Csoportlátogatások 

csoportok, 

óvodapedagógus 

dokumentumok 

ellenőrzése 

megfigyelés 

óvodavezető, 

helyettes 

 

 

június 

Nevelési év végi 

adminisztráció 
naplók ellenőrzése 

dokumentum 

vizsgálat 

óvodavezető, 

helyettesek 

szeptember 

Csoportnaplók, 

felvételi naplók 

megnyitása, 

ellenőrzése 

naplók ellenőrzése 

dokumentum 

vizsgálat 

óvodavezető 

szeptember 

Csoportok 

beindításának 

ellenőrzése 

csoportok, 

óvodapedagógus 

megfigyelés óvodavezető 

szeptember 

Gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 

gyermekvédelmi 

felelős, 

óvodapedagógus 

dokumentum 

vizsgálat 

megbeszélés 

óvodavezető, 

gyermekvédel

mi felelős 

június 

Nevelési tervek 

ellenőrzése 
Csoportnapló 

óvodapedagógus 

dokumentum 

vizsgálat 

óvodavezető, 

vezető 

helyettesek 

október 

Dajkai feladatok 

elvégzésének módja, 

minősége, 

együttműködés 

dajka 

megfigyelés óvodavezető, 

vezető 

helyettesek 

október 
A játékszervezés 

módszere, színvonala 

csoportok, 

óvodapedagógus 

megfigyelés óvodavezető 

szeptember 

Munka és tűzvédelmi 

oktatás 

Munka és 

tűzvédelmi 

dokumentumok, 

alkalmazott 

dokumentum 

vizsgálat 

külsős 

tűzvédelmi 

előadó 
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Hónap Ellenőrzés célja 

Ellenőrzött 

területek/ 

személy 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

vége 

Étkezési díjak 

megállapítása 

kedvezményt 

igazoló 

határozatok, szülői 

nyilatkozatok 

dokumentum 

vizsgálat 

óvodatitkár 

október 15. 
KIR Statisztika 

elkészítése 

KIR információs 

rendszer 

dokumentum 

vizsgálat 

óvodatitkár 

 

 

 

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:  

 

• a pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 

• a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,  

• a nevelés tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,  

• a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 

• valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,  

• a törzskönyv, csoport -, mulasztási -, és fejlesztési naplók folyamatos, szabályszerű 

vezetésének ellenőrzése, 

• a szakmai felszerelések, foglalkoztató termek berendezéseinek szabályszerű 

használata,  

• a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

 

 

13. Belső kommunikáció és információáramlás 

 

Kerete A résztvevők 

köre 

Gyakoriság Dokumentum 

Nevelési évnyitó – 

nevelőtestületi és 

alkalmazotti 

értekezlet 

teljes alkalmazotti 

kör 

évente egyszer jegyzőkönyv 

Nevelési évzáró – 

nevelőtestületi és 

alkalmazott 

értekezlet 

teljes alkalmazotti 

kör 

évente egyszer  jegyzőkönyv 

Tagintézmény és 

telephelyenként 

nevelőtestületi 

értekezlet 

tanintézmény és 

telephelyek 

óvodapedagógusai 

havonta egyszer összefoglaló 
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Belső 

munkaközösségi 

értekezlet 

óvodapedagógusok évi 4-4 alkalommal összefoglaló 

Vezetői értekezlet óvodavezető, vezető 

helyettesek, 

tagóvoda-vezető, 

gazdaságvezető 

(témához 

kapcsolódóan) 

havonta 1 alkalommal  

Technikai dolgozók 

munkatársi 

értekezlete 

technikai dolgozók havi egy alkalommal összefoglaló 

 

 

Kommunikáció a külső partnerekkel 

 

Partner neve:          Képviselője Elérhetősége Óvodai 

kapcsolattartó: 

Fenntartó: önkormányzat Jegyző Bocskai tér 1. 
 

óvodavezető 

Szülők, szülői szervezet, 

SZMK 

mindenkori Szülői 

Munkaközösség 

vezető 

óvodai napi 

kapcsolat 

 vezető 

helyettesek 

Általános iskolák; tanítók iskolák igazgatói általános iskolák 
vezető és 

helyettesek 

Pedagógiai Szakszolgálat 
 

intézményvezető 
Polgári 48-50. 

vezető és a 

helyettesek 

Családsegítő Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezető 

Családsegítő 

Központ 

gyermek-

védelmi felelős 

Védőnői Szakszolgálat vezető védőnő 
Védőnői 

Szakszolgálat 

vezető 

helyettesek 

Központi Konyha élelmezésvezető 

Központi Konyha 

Hb. 

