
Munkaterv 2014/2015 nevelési év: 

 

Munkaterv: 

1. Csoportbeosztás 
2. Nevelési év rendje 
3. Munkaidő beosztás 
4. A nevelési év feladatai (általános és kiemelt) 
5. Eseményterv (ünnepek, jeles napok, felelősök, határidők) 
6. Egyéb 

 

Az óvoda adatai, dolgozói: 

Neve:                                      Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

Törzskönyvi azonosító szám: 818568 

OM azonosítószáma:              202586 

Székhelye:                              8452 Halimba, Bányász u. 18. 

Adószáma:                             15818566-1-19 

e-mail:                                    harsfaovoda@vazsonykom.hu 

Dolgozók:    

1. Kovács Attiláné                  óvodavezető  

2. Babosné Hock Márta          óvodavezető-helyettes 

3. Borbély Éva                        óvodapedagógus 

4. Berzsenyi-Simon Szilvia    óvodapedagógus (passzív munkaviszony - GYED) 

5. Dorosziné Szántó Erika      óvodapedagógus 

6. Gyulovics-Marton Eszter    óvodapedagógus 

7. Benke Viktória                   óvónő (2014. júl.1- nyelvvizsgája megszerzéséig) 

8. Auer Csilla                          kisgyermek-gondozó 

9. Poór Istvánné                     élelmezésvezető (pedagógiai asszisztens) 

10. Dél Károlyné                   dajka 



11.Puha Józsefné                 dajka 

12.Szarka Jánosné               dajka 

13.Vajai Zita                       irodai kisegítő (2014.okt.1-dec.31.) 
                                            pedagógiai asszisztens (2015. jan.1-től) 
 
Konyha dolgozói: 

1. Gyulovics Lászlóné       szakácsnő, diétás szakácsnő 

2. Preininger Zoltánné       konyhalány 

3. Savanyu Jánosné           konyhalány 

4. Szecsődi Anett              konyhalány 

Munkaterv 2014/2015 nevelési év: 

A működés rendje 

Az óvoda nyitva tartása: 6.30- 16.30 

1. Csoportbeosztás: 
I. Egységes Óvoda-Bölcsőde csoport (Kiscsoport) 

Óvónők: Babosné Hock Márta 
                Kovács Attiláné 
Gondozónő: Auer Csilla 
Dajka: Szarka Jánosné 
A csoportba beíratott gyerekek száma: 17 fő (5 bölcsődés, 12 óvodás). 
Ők a Micimackó csoport. Munkaruhájuk piros póló, fehér nadrág. 
Szeptemberi létszám: 12 fő. 17 új gyermek lesz. 
Csoportvezető óvónő: Babosné Hock Márta. 
 

II. Középső csoport 
 

Óvónők: Dorosziné Szántó Erika 
                Benke Viktória 
Dajka:     Puha Józsefné 
Pedagógiai asszisztens: Vajai Zita 



A csoportba beíratott gyerekek száma: 30 fő. Ebből 18 fő kiscsoportos korú (16 
ismétlő kiscsoportos, 2 először kiscsoportos korú), 12 fő pedig középsős korú. 5 
új gyermek van. 
Ők a Zsebibaba csoport. Munkaruhájuk sötétkék póló, fehér nadrág. 
Szeptemberi létszám: 30 fő.  
Csoportvezető óvónő: Dorosziné Szántó Erika. 
 

III. Nagycsoport 
 

Óvónők: Borbély Éva 
                Gyulovics-Marton Eszter 
Dajka:     Dél Károlyné 
A csoportba beíratott gyerekek száma: 31 fő. Ebből 21 fő tanköteles korú, 
nagycsoportos; 10 fő pedig középsős. 
Ők a Kisvakond csoport. Munkaruha: világoskék póló, fehér nadrág. 
Szeptemberi létszám: 31 fő. 2 új gyermek lesz. 
Csoportvezető óvónő: Borbély Éva. 
 
A pedagógiai asszisztens Vajai Zita 2014.október 1-től, aki a Zsebibaba 
csoportban kisegítőként dolgozik napi 4 órában, az irodában pedig óvodatitkári 
munkát szintén napi 4 órában végez majd. Ha dajka hiányzik, ő a helyettese. 
 
Az óvodába beíratott gyerekek száma összesen: 79 fő (fejkvóta szerint: 85 fő). 
A héten megtörtént a 20%-os csoportlétszám emelési kérelem benyújtása, így 
30-30 fő az engedélyezett létszámunk a nagyobb csoportokban, a 
kiscsoportban pedig 16 fő.  
Ezen felül 10 %-os emelés kérelmét is beadom, amit a Szülői 
Munkaközösségnek is véleményeznie kell, így lesz 33-33-18 az engedélyezett 
létszám. 
 
