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2014/2015-ös tanév feladatai 
 
 A Társulás bemutatása 
 
A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda 
A költségvetési szerv székhelye: 7173 Zomba, Ady u.22. 
A költségvetési szerv intézményegysége: Zombai egységes óvoda-bölcsőde 
A költségvetési szerv intézményegységei:  

• Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai tagóvodája 
7175 Felsőnána, Rákóczi u.4. 

• Zombai Körzeti Óvoda Kétyi tagóvodája 
7174 Kéty, Rákóczi u.83. 

 
Személyi feltétel: 
 
 Óvónői álláshely: 9 fő 
 Gondozónő: 1 fő 
 Dajkai álláshely:        5 fő 
 Logopédus: Jakab Zsuzsanna 
 Néptánc oktató: Csiki Gyula  
 Gyógytestnevelő: Fazekas Anita 
 Angol tanár: Kőszegi Beatrix 
 Konduktor: Kovács Ágnes 
 
Csoport elosztások: 
 
Zombai körzeti Óvoda 
 Egységes óvoda-bölcsődés csoport: 14 fő   
 Gondozónő:Debreczeni Margit 
 Óvodapedagógus: Faragó Istvánné 
    Bálintné Marsai Edit 

 
dajka:Beke Tünde  

 
 Kis-középső csoport:  21 fő  

   
 Óvodapedagógus:  Reining Noémi 

Bálintné Marsai Edit 
    dajka: Kovács Istvánné 
 

Nagy-középső csoport: 20 fő   
 Óvodapedagógus: Óvodapedagógus: Pál Gyuláné 
   dajka: László Attiláné 
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Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai tagóvodája: 

Vegyes életkorú csoport: Kezdő létszám: 14 fő 
Életkor szerinti megosztás: 5-6-7 éves  fő 
                                               4-5  éves   fő 

 3-4  éves   fő     
 

 
 Óvodapedagógus: Fábiánné Dávid Erzsébet  

Buzás Istvánné  
   Dajka:Fábián Antalné 

Zombai Körzeti Óvoda Kétyi tagóvodája 
Óvodapedagógus: Turbuk Józsefné  

     Heidtné Fenyvesi Ágota Mária   
                       Dajka: Fábián Lászlóné 
Kezdő létszám: 20 fő 
Életkor szerinti megosztás: 5-6-7 éves 6 fő 
                                               4-5  éves  7 fő 

 3-4  éves  7 fő     
 

Szervezeti feltételek 
 

A közoktatásról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 

szervezett többcélú intézmény. A közös igazgatású közoktatási intézmény 

szakmailag önálló intézményegysége, melynek pedagógiai munkáját az Óvodai 

Nevelési programban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

megfogalmazottak szerint az óvodavezető irányítja. 

 

Az intézmény tárgyi feltételei 

 

Tárgyi feltételeink az eszköznormában megfogalmazottak alapján 

kerülnek megvalósításra a fenntartóval való egyeztetés során. A bútorzat, a 

felszereltségünk folyamatos fejlesztést igényel. Az alapellátáshoz szükséges 

tárgyak, eszközök rendelkezésünkre állnak. A meglévő életterek és kiszolgáló 

helyiségek célszerű elrendezésére, kiszolgálására lenne szükség. Mivel az óvoda 

épülete kastélynak épült, többszöri átalakítás után is folyamatos karbantartást 
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igényel. A szabadban szervezett tevékenységhez az átlagon felüli, jól kialakított 

és felszerelt udvar áll rendelkezésünkre. A meglévő felszerelések, tárgyak, 

eszközök állapotának javítása mindenképpen közös feladat, mely megteremti a 

derűs, kiegyensúlyozott alkotó légkört az intézményben.  

 

A pedagógiai munka értékelése 

 

Az óvodák saját helyi nevelési programmal rendelkezik, ez a közös 

igazgatású közoktatású intézmény pedagógiai programjának része, melyben 

kiemelt szerepet kap a környezet megismerése és a német nemzetiségi nyelvvel 

való ismerkedés.  