Hajdúkerület 

(tag-) 

óvodavezető 

óvodatitkár 
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Az 

intézményegységek 

programtervei 
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WESZPRÉMY ÚTI 

TELEPHELY  

ÉVES MUNKATERV 

2020/2021. 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Forgácsné Molnár Éva 

(megbízott vezető helyettes) 
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Ebben a nevelési évben - rendhagyó módon zajlik sok minden, az óvodai életünk során. A 

megváltozott körülményekhez igazodva, programjainkat –határozatlan ideig- elsősorban a 

szülők nélkül, főként szabad térben, óvodásaink számára szervezzük. 

 

A 4 óvodai csoport sajátos, az adott projekttémához kötődő programjai, eseményei mellett, 

próbálunk intézményi szintű, minden óvodásunkat érintő különleges alkalmakat is teremteni. 

 

HÓNAP NEVE: 

 

TERVEZETT PROGRAMOK: 

SZEPTEMBER -Munkatársi értekezlet összehívása 

-Őszi dekoráció kihelyezése 

-Óvodai futóverseny megszervezése az 

udvaron, a városi futóbajnokság előtt 

-Ovi-Exatlon megtartása az udvar 

különböző helyszínein 

-Kézműves vásár szervezése szülők-

gyermekek számára  

 

OKTÓBER -Közös éneklés az udvaron – a Zene 

Világnapja alkalmából 

-Mese dramatizálás az óvó nénik 

részvételével 

- Takarékoskodj, ne pazarolj!- nap 

 

NOVEMBER -Otthoni tökfaragó verseny meghirdetése 

a családok számára 

-Dekoráció váltás az aulában  

-Libás nap 

DECEMBER -Dekorációváltás az aulában  

-Mikulás 

-Adventi vásár szervezése 

-Fenyőfa díszítés 

-Angyalkavárás 
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JANUÁR -Téli dekoráció kihelyezése 

-Fejlámpás, elemlámpás téli tánc 

előadása a felnőttek által – az óvodásoknak 

FEBRUÁR -Mackó nap 

-Farsangi dekoráció elkészítése, 

kihelyezése 

-Farsangi mulatság 

MÁRCIUS -Március 15-e – nemzeti ünnep 

alkalmából, „hadgyakorlat” a tornaszobában 

-Szeresd a verset!  

-Vizes programok csoportonként 

ÁPRILIS -Programok a Nemzetközi táncnap 

alkalmából óvodásainknak 

-Kutyás bemutató az óvoda udvarán 

 

 

 

MÁJUS -Dekorációváltás az aulában 

-Anyák napja 

-Apák napja 

- Gyermeknap 

-Kirándulás szervezése Harangodra 

 

JÚNIUS -Óvodai búcsú/ballagás megtartása 

JÚLIUS -Nyári udvari játékok szervezése 

AUGUSZTUS -Szabad téri élmények biztosítása 
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Programterv  a  2020/2021-es nevelési évre 
Napsugár Óvoda Bodaszőlői Tagintézménye 

 
Célunk: 

 Néphagyományaink életben tartása, beépítése a gyermek 
csoportok életébe és közös ünnepeinkbe. 

 Az óvodánkba járó gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében színes, élményekben gazdag ismeretszerzési 
lehetőségek biztosítása helyben szervezett programokkal, és az 
óvodából , a településről való kitekintéssel. 

 

 Programjaink  megvalósítása nagyrészt a négy csoport közös 
szervezésében és részvételével történik. 

 

 A 2019/2020-as nevelési év programjait színesíti és anyagi 
támogatást nyújt az EMMI által kiírt Kincses Kultúróvoda 2019. 
nyertes pályázata is. 

 Az idei nevelési évben sok nálunk az olyan szülő, aki első 
gyermekét hozza óvodába. Ezért fontos számunkra, hogy olyan 
élményszerű, hasznos programba vonjuk be őket, ahol jobban 
megérthetik az óvodai nevelés jelentőségét, megismerhetik 
munkánkat, ezáltal bátran, jó érzéssel bízzák ránk gyermekeiket. 
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Őszi programkör: 

 

Hajdúböszörmény- Város Napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi betakarítás. 

(hagyományápolás) 

 

•  Zöldségek, gyümölcsök felhasználása, 

feldolgozása csoportonként. 