Az óvónők kétheti, a dajkák heti váltásban dolgoznak. 
2014. szept.1-től:               délelőttös óvónők: Borbély Éva  
                                                                                Babosné Hock Márta 6.30-tól 
                                                                               Benke Viktória 
                                             délutános óvónők: Gyulovics- Marton Eszter  



                                                                              Dorosziné Szántó Erika 
                                                                             Kovács Attiláné. 16.30-ig 
                                             délelőttös dajka: Puha Józsefné, 
                                            középidős dajka: Szarka Jánosné, 
                                           délutános dajka: Dél Károlyné. 
 
A csoporton kívül dolgozók: 
 
Feladat ellátás helye Név Munkakör 

Iroda+ Főzőkonyha Poór Istvánné élelmezés-vezető 
Iroda+ csoport Vajai Zita pedagógiai asszisztens 
Főzőkonyha Gyulovics Lászlóné szakácsnő 
Főzőkonyha Preininger Zoltánné konyhalány 
Főzőkonyha Szecsődi Anett konyhalány 
Főzőkonyha Savanyu Jánosné konyhalány 
Óvoda- Iskola Kovács Tibor karbantartó 
 
Speciális feladatot ellátó óvodapedagógusok: 
 
Feladat Felelős Helyszín 

Gyermekvédelem Babosné Hock Márta 
Kovács Attiláné 

óvoda egész területén, 
Ifjúságvédelmi 
megbeszélések 

Gyermektánc Borbély Éva  nagycsoport 
Fejlesztő pedagógia Babosné Hock Márta fejlesztő szoba 
SNI-s gyerek ellátása, 
konzultáció és 
együttműködés a 
fejlesztő szakemberekkel 

Borbély Éva 
Gyulovics-Marton Eszter 
Babosné Hock Márta 
Kovács Attiláné 

 

Elme-torna  Borbély Éva 
Gyulovics-Marton Eszter 
 

nagycsoport 

 



Speciális feladatot ellátó egyéb szakemberek: 
   
Feladat Felelős Helyszín 

Logopédiai ellátás logopédus fejlesztő szoba 
SNI-s gyerek ellátása 
 

logopédus, 
gyógypedagógus 

fejlesztő szoba 

 
2. A nevelési év rendje: 

 
      A nevelési év 2014. szept.1-től 2015. aug. 31-ig tart. 

A foglalkozások kezdete: 2014. szept.15.-nagycsoport 
       2014. okt.6.     –középső csoport 
      2014. nov.3.    –kiscsoport 
Szünetek időpontja: Téli szünet: 2014. dec. 22-jan.2. (5 munkanap) 
                                     (előzetes szülői igényfelmérés alapján) 
                                     Nyári szünet: 2015. júl. 27-aug. 21. (4 hét) 
Nevelés nélküli napok:  I. Téma: A fejlesztési terv, a tehetséggondozás 
                                             Időpont: 2014. okt.31.  
                                             Felelős: Kovács Attiláné 
 
                                             II. Téma: Felkészülés a pedagógus ellenőrzésre, 
                                                          Első félév munkájának értékelése, 
                                                          Kiemelt nevelési terület (Zöld Óvoda és  
                                                          anyanyelvi nevelés) 
                                                          jegyében végzett tevékenységek értékelése. 
                                              Időpont: 2015. jan. 2.  
                                              Felelős: Kovács Attiláné 
 
                                           III. Téma: Iskolaérettségi vizsgálatok értékelése, 
                                                             Kiscsoportosok értékelése a  
 tehetséggondozás szempontjai alapján, 
                                                             Nagycsoportos óvónők beszámolója (Elme 
                                                             torna) 
                                              Időpont: 2015. ápr.  
                                              Felelős: Kovács Attiláné                                                                                                                             



      Nyílt nap az óvodában:  2015. március   - mindhárom csoportban 

      Nevelőtestületi és munkatársi értekezletek 

                                         Tanévnyitó értekezlet 
                                         Téma: Munkaterv, munkaidő-beosztás, csoportbeosztás 
                                          Időpont: 2014. aug. 28. 
                                          Felelős: Kovács Attiláné 
 
                                          Tanévzáró értekezlet 
                                          Téma: Csoportok év végi beszámolója, 
                                                       Felelősök év végi beszámolója, 
                                                       Óvodavezető év végi beszámolója, 
                                                       Nyári feladatok megbeszélése. 
                                          Felelős: Kovács Attiláné 
                                           Időpont: 2015. jún. 11. 
 