Az együttműködés színterei 

 

Óvoda – család  

 

Az óvodában hosszú évek óta eredményes és hatékony a kapcsolat a 

szülői házzal a gyermekek nevelése érdekében. Ezek: beóvodázás, rendszeres 

óvodába járás, szokásrend kialakítása, családlátogatás, nyitott óvodai program, 

közös ünnepélyek, programok. 

A jövőben újabb kapcsolattartási és együttműködési lehetőségek keresése, 

biztosítása szükséges, hangsúlyozottan a játéktevékenység és a német 

nemzetiségi nevelés területén.  

Valljuk a nevelésben a család elsődlegességét, tiszteljük a szülőt. 

Elfogadjuk a család szokás-és szabályrendszerét, és tapintatosan befolyásoljuk a 

helyes életmód alakításában az arra rászoruló családokat. A család és az óvoda 

kapcsolatában szeretnénk, hogy segítőkész, nyílt és kölcsönös nevelőtársi 

viszony valósuljon meg. Napi munkánkat jellemezze, az érdeklődés a reális 

tájékoztatás, mert ezek a tényezők az együttműködés alapjai. 
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A szülők képviselőik által (SZMK-tagok), részt vesznek óvodai életünk és 

programjaink alakításában.  

 

Óvoda – iskola 

 

A szervezeti felépítésből adódóan intézményvezetői szinten rendszeres az 

együttműködés, az információáramlás. A kapcsolattartás tartalmát, formáját és 

módszereit az együttműködési terv tartalmazza. Az együttműködés formái: 

kölcsönös hospitálás, konzultáció, részvétel az intézményi rendezvényeken, 

látogatás a mindenkori nagycsoportban és első osztályban. 

A hospitálások tervezett időpontjai: 

- szeptember közepe (az 1. osztályosok meglátogatása: 

Bálintné Marsai Edit, Reining Noémi, Heidtné F.Ágota, 

Fábiánné Dávid Erzsébet 

   - május hónapban (a tanítók látogatása a nagycsoportokban) 

 

 

Óvoda – fenntartó 

 

Az óvoda vezetője és fenntartója között állandó a kapcsolat, mely 

eredményeképpen ismert nevelőtestület számára az önkormányzat intézkedési 

terve, mely tartalmazza az intézmény működtetésével, fejlesztésével 

összefüggésben lévő elképzeléseket.  

 

Óvoda – egyéb partnerek 

 

Közvetett partnereinkkel a helyi nevelési program szerint végzi az óvoda 

az együttműködést. Rendszeres kapcsolattartás jellemző a gyermekorvossal, 

védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, tanyagondnokkal. 
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A közös programjainkon (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap) és az 

SZMK-en keresztül folyamatosan tájékoztatjuk az óvodai élet eseményeiről.                   

 
 
Nevelési rendszerünk a 2014/2015-ös tanévben 

 

A gyermekek fejlesztését meghatározzák a nevelési programban 

megfogalmazott célok, alapelvek és feladatok. Hangsúlyos az életkori és 

kulturális sajátosságokat figyelembe vevő egyéni képességek fejlesztését segítő 

tevékenységek szervezése, a pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazása.  

A családi háttér, a környezet szerepe szintén meghatározó a gyermek 

fejlődésében. Az iskolakezdéshez szükséges érési szintet nem minden gyermek 

éri el, ezért szükségszerű fejlesztő pedagógus közreműködésével a fejlődési 

hátrányokat leküzdeni. 

Gyermekképünk kialakítása során szem előtt tartjuk azt az elvet, hogy az 

ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény 

egyszerre. Képesek meglátni a szépet, jól érzik magukat a harmonikus 

környezetben, lelkiekben gazdagok, képesek egymás elfogadására.  