• Ellátogatunk egy-egy családhoz, ahol 

segíthetünk a termések betakarításában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nálatok, laknak-e állatok?” 

 

 

 

 

 

 

Élményszerző kirándulás 

Hajdúböszörményben 

Ismerkedés a város patinás épületeivel a Bocskai 

téren. 

Játszóterezés a Palinta játszótéren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősznyitogató Krumpli-fesztivál az óvodában 

 

Versenyjátékok rendezése az udvaron a krumpli 

körül. 

 Krumpli zsák cipelő verseny 

 Krumpli-adogató-csapat verseny 

 Célba gurító verseny 

 Egyensúlyozás fakanállal 

 

Krumplis finomságok készítése csoportonként 

 Krumpli lángos 

 Krumplis pogácsa 

 Chips 

 Lepcsánka 

 

Kézműves tevékenységek az udvaron 

 Krumpli nyomdázás, képalkotás 

 Őszi képek készítése vágással, 

ragasztással 

 

Őszköszöntő koncert műsor és táncház a 

Berkenye Együttes közreműködésével. 

 

 

 
 

 

 

Az állatok világnapján élményszerző kirándulás 

a Nyíregyházi Állatparkba a középső és 

nagycsoportos gyermekekkel. 
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„Sütőben a tökmag, 

befűtöttünk tegnap...” 

(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek Világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tök Jó Napok” 

 

 

1. nap: 

 Tökfaragó verseny és kiállítás 

 Tökcipelő és tökgurító verseny 

 

 Az óvó nénik boszorkányos tánca 

a gyerekeknek 

 Esti lámpás felvonulás a 

szülőkkel közösen 

2.nap: 

 Az óvó nénik mese előadása a 

gyerekeknek: Varga Katalin: A 

lókötő róka 

 Tökös sütik készítése 

csoportonként, egymás 

megvendégelése 

            

 A falu  idős embereinek köszöntése az IKSZT 

termében a nagycsoportos gyermekek 

közreműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Téli programkör 

 

Érkezik a Mikulás! 

(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Közös Mikulás várás a Bodaszőlői iskola 

első osztályos gyermekeivel nyílt nap 

keretén belül 

            (óvoda-iskola átmenet segítése) 

 

 Mikulás ünnepség az óvodában 
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„Szép karácsony szép zöld fája…” 

(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     „Ha-ha-ha havazik, 

he-he-he hetekig...” 

 

Téli örömök az óvodában 

 

 

 

 

„ A farsangi napokban, 

legyünk mi is vígabban...” 

(hagyományápolás) 

 Mikulás napi koncert és ajándékosztás az 

IKSZT nagytermében 

 

 

 

 

Adventi készülődés nyílt nap 

formájában a szülőkkel közösen: 

 Asztali díszek, adventi koszorúk, ajtó 

kopogtatók barkácsolása 

 Mákos guba,forró csoki készítése a dajka 

nénik által mindenki örömére 

 Népi mesemondó előadása a Szent 

Család történetéről- Sőrés Rozka mesél 

 

 Fények estéje: utazás Debrecenbe a 

karácsonyi vásár és a város ünnepi 

fényeinek megtekintése. Kürtős kalács 

vásárlása. 

 

 Kiskarácsonyi ünnepség a 4 csoport 

közös részvételével: karácsonyfa díszítés, 

ajándékozás, ünnepi ebéd 

 Az óvónők meglepetése a 

gyermekeknek: karácsonyi dalok 

előadása 

 

 Idősek Karácsonya a Bodaszőlőért 

Egyesület szervezésében a helyi 

közösségi házban. Az ünnepségen az 

idén a Mókus csoportos gyerekek 

köszöntik műsorral a falu idős embereit. 

 

 Vízkereszt: A karácsonyfa közös 

köszöntése dallal, verssel, majd 

lebontása. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lovasszánkóval a faluban, az erdőben. 

 A téli vadetetők megfigyelése. 

 Madáretetés a csoportok udvarán. 

 

 

Télbúcsúztató jelmezbál a csoportokban. 
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Tavaszi programkör 

 

„Tágasságot nekünk is, 

ha kicsinyek vagyunk is” 
(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

„Itt az óra, Itt az óra, 

Aki vitéz, fel a lóra” 

(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ajtó mögött állok, piros tojást várok...” 

(hagyományápolás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Álruhás királylány az én anyukám...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak, fák napja az erdőben 

 Farsangi szalagos fánk sütése, 

kínálgatása, mókás ügyességi 

játékok a csoportokban. 