      Nevelési értekezletek :  Havonta egyszer, a hónap második szerdáján. 
                                                 Téma: Aktuális kérdések, teendők megbeszélése 
                                                 Felelős: Kovács Attiláné, Babosné Hock Márta 
      Technikai munkatársak  
      értekezlete:                     Havonta egyszer, a hónap második csütörtökén. 
                                                 Téma: Aktuális kérdések, teendők megbeszélése         
                                                 Felelős: Kovács Attiláné, Babosné Hock Márta 
                                         
      Szülői értekezletek:   I. Tanév eleji szülői értekezlet 
                                               Csoportos szülői értekezlet:  
A csoportban folyó nevelői munka tervezete. Ped.-psz-i vizsgálatok 
eredményeinek ismertetése a nagycsoportban. SZM tagok és vezető 
újraválasztása. Igényfelmérés a nyitva tartásról és a szakkörökről. 
                                                Időpont: 2014.szept.8-12. 
                                                Felelős: óvónők 
 
                                               II.Félévi szülői értekezlet 
 



Az elmúlt félév munkájának értékelése, következő félév feladatai. Az 
iskolaérettség kritériumai, a beiskolázás törvényi szabályozása a 
nagycsoportban. Személyiség lapok ismertetése egyénileg. 
                                                  Időpont:2015. jan. eleje 
                                                  Felelős: óvónők 

                                              III.Év végi szülői értekezlet 

Az elmúlt év munkájának értékelése. A leendő elsősök tanítójának, valamint a 
leendő napközis nevelőnek a tájékoztatója a nagycsoportban. Személyiség 
lapok és kimenet ismertetése egyénileg. 
                                               Időpont: 2015. április 
                                               Felelős: óvónők 
 

3. Munkaidő beosztás: külön lapon 
4. A 2014/2015-ös nevelési év feladatai: általános és kiemelt feladatok 

 
Általános feladatok 

A Hársfa Óvodában folyó nevelőmunka alapjául a 2013. július 1-én módosított 
Pedagógiai Program szolgál. Ennek alapos ismerete, gyakorlati alkalmazása 
valamennyi óvónő számára kötelező érvényű.  
                                                                                                                                      
           Kiemelt feladat 
Az előző nevelési évben kiemelt feladatként a külvilág tevékeny megismerésére 
nevelést (Zöld Óvoda) és az egészséges életmódra nevelést (mozgás) 
választottuk. Ezen belül a Zöld Óvoda programok megvalósítását és napi két 
mindennapos testnevelést, valamint sportdélután szervezését vállaltuk. 
Emellett az Elme- tornát is folytattuk. 
Javaslom, hogy az idén ismét válasszuk részben a külvilág tevékeny 
megismerését, ugyanis a Zöld Óvoda pályázatban vállalt tevékenységeket idén 
is le kell bonyolítanunk, sőt új Zöld Óvoda pályázatot is adunk be szeptember 5-
i határidővel. Emellé javaslom az anyanyelvi nevelést kiemelt területnek. 
Természetesen az elme torna is folytatódik a nagycsoportban. A kiscsoportban 
elkezdjük a gyermekek megfigyelését a tehetséggondozás szempontjai alapján. 
A kutyás terápia októberben elkezdődik heti egyszer a rászoruló gyerekeknek. 
 



A „Zöld Óvoda” működésével kapcsolatos feladatok a 2014/15-ös nevelési 
évben: 
Területek Óvónői feladat Dajka feladata Megvalósítás 

módja 
 
 
 
 
Egészséges 
életmód 

 gyümölcs-evés 
napirendbe ikt. 

Gyümölcsök 
előkészítése 

Naponta de. 10 órakor 

Friss ivóvíz bizt. A 
csoportban 

Poharak fert. , friss víz 
bizt. 

Minden nap 

levegőzés Nevelőmunka segítése Minden nap 
Élményszerző séta Nevelőmunka segítése Havi 1 alkalom 
Gyermekúszás 
megszerv. Nagycsop. 

Nevelőmunka segítése 10 alkalom 

Reform ételbemutató 
szerv. Élelm.vez-vel 

Előkészületek segítése Kismama Klubban, 
évente egyszer 

Kirándulások szerv. 
természetben 

Nevelőmunka segítése évszakonként 

Emlékház kertjének 
megfigyelése 

Nevelőmunka segítése 2 havonta 

Kiemelt nev. ter.:  
mozgás 

Szervezési feladatok 
segítése 

mindennapos 
testnevelés, családi 
sportnap, előadások 

Egészség Kézmosás világnapja 
programok 

Szervezési feladatok 
segítése 

okt.15. 