A fentiek tükrében nevelési rendszerünk főbb megvalósítandó feladatai a 

következők:  

- Az előző évben megkezdett pedagógiai tervezés dokumentálás 

tovább fejlesztése. 

- Tapasztalatcserén, továbbképzéseken alapuló módosítások az egyéni 

tervezésben. 

- A tervezés és megvalósulás dokumentálása.  

- Eredmények mérése, mely a minőségbiztosítási rendszert képezi.  

- Nevelési rendszerünk építését jól szolgáló éves tervek elkészítése, a 

gyermek életkori sajátosságának és a környezeti adottságok 

maximális kihasználásával.  
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A gyermekek egyéni differenciált fejlesztését szolgáló programok 

folytatása az elmúlt tanév alapján.  

A 2014/2015-ös tanévben az óvodai nevelést öt csoportban: egy egységes 

óvoda-bölcsődei, egy kis-középsős, és egy nagy csoportba és két vegyes 

életkorú csoportban szerveztük. Óvodáink az alapellátáson túl a gyermekek 

részére biztosít: 

• Logopédiai foglalkozást, heti két alkalommal, amelyen az érintett 

gyermekek beszédhiba korrigálása, és a nagycsoportosoknak 

dislexia prevenciója zajlik: Időpontja, hétfő és péntek délelőtt 9-11 

óráig. Logopédus: Jakab Zsuzsanna 

• Néptánc foglalkozás, heti egy alkalommal a középsős és 

nagycsoportosoknak: Időpontja csütörtök délelőtt. Néptánc oktató: 

Csiki Gyula 

• Hittan foglalkozás: Időpontja: Kedd délután 16 óra. A foglalkozást 

tartja: Jakab Erika 

• Gyógytestnevelés: Időpontja: szerda délelőtt 9-11 óráig. A 

foglalkozást tartja: Fazekas Anita 

• Angol kuckó.  A foglalkozást tartja: Kőszegi Beatrix 

• Konduktor: Kovács Ágnes 

 

Az egységes óvoda-bölcsőde csoport: 2-4 évesek 

 

 - Az előzetes családlátogatás későbbi megfigyelések alapján szintjüknek 

megfelelő feladat meghatározása. Biztonságérzetük megteremtése játékkal, a 

közösségben jellemző spontán szituáció segítségével. A szocializációs 

készségük javítása, a viselkedés kultúrájukon keresztül. A fejlesztés eszközei: a 

gyermeki közösség, játék, önkiszolgálás, tervezett és spontán kezdeményezések. 

A csoport összetétele: 5 fő bölcsődés + 15 fő óvodás korú gyermek. 
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3-4-5 évesek (kis-középső csoport) 

 - A nem régen kialakult gyermekközösség lelki és fizikai megszilárdítása 

az intézményben, a tavalyi év tapasztalatai és az idei év eleji megfigyelések 

alapján. Új tevékenységi formájuk a német nemzetiségi nyelv napirendbe 

iktatása, ill. ennek előkészítése. A fejlesztés eszközei: gyermeki közösség, játék, 

tervezett kezdeményezések.  

 - Tekintettel a sok bizonytalanságot okozó életkorra (átmenet a 

kisgyermekkorra) fokozott egyéni bánásmód: differenciált elvárás és fejlesztés. 

Új tevékenységi forma a néptánc. Fokozott figyelemmel kell kísérni a csoport 

tagjainak beszédállapotát (logopédus szintfelméréssel). A fejlesztés eszközei: 

szocializációs környezet, játék, tervezett foglalkozás. 

 

5-6 -7 évesek (nagy- középső csoportosok)  

 - Egyéni képességeik feltárása, differenciált fejlesztéssel, felkészítés a 

minél zökkenőmentesebb iskolakezdéshez. Iskolakészültségük vizsgálata a 

szakértői bizottság közreműködésében. A szakértői vélemények tükrében a 

fejlesztendő gyerekekkel való foglalkozás egyéni fejlesztési terv alapján. A cél, 

hogy megszerezzék azon készségeket, képességeket, amelyek az olvasás és írás 

megtanulásának elengedhetetlen feltételei.  