 „ Farsang farka” állatalakoskodó 

játékok bemutatása a 

gyermekeknek- meglepetés 

előadás az óvó nénik részéről. 

 

 

 

 

A Hajdúböszörményi néptáncegyüttes vezető 

táncosának közreműködésével ismerkedés a 

magyar néptánccal, az alapok elsajátítása. 

10 alkalmas néptánc szakkör. 

 

 

 

 

 Megemlékezés kis zászlókkal, virágokkal 

az 1848/49-es szabadságharcról a falu 

faszobrainál. 

 Élmény és ismeretszerző kirándulás a 

hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumba 

 

 Élményszerzés a nagycsoportosokkal a 

debreceni Kossuth Laktanyába. 

 

 

 

 

 Húsvéti készülődés és élményszerzés a 

hajdúböszörményi Tájházban: 

 Kincskeresés 

 Kézműves tevékenységek, tojás pingálás 

 „parasztolimpia” 

 az óvodában 2-2 csoport szervezésében 

illatos víz készítése, tojás keresés az 

erdőben, locsolkodás, megvendégelés. 

 

 

 Édesanyák, nagymamák köszöntése a 

csoportok egyéni szervezésében. 
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Majális az óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tarka réten, fák alatt,fiúk, lányok 

játszanak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Billegünk, ballagunk, jó így körbe járni...” 

 

 

 

 

 

 

„Három egész napon át bújtam erdők 

vadonát” 

 

 

 

 

 

 Erdőjárás, madarak, növények, 

állatnyomok megfigyelése, beazonosítása 

a Zöld Kör munkatársával. Hátizsákos 

túra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vásári forgatag hangulatának 

teremtése az óvoda udvarán a 

szülők bevonásával 

 Szeredás együttes műsora: 

Alföldi gyermeklakodalmas 

 népi játszótér 

 népi kismesterségekkel való 

ismerkedés(fazekasság, 

bőrdíszművesség, mézeskalácsos) 

 Babgulyás főzése ( Dombi Imre) 

 

 

 

 

Gyermeknap az óvodában: 

 Élményszerző kirándulás a Bodaszőlői 

kemencés házba szekérrel. 

 Pónilovaglás 

 Kemencés lángos, üdítő 

 Meglepetés ajándék gyermeknapra 

 

 

 

 

 

Nagycsoportosaink búcsúja az óvodától. 

Az óvoda búcsúja a nagycsoportosoktól. 

 

 

 

 

 

Zöld Ovis tábor a nagycsoportosoknak a 

Bodaszőlői Pihenő Házban. 
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A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda programterve 

2020-2021. nevelési év 

 

 

 

 

 

2. nevelési év programjai 

Mit rejt a hajdúsági kincsesláda? 
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A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Polgári utcai székhelyének kultúrkincses koncepciója 

Városunkban a Hajdúsági Múzeumban található egy régi városláda, mely egykoron a város értékeit őrizte. Kinyitása csak annak a 

hajdúnak sikerülhetett, aki ismerte a titkos kódot. A régi időkben bizonyosan leveleket, aranyat, ezüstöt, értékes tárgyakat helyeztek a 

ládába. A mai kishajdúk mindig izgatottan tekintenek a láda mélyére, mikor varázslattal kinyitják a ládát a hatalmas kulccsal. Nem is 

sejtik, hogy a kincs a bennük rejlő kis ládában gyűlik a sok új ismeret és élmény, tapasztalat által.  

Mi, a Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Polgári utcai székhelyének pedagógusai azt szeretnénk, hogy a gyermekekeink a saját kincses ládájukba 
olyan kulturális és pozitív emberi értékeket helyezzenek el, amelyeket soha nem veszíthetnek el, megőrizhetik és egész életükben csak 
gyűjthetnek hozzá.   
A program célja:  

 Az óvoda teremtsen lehetőséget az óvodáskorú gyermekeknek a kultúra megismerésére, befogadására.  

 Az óvoda működjön együtt, vegye igénybe a településen és környékén működő kulturális-, közművelődési-, közgyűjteményi intézmények 
kínálatát.  