Születésnapra 
édességek helyett 
gyümölcs kérése 
szülőktől 

Puliszka torta 
elkészítése 

Minden gyermek 
születésnapján, 
csoportonként 

Víz takarékosság Gyerekek figyelmének 
felhívása kis vízsugár 
használatára. 

Nevelőmunka segítése folyamatosan 

Csapok elzárása Csapok ellenőrzése rendszeresen 

 
Növény- és 
kisállat gondozás 

A csoport növényeinek 
gondozása 

Nevelőmunka segítése folyamatosan 

Halak gondozása az 
akváriumban és a kerti 
tóban 

Akvárium tisztítása 
Tó vízszintjének 
ellenőrzése, feltöltés 

Folyamatosan a 
középső- és 
nagycsoportosokkal 

Állat- és növénygond. 
megfigyelése 

Nevelőmunka segítése Kiscsoportban 
folyamatosan 

Téli madárgondozás Eleség előkészítése, 
madáretető 
elhelyezése 

Nov.1-től febr.28-ig 

Csoportonként a saját 
ágyás gondozása 

Nevelőmunka segítése folyamatosan 



Vakvezető kutyák 
világnapja program 

Nevelőmunka segítése ápr. 30. 

 
 
 
 
 
 
 
A közv. körny. 
óvása, szépítése, 
esztétikája 
 
 

„Zöld Faliújság” 
kialakítása, folyamatos 
frissítése 

Cikkek gyűjtésébe 
bekapcsolódás 

havonta 

Csoportszoba 
esztétikus kialakítása 

A csoportszoba 
rendszeres takarítása 

naponta 

Hibás és 
balesetveszélyes 
játékok javíttatása 

Apróbb javítások 
elvégzése  

alkalomszerűen 

Komposztálás, 
komposzt 
felhasználása 
óvodakertben 
karbantart. 
segítségével 

Őszi falevél-
gereblyézés 
megszervezése 
gyerekekkel, komposzt 
kezelés, felhasználás 

Időszaknak 
megfelelően 

Szelektív 
hulladékgyűjtés: 
-papírgyűjtés 
-szemétszedés utcán, 
szétvál. szel. kukákba 
-műa.flakon taposás 

Bekapcsolódás a 
szervezésbe 

Föld Napjának hetében 
 
 
 
 
júniusban, júliusban 

Csoport dekorációja az 
évszaknak megfelelően 

Nevelőmunka segítése alkalomszerűen 

Óvoda dekor. 
évszaknak, jeles 
napoknak megfelelően 

Részvétel a dekoráció 
készítésében 

alkalomszerűen 
pl.: „Föld Napjától Víz 
Napjáig” kiállítás, 
villanyóraszekrény 
dekor., folyosó dekor.  

Az óvoda 3 
kiskertjének gondozása 
gyerekekkel 

Bekapcsolódás a kert 
gondozásába 

Kb. havonta 

 A sziklakert 
megfigyelése a 
gyerekekkel 

kertgondozás folyamatosan 
kiscsoporttal 

 Fűszernövények 
felhasználása 

Előkészítésük 
étkezéshez 

Az idénynek 
megfelelően, 
nagycsoport 

 Hulladék anyagok 
felhasználása 
barkácsoláshoz 

Nevelőmunka segítése, 
szerszámok 
előkészítése 

folyamatosan 

 
Környezet- 

A körny-ben tört. 
vizsgálódás szervezése 

Eszközök előkészítése A tervezőmunka 
szerint 

Tanösvény gondozása A munkálatok segítése nagycsoport  



védelem a tanulás 
területén 

Fűszernövények 
ültetése a sziklakertbe 

A munkálatok segítése középső csoport 

„Kavics- és 
növénysimogató”- 
játék a sziklakertben 

Nevelőmunka segítése kiscsoport hetente 

KUKA Tündér 
társasjáték használata 

 alkalomszerűen, 
nagycsoportban 

Könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés 

Szervezési feladatok 
segítése 

 Évente egyszer 

Megfigyelések séták, 
kirándulások alk.-val 

Szervezési feladatok 
segítése 

A tervezőmunka 
szerint 

Hajókirándulás Nevelőmunka segítése májusban, egész óvoda 
Korszerű ped. 
módszerek alkalmaz. 