A nevelési év rendje: 

Az alábbiakban felsorolt őszi és tavasz szünetben az intézmények nyitva vannak 

és összevont csoportban működnek. A téli szünetben a hagyományoknak 

megfelelően az óvodák zárva vannak.   

Őszi szünet: 2014. október 27-tól október 31-ig 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22, péntek, a szünet utáni első 
tanítási nap november 3, hétfő. 
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Téli szünet: 2014. december 22-tól 2015. január 4-ig 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19, szombat, a szünet utáni első 
tanítási nap 2015. január 5. hétfő. 

Tavaszi szünet: 2015. április 2-tól április 07-ig 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1., szerda, a szünet utáni első 
tanítási nap április 08. szerda. 

 

 

A 2014/2015-ös nevelési év feladatai lebontva hónapokra 
 
 

 
Szeptember: 

• Tanévnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet 
• családlátogatás: minden óvónő, lásd, felad.ell. terv: 35. hét 
• csoportrendezés: minden óvónő  
• adminisztráció: minden óvónő lásd, felad.ell. terv: 35. hét 
• külteleki szülők utazásának szervezése 
-   a Megye közepe rendezvényen való résztvétel szeptember 6. 
• könyvterjesztés: 
• elektromos hulladék gyűjtés megszervezése Zomba, 2014.09.18. 
• nagycsoportos szintfelmérő vizsgálatok- jellemzése: Pál Gyuláné  
• hiányzó eszközök pótlása: minden óvónő 
• A tűz-, munka-és balesetvédelmi oktatás megtartása- 2014. 

szeptember  
• A 3 gyerekes szülők összeírása, az 50%-os étkezési támogatás 

jóváhagyása. 
• Ingyenes étkezésre jogosult (kiegészítő családi támogatásban 

részesülő) családoktól a határozatok begyűjtése. 
• A gyerekek balesetbiztosításának megkötése, felelős Pálné 
•  Az új gyerekek szüleinek a kérdőívek kiosztása, összeszedése és 

feldolgozása. 
• A régi gyerekek adatainak frissítése. 
• SZMK értekezlet megtartása 2014.09.08-án: Reining Noémi 

Pál Gyuláné  lásd, felad.ell. terv: 37. hét 
               -    tanévnyitó szülői értekeztet szervezése 2014.szept.17. 
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• Szülői értekezletek lebonyolítása. 2014.09.8-án 17.00 órakor, lásd, 
felad.ell. terv: 37. hét 

• Kétyi tagóvoda: Szülői értekezlet 16.  
• elektromos hulladék gyűjtés megszervezése Kéty 
•  
• A zombai szüreti napon, való aktív részvétel 2014. szeptember 12. 

minden óvónő lásd, felad.ell. terv: 38.-39. hét  
• Pedagógus igazolvány érvényesítése 
• Gyermekvédelmi adatok frissítése, az új gyerekek felmérése  

 
 
Október: 
      -    felsőnánai szüreti napon való résztvétel: 2013.október 4. 

• statisztika: Pál Gyuláné, Debreczeni Margit 
• aktuális zenés előadás szervezése 2014. október  
• Kétyi tagóvoda: Szüreti felvonulás: 2014.október 4. 
• aktuális zenés előadás szervezése 2014. október  
• Kétyi tagóvoda: Kulturális programok, zenés előadások szervezése 

a Felsőnánai tagóvodával közösen /kétyi és felsőnánai váltott 
helyszínen/ 

• családlátogatások: Debreczeni Margit, Faragó Istvánné lásd, 
felad.ell. terv: 40. hétig folyamatosan 

• szintfelmérő felmérések eredményének kiosztása, szülőkkel való 
megbeszélése: a nagycsoportos óvónéni 