 Az óvoda a kialakított művészeti programot, lehetőség szerint építse be a pedagógiai programjába, az óvodai élet szokásrendjébe  

 Az óvodai nevelés során alapozza meg a gyermekek az értéket közvetítő kultúra iránti érzékenységét 

 Erősödjön a gyermekek kötődése, szeretete városukhoz 
 

A program megvalósítói: 

 

 A Napsugár Óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítők, 

közművelődési- és kulturális terület szakemberei 

 

A program célcsoportja: 

 

 Az intézményünk minden óvodás gyermeke részt vesz a 

képességeiknek megfelelő programokban, tevékenységekben. A 

közreműködésben a családok részvételére is számítunk az 

intézkedési terv pontjainak megfelelve. 
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Mit rejt a hajdúsági kincsesláda? 

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Polgári utcai székhelyének kultúrkincses koncepciója 2020-2021 

Valamennyi óvodás részt vesz a programban  

A kincsesláda kulcsát megkeressük 

Tervezett időszak, felelősök 

 

Milyen kincs van a ládában? 

            A program tartalma 

        Elő- és utófoglalkozások 

     Kincseinket betehetjük      

 

      Produktumok, eredmények 

      Kincseinket elvihetjük,  

              megőrizzük 

   Kulturális tartalmak, értékek   

A 2020-2021-as nevelési év programjainak 

megbeszélése. 2020.09.30.-ig. 

Varga Lászlóné 

 Nagyné Szalóki Anna 

 

A programok várható 

eredményének megbeszélése, 

felelősök jelentkezése 

Változatos, innovatív 

megoldások keresése. 

Csapatépítő tréning 

A 8 csoport óvodapedagógusai 

pedagógiai munkát segítő 

szakemberek feladatokat vállalnak, 

határidőket jelölnek meg. 

programterv készítése. 

 

A kincses kultúróvoda cím 

elveinek tovább őrzése, új 

tartalmakkal megtöltése 

ŐSZ - Aula dekorációja: Kerékgyártó Józsefné, 

Nagyné Szalóki Anna 

Program és dekorációs team folyamatos ötletei 

 

Folyamatos készítés, 

termésekkel és gyermekek 

produktumaival bővítjük a kiállítást. 

 

 

Őszi hangulat, esztétikai élmény 

nyújtása a beérkezőknek, 

felnőtteknek, gyermekeknek, 

vendégeinknek. 

Autómentes nap 

Európai mobilitási hét 2020.09.22. 

Fehérné Asbóth Mariann 

 

 

„ Sétálj velünk!” 

A város civil szervezeteivel 

tartalmas kapcsolattartás 

 

- Rajz-és fotópályázat 

- Autó nélkül az óvodába 

 

Élmények gyűjtése, kiállítás a 

rajzainkból. 

 

 

Kirándulás a Csonkatoronyhoz-

épített történelmi emlék – játszópark. 

Családok programja 

 

Városi rendezvényeken részvétel 
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- Körút körbe kerékpározása a 

szülők, családok programja 

 

 

 

 A nevelési év szülői értekezletei 

szeptemberben és januárban. 

A csoportok pedagógusai szervezik a 

megbeszéléseket. 

 

 

  

 

 

Programjaink bemutatása, 

Az új házirend és intézkedési 

terv megismerése. 

Közös délutánok szervezése 

Jelentkezések a programokra 

Felkészülés az iskolára 

Értékelések 

Játékos csapatépítés 

 

Értékeinket minden szülővel 

megismertetjük, mi is feltárjuk, ki 

milyen tartalommal tudja megtölteni a 

mi hétköznapjainkat, ünnepeinket. 

A programok, események új 

értékekkel gazdagodnak.  

Család- óvoda kapcsolattartás 

erősítése, a szülői szerepből fakadó 

feladatok, érzelmi kötődések 

erősítése, konfliktuskezelési módok 

bemutatása, megbeszélése, előadások 

szervezése 

Járványügyi helyzetnek 

megfelelő szervezések! 

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök , 

munkaközösségek beindítása 

Kormos Jánosné, Bak Dorina, Lukácsi-Bíró 

Mariann 

Tóth Tamásné, Dobóné Mészáros Tímea, 

Fehérné Asbóth Mariann, Görögh-Nagy Lilla 

Minden gyermek számára 

biztosított a fejlettségének, 

érdeklődésének, tehetség 

kibontakoztatásának megfelelő 

tevékenység. Mindez délutáni 

időszakban, szervezett formában 

történik. 

 

tehetségek kibontakozása, 

rácsodálkozás, felfedezés, lehetőség 

mindenkinek. Miben vagy jó, éred jól 

magad! 

Boldog arcok, gyerekek, 

pedagógusok. Egyéniségek, 

alkotások, megerősítések, élmények, 

álmok. 