Nevelőmunka segítése két havonta egyszer, 
az Emlékház kertjében 
tett látogatások, 
foglalkozások 
alkalmával 

 
Zöld Jeles napok 

Állatok világnapja Szervezési feladatok 
segítése a különböző 
kirándulások, 
rendezvények során 

Okt.4.   
Víz világnapja 
HAPPY-HÉT 

Márc.22. halimbai 
Horgásztavak 

Föld világnapja Ápr. 22. szőci Kútvölgy 
Madarak és fák napja Máj. 10. Malomvölgy 

Zöld 
Kapcsolataink 

Emlékház , Tankert és 
Oktatóközpont 

Nevelőmunka segítése 2 havonta egyszer 
mindhárom csoport 

ÖKO- Iskola Nevelőmunka segítése évi 4 közös program 
Erdei óvoda Szervezőmunka 

segítése 
évi egy program 

Marketing Publikálás a 
programokról 
(Halimbai Hírek) 

 Felelős: Kovácsné 
(óvónők felváltva) 
havonta 

Publikálás a 
programokról 
(Veszprém Megyei 
Napló) 

 Civil tudósító 
segítségével( 
Schvarzkopf Anita) 
Évente egyszer 

Kapcsolat a halimbai ÖKO- Iskolával: 
 
Mi megyünk, mikor? Hozzánk jönnek, mikor? Felelős 
Leendő elsősök nyílt 
napja: április 

 nagycsoportos óvónők 

Szelektív 
hulladékgyűjtés: június, 
július 

 óvónők 



 Lucázás: dec. 13.  5.o. Babosné 
 Gyermeknap: május  1.o. Kovácsné 
 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjéről 
 
  Az óvodavezetői ellenőrzések az adminisztrációs munkára és a gyakorlati 
tevékenységekre terjednek ki majd. Mindig segítő, támogató szándékúak 
lesznek. 
  A mulasztási naplókat havonta ellenőrzöm.  
  A csoportnaplók első ellenőrzése 2015. januárban lesz.  Kérlek benneteket, 
hogy a balesetvédelmi oktatás, figyelemfelhívás történjen meg a gyerekeknek 
szeptemberben, ez a csoportnaplóban is rögzítésre kerüljön és vonatkozzon a 
csoportszoba és az udvar biztonságos használatára egyaránt. Ezt havonta 
ismételjük meg. Valamint minden kirándulás előtt történjen meg ez újra. 
Mindenki megkapja a szükséges nyomtatványokat és szeretném, ha a 
mulasztási naplók szeptember 1-re kitöltve készen állnának az évkezdésre. A 
csoportnaplók megnyitása is történjen meg szintén szept.1-ig.  
  Minden csoportba megyek látogatóba, félévente egyszer, előtte szólni fogok. 
 
      A beiskolázási terv 
 
A 2014/2015-ös nevelési évben fontosnak tartom, hogy keressük a 
tehetséggondozás elméleti alapjaival való ismerkedés lehetőségeit, vegyünk 
részt továbbképzéseken minél többen e témában.  
 
Intézményi minőségi munkavégzés ellenőrzésének munkaterve 
 
Időtartam Tevékenység Dokumentumok Felelős 
2015. május partneri 

elégedettség 
mérése(fenntartó, 
iskola-igazgató) 

interjú MIP Team 
(Dorosziné, 
Babosné) 

2015. május szülői 
elégedettség 
mérése 

kérdőív MIP Team 



2015. június alkalmazotti 
közösség 
értékelése 
(önértékelés, 
vezetői értékelés) 

teljesítmény-
értékelés 
(óvodapedagógusok, 
dajkák) 

Kovács Attiláné 

 
Minőség irányítási rendszer működtetése 
     
A Team feladata A Team tagjai Tervezett időszak 
Interjúk felvétele, 
értékelése, 
nevelőtestület 
tájékoztatása 

Dorosziné 
Babosné 

2014. szept.-től 
2015. májusig 

Szülői elégedettség 
mérési kérdőív 
előkészítése, kiosztása, 
értékelése, tájékoztatás 

Dorosziné 
Babosné 

2014. szept.-től 
2015. májusig 

 
Minőségi munkavégzés ellenőrzésének területén belül az elmúlt három 
nevelési év során 

- I. évben: partneri elégedettséget mértünk (fenntartó, iskola-igazgató), 
szülői elégedettséget mértünk és az alkalmazotti közösség értékelését 
végeztük.  

- II. évben: ötletládát helyeztünk ki a szülőknek, az alkalmazotti közösség 
egymást értékelte (óvodapedagógusok, dajkák), valamint vezetői 
értékelés és önértékelés készült 2 év munkája alapján.  