• fejlesztő foglalkozások megszervezése: Pál Gyuláné,  
• óvódás havi újságok terjesztés: Faragó Istvánné 
• A dolgozók személyi anyagának rendezése 
• Az első osztályosok meglátogatása:,Reining Noémi, Bálintné 
    lásd, felad.ell. terv: 41. hét 
• Az első osztályosok meglátogatása: Fábiánné Dávid Erzsébet 
• Az első osztályosok meglátogatása: Heidtné Fenyvesi Ágota Mária 
 
• A szakértői vélemények leadása az intézmény igazgatójának 
• fogadónap megszervezése: minden óvónő lásd felad.ell. terv: 46. 

hét 2014.október  
             -    közös zenés program szervezése a kétyi óvodásokkal október vége 
November: 

• készülés a német nemzetiségi napra minden óvónő, lásd felad.ell. 
terv: 42. hét 

• felkészülés a „Márton-napi” felvonulásra: minden óvónő lásd 
felad.ell. terv: 44.-45. hét 
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• Kétyi tagóvoda: Márton-napi lámpás felvonulás 
• Kétyi tagóvoda: Készülődés, barkácsolás az adventi vásárra a 

szülőkkel              
• télapó ünnepélyre való felkészülés: minden óvónő, felelős: 

Debreczeni Margit sd felad.ell. terv: 48.-49. hét 
• Advent: felkészülés, hiányzó eszközök pótlása: minden óvónő 
• felügyelet az adventi vásárban: minden óvónő, lásd, felad.ell. terv: 

50.-51. hét 
• aktuális havi zenés előadás megszervezése: minden óvónő 
• Adventi színház látogatás 
• könyvterjesztés:  
• 2014. november 18-án Adventi készülődés óvodai szinten a 

szülőkkel együtt. 
 
December: 

• 2014. december 5. Télapó ünnepély. 
- nyílt nappal egybekötött Télapó ünnepély december 6. 
- Kétyi tagóvoda: Zártkörű télapó ünnepség 
- Kétyi tagóvoda: Adventi vásár 
- Kétyi tagóvoda: karácsonyi műsor az iskolásokkal  
• karácsonyi játszóház megszervezése csoport szinten, tárgyi 

feltételek biztosítása: minden óvónő 
• karácsonyi ünnepély megszervezése, lebonyolítása: minden 

óvónőtervezett időpont: 2014. december 17.  
• karácsonyi játékvásár szervezése- lásd felad.ell. terv: 49.- 50. hét 
• könyvvásár: Faragó Istvánné 

 
Január: 
 

• SZMK értekezlet megszervezése: minden óvónő, tervezett 
időpontja: 2015. január 12. lásd felad.ell. terv: 2. hét 

• szülői értekezlet előkészítése: minden óvónő, tervezett időpontja: 
2015. január 13. lásd felad.ell. terv: 2. hét 

- aktuális közös kulturális program szervezése a kétyi óvodásokkal 
- félévi szülői értekezlet szervezése, farsangi megbeszélés  

2013. január közepe 
• külteleki szülők utazásának szervezése 
• farsangi bál szervezése: Pál Gyuláné és minden óvónő lásd 

felad.ell. terv: 4.-5. hét 
• szponzorozok felkérése, tombolavásár, a hiányzó tárgyi feltételek 

beszerzése: minden óvónő lásd felad.ell. terv: 5. hét 
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Február: 
• termek díszítése, feltételek megteremtése, büfé megszervezése, lásd 

felad.ell. terv: 6. hét 
• farsangi bál lebonyolítása 
• Kétyi tagóvoda: Farsangi bál /időpont az iskolával való egyeztetés 

után/ 
               - farsangi bál szervezése 2015. február első vagy 2. hete 

• külteleki gyerekek beutazásának biztosítása 
• aktuális kulturális programok előkészítése: minden óvónő 
• könyvvásár:  
• takarítási szünet meghatározása, szülők értesítése 
 

 
Március: 
 