Vojtina Bábszínház bérletek vásárlása 

  

Nagycsoportok pedagógusai 

Minden nagycsoportnak legyen 

lehetősége eljutni az előadásokra 

Bábszínházi élmény a 

nagyvárosban 

 

Örök emlék, érzések, kötődések, 

minták. 
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Pályázattal esélyegyenlőség 

megteremtése 

  

 Mihály napi ünnep 

Minden csoport óvodapedagógusa csoporton 

belüli ünneplés 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi projektekben vásári 

termékek készítése- készülődés a 

vásárra. Csoportokon belüli 

megvalósítás 

 

Vásári hangulat felidézése a 

csoportokban 

Kézműves tevékenységek, 

gyermekek alkotása, kismesterségek 

gyakorlása, skanzen látogatás 

Hajdúsági kemencés 

sütemények kóstolása, saját receptek 

titkainak megosztása. 

családi táncház, filmek 

feltöltése, megosztása 

 

 

 

 

Őszi termésekből ajándékok, 

ékszerek, játékok, termésképek 

készítése. 

 

Kézműves technikák kipróbálása: 

agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés. 

 

Alapanyagok előteremtése a 

kiskertekből, hazai konyhákból. 

Saját kishajdú receptes könyvünk 

elkészítése, képekkel, rajzokkal 

illusztrálás, eljuttatása minden 

érdeklődőhöz.  

A Bocskai Néptáncegyüttes 

táncos filmfelvételei 

A múzeumi élmények 

felidézésével az alkotás örömének 

átélése. A családok számára minden 

feltétel adott a közös élmények 

megteremtéséhez. Mindenki 

önmagát, adhatja. Tapasztalják a jó 

hangulatban az ő kis közösségük 

értékeit, barátságok, ismeretségek 

alakulásával a gyermekek kötődése 

erősödik. 

Szociális képességek, készségek, 

erkölcsi érzék, együttműködési 

készség alakulása példaadással. 

Kötődések erősödése a 

nagyszülőkkel. Jó példa, hogyan 

becsüljük az idősebbeket. 

Értékteremtés generációk között 

Esztétikai élmény a táncosok 

ruháink eszköztárának bővítése 
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TÉL-  Aula dekorációja: Pitypang , Gézengúz 

csoport   

Kocsisné Monori Judit,Kerékgyártó Józsefné, 

Bak Dorina, Dobóné Mészáros Tímea 

Munkaközösségi tervezés, irányítás, 

megvalósítás 

 

2020. november utolsó hete 

Mindenki kincset visz az aulába, 

közös alkotás a gyermekekkel, titkos 

díszítések, függönyök, fények játéka. 

 

 

Téli varázs, ünnepvárás, csendes, 

illatos várakozás, gyermeki vágyak, 

szeretet. 

Mikulás kuckója december 6.-án 

 

Lukácsi-Bíró Mariann, Nagyné Szalóki 

Anna szervezésében, a csoportok 

támogatásával. 

 

Varázslatos találkozás a Mikulás 

házában 

 

Milyen lehet a Mikulás háza? 

Elképzelted Már? Ki lesz a manó, aki 

huncutkodik a Mikulással és a 

gyerekekkel? 

 

A gyermeki fantázia és képzelet 

tiszteletben tartásával mesebeli 

élményt nyújtunk. Igazi Mikulás? Ez 

a kérdés talán örökké megmarad. 

Kiskarácsonyi ünnepség 2020. 12. 18. 

 

A tavalyi színházi élmény felidézése A kis Jézus 

születésének története 

 

Téli Böszörményi népszokások  

 

 

Betlehemes játék és karácsonyi 

történet előadásának felidézése a 

csoportok körében 

     (3- 7éves gyermekek) 

 

Hajdúsági betlehemes játékban az 

ünnepvárás, a tájszólás, népi 

hagyományaink felidézése 

Külön ünnepelnek a csoportok. 

Mozi-film terem berendezése 

Az élményt átélve az ünnep előtti 

elcsendesedés hagyományának 

átadása. 

Tisztelet, várakozás öröme. 

Katarzis élmény átélése. 
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Ovi nyitogató 2021 január 

Leendő kiscsoportok pedagógusai 

Egészségügyi szabályok figyelése, megtartása 

 

 

 

 

Leendő óvodásaink és szüleik 

fogadása egész héten át. Bemutatjuk 

az óvoda csoportjait, 

tevékenységekbe, napi életünkbe 

betekinthetnek, részt vehetnek 

szülők és csemetéik. 