- III. évben: Az előző két év eredményeinek összesítése alapján 
választottunk megvalósítandó feladatokat, tűztünk ki egyéni célokat az 
adott nevelési évre. Ezek megvalósítását év végén értékeltük. 

Újabb három éves ciklus kezdődik idén. Szeretném, ha a minőségi 
munkavégzésbe bevennénk „Az örömmel végzett munkáért” járó díjat, melyet 
év végén, titkos szavazással ítélnénk oda egy vagy több dolgozónak (a szülőket 
is bevonva a szavazásba- kérdőíven ezt is megkérdezve). A díjat tulajdonosa egy 
nevelési éven át birtokolhatja (óvoda és konyha összes dolgozója- 2015. 
júniusban 17 fő- vesz részt). 



 
A gyerekek fejlődésének mérése 
 
Mindhárom csoportban félévente, írásos dokumentumban rögzítjük a gyerekek 
aktuális fejlettségi szintjét, a fejlesztendő területeket és a fejlesztési tervet. Ezt 
a szülők megismerik, aláírásukkal elfogadják. 
Az iskolába induló gyerekekről „Kimenet” dokumentumot készítünk. 
 
Nevelési időn kívüli foglalkozások 
 
Foglalkozás 
tartalma 

Felelős Helyszín Időpont 

Kismama Klub Kovácsné középső csoport minden hónap 
első szerdája 

Diavetítő szakkör Gyulovics-Marton 
Eszter 

középső csoport minden hónap 
második szerdája 

BOZSIK-program 
gyermekfoci 

Litvinyuk Zoltán, 
Kovács Zsolt  

iskola tornaterme hetente 

 
5. Esemény-terv (külön lapon) 
6. Egyéb 
 Kérek mindenkit, hogy a nagy gyereklétszámra való tekintettel, 

különösen pontosan próbáljuk a napirendet betartani idén is, így 
segítsük egymást: 
például: 
reggel 
6.30 – gyülekezés az I-es csoportban 
7.30 – középső csoport és nagycsoport a II-es csoportba mehet, 
8.00 – nagycsoport is helyére mehet. 
              udvarról bejövés: 11.10 – kiscsoport 
                                               11.20 – középső 
                                               11.35 – nagycsoport. 
              ebéd után mosdóba: 11.50 – kiscsoport 
                                                    12.00 – középső 
                                                    12.10 – nagycsoport. 



              felkeléskor: 14.15 – nagycsoport 
                                    14.20 – középső 
                                    14.30 – kiscsoport. 
             csoport-összevonás: 15.00. 

 
                                                        Eseményterv 

2014/2015. nevelési év 
 
  
Hónap Dátum, esemény, teendő Felelős 
szeptem-
ber 
 
1.hét: 
BEFOGADÁS 
2. hét: 
SZÜLŐI 
ÉRTEKEZLET, 
FÉNYKÉPÉSZ 
KERT 
3. hét: 
CSOPORTKI- 
RÁNDULÁS, 
RAJZPÁLYÁZ 
4.hét 
ÜNNEPI 
ELŐKÉSZÜ-
LETEK 
 

8-12. szülői értekezlet mindegyik csoportban 
     balesetbiztosítás 
     könyvek, újságok 
    őszi kirándulás középső és nagycsoportban szülőkkel 
    Nevelési Tanácsadó vizsgálata, logopédus vizsgálata 
       gyerekfényképezés, csoportkép is 
15. éves terv heti témái, mulasztási naplók ellenőrzése 
15. foglalkozások kezd. nagycsoport 
      Tanösvény gondozása az udvaron 
      családlátogatások 
      Elme torna kezdése 
      „Kavics- és növénysimogató”- bevezetése 
       Gyerekek születésnapjára puliszka-torta  
29-okt.3. 40 éves évforduló programjainak előkészítése, 
                  megvalósítása  
  

óvónők 
BabosnéH.M. 
Poór I-né 
4 óvónő 
Kovácsné 
Kovácsné 
Kovácsné 
nagycsop.óvónők 
nagycsoport 
óvónők 
nagycsop.óvónők 
kiscsoport 
dajkák, Viol 
Kovácsné, 
Babosné H.M. 