• 2015. március 13. márc. 15-i ünnepély szervezése, hiányzó 
eszközök pótlása: különösen a nagycsoportos óvónők + minden 
óvónő lásd felad.ell. terv: 10.-11. hét 

-  márc.15-i megemlékezés és zászlótűzés a szobornál 2015.március 13 
• nagycsoportos szülői értekezlet megszervezése: Fábián József, Pál 

Gyuláné  2014. március közepe. 
• Kétyi tagóvoda: Az igazgató úr  nagycsoportosoknak tartandó 

szülői értekezletének megszervezése 
• Kétyi tagóvoda: Leendő tanítónők látogatása az óvodában 
•  Pál Gyuláné-, leendő tanítónők látogatása az óvodában lásd 

felad.ell. terv: 12. hét 
• óvodai szakvélemény kiadása: Pál Gyuláné lásd felad.ell. terv: 12. 

hét 
• Kétyi tagóvoda: Az óvodai szakvélemények kiadása: Turbuk 

Józsefné 
• Felsőnána: óvodai szakvélemény kiadása a tanköteles 

nagycsoportosoknak 
• aktuális kulturális programok előkészítése 
• húsvéti könyvvásár 
• tavaszi szünet megszervezése 

 
Április: 
 

• nyílt napok megszervezése: Reining Noémi, Bálintné M. Edit 
tervezett időpontja: 2015. április  lásd felad.ell. terv: 15. hét 

• fogadóóra megszervezése: 2014.április minden óvónő lásd felad.ell. 
terv: 15. hét 
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- nyílt nap és szülőkkel közös iskolalátogatás szervezése a                          
nagycsoportosoknak 2015.április közepe 

- Kétyi tagóvoda: Az óvodai beíratás megszervezése: Turbuk 
Józsefné 

- Kétyi tagóvoda: Kirándulás szervezés 
• tavaszi zenés előadás előkészítése: minden óvónő 
• óvodai beiratkozás megszervezés: Pál Gyuláné 
• 2011. jún. 1 – 2012. máj. 31-ig született gyermekek kiértesítése 
• nagycsoportosok kirándulásának szervezése 
• nagycsoport anyáknapi ünnepélyének megszervezése:  tervezett 

időpontja: 2015. április vége  lásd felad.ell. terv: 18. hét 
• szabadságterv elkészítése: Pál Gyuláné 

               -  nyilvános Anyák napi ünnepély szervezése közösen az alsó- 
tagozatos iskolásokkal 2015.április 30. 

 
Május: 

 
• óvodai beíratás: Pál Gyuláné, tervezett időpontja: 2012. május 4-5.  
• évzáró délutánok megszervezése: csoportok szerint  
•  tervezett időpontok:Lásd, felad.ell. terv: 19. hét 

- Egységes óvoda-bölcsődés csoport 2015. május  lásd, 
felad.ell. terv: 20. hét 

- kis-középső csoport 2015. május . lásd, felad.ell. terv: 21. hét 
- nagy-középső csoport 2015. május . lásd, felad.ell. terv: 22. 

hét 
• leendő elsős tanítónő látogatása a nagycsoportban 
• „Nyitva van az ovi kapu…” A leendő óvodások fogadása,  
• gyermeknap megszervezése tagóvodákkal: minden óvónő, tervezett 

időpont: egyeztetés alapján, március havi szervezéssel 
• nagycsoportosok kirándulása 
-    szülőkkel közös gyermeknapi kirándulás szervezése május közepe 
• nyári szünet felmérése: minden óvónő 
• zenés előadások előkészítése  
-   évzáró ünnepély és a nagycsoportosok búcsúztatása 2014.május 30. 

 
• Kétyi tagóvoda: Anyák napja, majális  
• Kétyi tagóvoda: Gyermeknap szervezése a tagóvoda óvodásainak 

meghívásával 
 

 
Június: 
Kétyi tagóvoda: A hónap első péntekén évzáró 
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Kétyi tagóvoda: Kirándulás 
 
 

Zomba, 2014. szeptember 