 

Játékos délutánok szervezése. 

Hozzánk mindenki bejöhet. 

Fogalmazd meg kérdéseidet, 

aggályaidat, kéréseidet. A Te 

legnagyobb kincsedet hozod 

hozzánk, mi így gondoskodunk 

Róla…. 

  

Megmutatjuk mit adhatunk mi a 

gyermekeknek, milyen értékeink, 

szokásaink vannak, mitől vagyunk 

mi a Napsugár Óvoda. 

 

 

„ Hajdúsági gyerek vagyok” 

2021. február 

 

 

 

 

 

  

Múzeumpedagógiai 

foglalkozások a Hajdúsági 

múzeumban.  

4 alkalom 

(6-7évesek körében) 

 

 

Farsangi fánk készítő verseny a 

családokkal közösen 

( Minden család megszólítása) 

Fánk kóstolás, lekvár ízlelés 

 

 Népzene táncházba hívogatója a 

télűző mulatság idején 

(3-7 évesek)  

A néprajzi gyűjtemény: az 

egykori pásztor élet, az állattartás, a 

földművelés, a gabona feldolgozás és 

a paraszti háztartás eszközanyagának 

megismerése 

A városláda titkos kulcsának 

megtalálása. 

Séta városunk középületeihez, 

szobrokhoz, tájházakhoz. 

Makettek, szobrok készítése. 

 

A híres botos tánc kipróbálása, 

hajdúsági népi játékok felidézése, 

tanítása, közös tánc élménye. 

Új ismeretanyag nyújtása,   

Élményalapú bemutatás, konkrét 

tapasztalatok szerzése  

Belső kép szóbeli megjelenítése, 

szókincsbővítés, probléma-

feldolgozás.  

Önkifejezési technikák 

megismerése, kipróbálása az alkotó-

művészeti tevékenységek alkalmával. 

Mozgáskultúra alakítása, 

alkalmazkodó képesség fejlődése.  

Társas kapcsolatok alakítása, 

egymásra figyelés igényének 

kialakulása 
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TAVASZ – Aula dekorációja:  

Szederinda csoport: Lukácsi-Bíró Mariann 

,Nagyné Szalóki Anna 

 Díszítő team ötletei 

 

Flash-mob festés az aulában 

Reggel még ilyen volt, délben rá 

sem ismersz! A csoportok közös 

alkotásra hívása. 

 

A közös alkotás öröme, együtt 

dolgozunk, mindenki örömére készül 

a közös alkotás. Meglepjük a 

szülőket. 

Zenei aláfestés munka közben, a 

kiállítás idején. 

Ünnepi díszítés: Gesztenye csoport 

Márton Dorina, Tóth Tamásné 

 

2021. március második hete 

 

 

Projektek az ünnep hangulatában 

Múzeum 

Lovas szobor 

csoportok, tornaterem, mind 

egy-egy emlékezés helyszínei 

lehetnek.  

 Magyar népzene hallgatása az 

ünnep előtti napokon. Szavak 

nélkül is érezd magyarságodat. 

 

A költészet napja-emlékezés 

 

Kocsisné Monori Judit szervezése 

 

Verselés az aulában-kiállítás 

versek képeiből. 

Papp-Für János meghívása az 

óvodába. Együttesükkel közös 

rímfaragás, éneklés, zenélés. 

Magyar kortárs költők műveinek 
megismerése. Megzenésítet versek 
hallgatása az aulában-spontán 
élmények, befogadó közösség. 

 

 

 

2020. április 

Mesék hete 

 

 

 

 

 

Csoportok előadásai, 

feldolgozások 

 

 

Mesés projektekben élmények 

feldolgozása, megjelenítése 

 

Könyvtárlátogatások, 

mesekönyv kölcsönzés. 

 

Népi hangszerek megszólaltatása, 

közelről megtekintése, megérintése. 

A bábozáshoz és dramatizáláshoz 

elkészített mesefigurák, jelmezek és 

fejdíszek segítik a mesék 

megjelenítését és változatos módon 

segítik megismerni, átélni a mesét. 

Mesei szófordulatok, beépülése az 

önálló mesemondásba. Képalkotás 

képzeletben mesehallgatás közben. 

 

A  helyi aula kiállításának 

megtekintésével katarzis élmények, 

hatások, érzések.  