október 
1.hét: 
ÁLLATOK 
2.hét: 
KÉZMOSÁS 
3.hét: 
OKT.23. 
4.hét: 
KERT 

6. foglalkozások kezd. középső csop. 
4. Állatok világnapja  
    Statisztika 
    Kismama Klub és Diavetítő szakkör indítása 
15. Kézmosás világnapja 
      Katasztrófa-védelem világnapja (Tűzriadó) 
31. I. nevelés nélküli munkanap 

középsős óvónők 
Dorosziné Sz.E. 
Kovácsné 
Kovácsné 
B. Viki 
Borbély Éva 
Kovácsné 

november 
 
1.hét: 
FALEVÉL 
2.hét: 
MÁRTON 
3.hét: 
MADÁR 
4.hét: 

    falevél-gereblyézés, kerti munka gyerekekkel 
3.foglalkozások kezd. kiscsop. 
11.Márton-nap     
     Munkadélután(Mikulás aj. kész. közösen szülők-óvónők) 
     csoportlátogatás, mul.naplók,igazolások ellenőrzése 
     előkészület, ajándék Mikulásra 
     
    kerti tó téliesítése, madáretetés megkezdése 

dajkák 
kiscsop.óvónők 
óvónők 
SZM 
Kovácsné 
középső csoport 
+ Babosné H.M. 
DoroszinéSz.E. 



MUNKADÉ-
LUTÁN 

    madárkalács készítés 
 

óvónők 
 

december 
 
1.hét: 
MIKULÁS 
2.hét: 
LUCA 
3.hét: 
KARÁCSONY 
4.hét: 
ZÁRÁS 

    Mikulás- ünnepély Kultúrházban, szereplés óvónők 
    villanyóra-szekrény dekorálása 
    Lucázás az iskolásokkal 
    Karácsonyi hangulat előkészítése, mézeskalács-sütés stb. 
 
    szülők bevonása a hangulat-előkészítésbe  
     

Borbély Éva 
kiscsoport 
Babosné H.M. 
nagycsoport 
+ Babosné H.M. 
Babosné H.M. 
 

január 
 
1.hét: 
TÉL, 
EMLÉKHÁZ 
2.hét: 
MEDVE 
3.hét: 
SZÜLŐI 
ÉRTEKEZLET 
4.hét: 
SZEM.LAP 
 

2.    II.nevelés nélküli munkanap 
    szülői értekezletek megtartása, félévzárás 
    fejl.lapok és csoportnaplók ellenőrzése 
    szabadságolási terv készítése 
    iskolaérettségi vizsgálatok  
    téli túra szülőkkel, mindhárom csoportban 

Kovácsné 
óvónők 
Kovácsné 
Kovácsné 
nagycsop.óvónők 
óvónők 

február 
1.hét: 
FARSANG 
2.hét: 
ÓVODABÁL 
3.hét: 
EGÉSZSÉG 
4.hét: 
TESTÜNK 

    szülők bálja előkészületek, lebonyolítás 
    gyerekfarsang (sportversenyek) 
     
csoportlátogatás, mul.naplók ellenőrzése 
 

Babosné, SZM 
kiscsoport 
+Babosné H.M. 
Kovácsné 
 

március 
1.hét: 
EMLÉKHÁZ 
2.hét: 
KERT 
MÁRC.15. 
3.hét: 
VÍZ 
4.hét: 
NYÍLT NAP 
5.hét: 
HÚSVÉT 

22. Víz világnapja 
       látogatás a fejl.ped.-nál 
       mul.naplók, csoportnaplók ellenőrzése 
       villanyóra-szekrény dekorálása 
       Fűszernövények ültetése sziklakertbe 
       nyílt nap 
       Húsvéti előkészületek, ajándék 

Babosné 
Kovácsné 
Kovácsné 
középső csoport 
középső csoport 
óvónők 
Babosné 



április 
1.hét: 
HÚSVÉT 
2.hét: 
USZODA, 
SZÜLŐI 
ÉRTEKEZLET 
3.hét: 
FÖLD NAPJA 
USZODA 
4.hét: 
USZODA, 
PANCSOLÁS, 
BÖLCSŐDÉK 
ANYÁK  N. 

   Húsvéti előkészületek, ajándék 
   csoportlátogatás 
   uszoda 
   kirándulások Ajkára (rendőr, mentő, tűzoltó) 
22.Föld világnapja(Tankert,kirándulás, rajzpályázat, 
   „Mindenki hozzon egy lapos követ!”; „1 család=1 virág”) 
     szülői értekezlet 
     Bölcsődék napja 
      beiratkozás a köv. nev. évre 
      Anyák napjára ajándék 

Babosné 
Kovácsné 
nagycsop.óvónők 
Kovácsné 
Babosné 
 
óvónők 
Gy-M Eszte,Csilla 
Kovácsné,Poórné 
óvónők 

május 
1.hét: 
MADARAK, 
FÁK NAPJA 
2.hét: 
HAJÓKIRÁN
DULÁS 
3.hét: 
KERT, 
ÉRZÉKENYÍ-
TŐ NAP 
4.hét: 
ÉVZÁRÓ 
GYEREKNAP 