Boldog falu élménye- a 

boldogság titkának megfejtése- 

beszélgetés kultúrájának gyakorlása, 

beépítése a csoportok programjába. 

Népi kifejezések megismerése. 

Népi hangszerek, dallamok 

összecsengése. 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://image.hotdog.hu/_data/members1/945/990945/images/Magazin2/NFMa1orgona.jpg&imgrefurl=http://www.hotdog.hu/magazin/magazin.hot?m_id=36036&h_id=117223&usg=__1wXiApgMo2B1fI8rq8sBQLYqzSE=&h=326&w=440&sz=66&hl=hu&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=XFJ7FXydBUNfmM:&tbnh=94&tbnw=127&prev=/images?q=orgona+vir%C3%A1g+k%C3%A9pek&hl=hu&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=z2aGTbeqMYnFswaJ5pmVAw
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(5-7évesek) 

Képek alkotása változatos 

technikákkal és eszközökkel: 

tempera, akvarell, vágás-ragasztás 

Egyéni és társas kompozíciók 

létrehozása. 

 

 

 

 

A tárgyak és a művek elkészítése 

az alkotás örömét nyújtja és 

lehetőséget biztosít az önkifejezésre. 

Finommotorika fejlődése, 

önkifejezésre választás, döntés 

lehetősége. 

A könyvtárban való kulturált 

viselkedés megfigyelése, 

tapasztalása. Könyvek megóvására 

nevelés.  

Kirándulások, Zöld hét, Zöld ovi tábor 

2021 április közepén. 

Fehérné Asbóth Mariann 

 

Bodaszőlőre utazunk, túrázunk, 

szekerezünk, kirándulunk. 

A zöldellő természet kincsei, 

megkeressük a tavasztündért. 

 

Természet változása megérinthet 

kicsit és nagyot egyaránt. Erőt 

gyűjtünk, felfrissülünk, egy év alatt 

nagyot nőttünk, mi már meg tudjuk 

fogalmazni érzéseinket, le tudjuk 

festeni a látottakat. 
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Anyák napi köszöntések 

2021. április 30, május3. 

 

Édesanyák köszöntése a 

csoportokban. Minden csoport 

megszervezi, lebonyolítja a 

köszöntést. Egyénileg-folyamatosan, 

ill, közösen megtervezett műsorral 

köszöntés. 

Kis kezek munkái, a gyermekek 

szavai, a közös játék öröme, a 

sütemény illata, a várakozás izgalma 

mindenkiben megmarad. 

Megtapasztalják a gyermekek, hogy 

az ünnep egy más nap, melyre 

felkészülünk.  

Olyan élmény , emlék az 

édesanyáknak, mely örökre 

megmarad. A gyermek mosolya, 

tekintete ott ragyog minden 

könnycseppben. 

 

Gyermeknap 

 

„ Kerek világ” 

 

2021. május 28.        

 

Csoportok pedagógusai 

 

 

 

 

Gyereknap a pünkösd jegyében 

 

 

Gyermek néptánc népzenei 

kísérettel. 

 

(3-7évesek) 

 

 

Körformák, kerekek, pörgés-

forgás 

 

Virtuskodás, ügyességi népi 

játékok régi eszközök megismerése, 

legényavatás,  

Szépségvarázslás- arcfestés 

Felelgetős játék – szöveges, 

mímes-improvizációs játék 

Pünkösdi dalok – térformák 

alakítása a dalos népzenei kíséretre 

Testséma és térérzékelés 

fejlődése. Beszédkészség, szókincs, 

kooperáció a társakkal, tolerancia a 

kisebbekkel, sérült gyermekekkel. 

Mozgáskoordináció, 

halláskészség, koncentráció, 

memória, számolási képesség 

fejlődése.  

Demokratikus döntés 

képességének kialakulása. 

 

 

Óvodai búcsú ünnepségek 2021 június 

 

Nagycsoportosok pedagógusai 

Dekorációk, díszítések, együtt 

gondolkodás, együtt szervezés. 

Megbeszélések a szülőkkel, 

vendégek fogadása. Minden itt 

dolgozó meghívása. 

Minden búcsúzó gyermek 

számára felejthetetlen élmény 

biztosítása. Hagyományos, innovatív 

megoldások színessé teszi az óvodánk 

csoportjainak búcsúünnepét. 

Búcsúemlékek, barátságok, 

találkozások megbeszélése. Együtt 

megyünk iskolába, mikor jöttök 

vissza látogatóba? 
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