       Anyák napja 
10. Madarak,fák napja (kiránd. Malomvölgybe szülőkkel) 
       fejl.lapok, mul. és csoportnaplók ellenőrzése 
       leendő tanító néni meghívása, látogatás az 1.o-ban 
       kimenet lezárása 
       egész óvoda buszos kirándulása (Hajókirándulás) 
       gyermeknap, nagycsop.búcsúja, évzáró, 
       Elme torna bemutató fogl. 
       Fűszernövények felhasználása 
       villanyóra-szekrény dekorálása (körny.véd. világnap)  
      Érzékenyítő nap (játékok+ kutyaterápiás bemutató)                                                         

óvónők 
Babosné 
Kovácsné 
nagycsop.óvónők 
nagycsop.óvónők 
Babosné,Poórné 
Babosné 
nagycsop.óvónők 
középső csoport 
nagycsoport 

június 
július 

       nyári napirend, naplók lezárása 
       nevelési évet lezáró értekezlet, normatíva lezárása 
       szabadságok megkezdése 
       elvégzendő munkák feljegyzése karbantartónak 
       locsolás 
       szelektív hulladékgyűjtés 

óvónők 
Kovácsné,Poórné 
mindenki 
óvónők 
dajkák 
Kovácsné 

augusztus        szabadságok kiadása, zárás 
       viráglocsolás, halak etetése zárás alatt 
       karbantartási munkák elvégeztetése, ellenőrzése 

Kovácsné 
dajkák 
Kovácsné 

 

Állandó, folyamatos feladatok és felelőseik: 

Nagycsoportban: 

 Heti 2 tornatermi foglalkozás az iskolában (kedd, csütörtök 3. óra) – Borbély Éva, Gy-
M. Eszter 

 Heti 1 gyermektánc foglalkozás az óvodában – Borbély Éva 

 Heti 1 logopédia foglalkozás az óvodában – Kovácsné, Babosné 

 Fejlesztő foglalkozások a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján – Babosné Hock Márta 



Gyermekvédelem – Kovácsné, Babosné Hock Márta 

Halimbai Óvodásokért Alapítvány – Babosné, Poórné 

Kapcsolattartás: 

 Fenntartóval – Kovácsné, Poórné 

 iskolával – Kovácsné, Babosné, Poórné 

 Szülők közösségével – Kovácsné, Babosné 

 Gyermekjóléti Szolgálattal – Kovácsné, Babosné 

 Egészségügyi intézményekkel – Kovácsné 

Szakkörök vezetése: Kismama Klub: Kovácsné , Diavetítő szakkör: Gyulovics-M.Eszter  
Kutyás terápia: Kovács Attiláné, Vajai Zita (segítségnyújtás a lebonyolításban) 
Könyvtáros: Dorosziné Szántó Erika 
Halak, tó ápolása: Dorosziné Szántó Erika 
MIP Team: Babosné Hock Márta, Dorosziné Szántó Erika 
Hársfa Óvoda FACEBOOK csoport, fényképek: Gyulovics- Marton Eszter 
Zöld Faliújság: Kovácsné (Állatok vn- Dorosziné; Kézmosás vn- B.Viki; Madáretetésről- B.Éva; 
Víz vn- Babosné; Föld vn- Kovácsné, Bölcsődék vn- Gy-M Eszter; Madarak, fák vn- B.Éva, 
Körny.véd. vn- Gy-M Eszter) 
Balesetbiztosítások: Babosné 
Erdei- óvoda projekt 2015. tavasz- megvalósítás tervezete, előkészítése: Borbély Éva, A.Csilla 
Szelektív hulladék-gyűjtés és feldolgozás: Borbély Éva, Gy-M.Eszter, Kovácsné (óvodában 
összegyűlő műa. flakonokat nagycsoportosok kéthetente összetapossák, felviszik a 
gyűjtőhelyre) 
Saját ágyását minden csoport gondozza: - kiscsoport- virágágyás 
                                                                          -középső csoport- sziklakert, veteményes 

                                                                          -nagycsoport- gyógynövényes tanösvény. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületi tagokat és Tóbel János Polgármster Urat, 
hogy törvény adta lehetőségükkel élve véleményezzék óvodánk éves 
munkatervét! 
 
Köszönettel:     
                                                                                                       Kovács Attiláné 
 
Halimba, 2014. aug.28. 


