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3.   Eseménynaptár

1. Törvényi  háttér:

 2011. évi CXC. törvény a  nemzeti  köznevelésről  
363/2012.  (XII.17.)  kormányrendelet  az  Óvodai  nevelés  országos  alapprogramjáról  és
módosítások 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
 Waldorf  Pedagógiai  Program  / Magyar Waldorf Szövetség 2012.
277/1997.(XII.20.)  kormányrendelet  a  pedagógus-továbbképzésről,  a  pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről.
235./2016  (VII.  29.)  Korm.  rendelet  a  pedagógusok  előmeneteli  rendszeréről  és  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési
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intézményekben  történő  végrehajtásáról  szóló  326/2013.  (VIII.30.)  Korm.  rendelet
módosításáról
20/2012.(VIII.31.)  EMMI rendelet  a  nevelési,  oktatási  intézmények működéséről  és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012.  (VIII.28.)  kormányrendelet  a  Nemzeti  Köznevelésről  szóló  törvény
végrehajtásáról
32/2012. EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, oktatásának
irányelveiről.
21140-2/ 2013 KOIR sz. Határozat a Waldorf Iskolák kerettanterve (Waldorf képesítések
megszerzése)
1997.évi XXXI tv. a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2/2005
12/ 2015 (II. 27. ) EMMI rendelet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek (segélyezések átalakítása)
2003. Évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmód előmozdításáról
Önértékelési kézikönyv óvodák számára
Országos tanfelügyelet Kézikönyv óvodák számára 
Gyvt. és 15/1998. NM rend. módosítása
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. módosítása
Info.tv. módosítása (2011. évi CXII. törvény)
2018. évi  LIII.  törvény a magánélet  védelméről2018.  évi LIV. törvény az üzleti  titok
védelméről.
Köznevelési Törvény  ( NKT. ) Módosítása 2019.évi LXX.tv. rendelet
 Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021.
tanév rendjéről 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p)
VIII/3165-3/2020 KÖZNEVTART Egyedi megoldások alkalmazásának engedélye
 / Emberi Erőforrások Minisztériuma /

Intézményi dokumentumok:

 Nyíregyházi Waldorf Óvoda Pedagógiai Programja 
  Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend
 Konferencia határozatok
 Fenntartói határozatok

                                                             

2. Intézmény  adatai / az óvodai alapfeladat ellátása /

Neve, címe Waldorf  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola  Óvodai  Tagintézménye  4400  Nyíregyháza  Kert  köz  8.
Az óvoda  OM azonosítója:  033431/002
Intézményvezető Károly Mónika
Tagintézmény vezető: Zámbori Józsefné

                                                       
Az óvoda fenntartója: Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület
NY W P E elnöke:  Nyircsák János
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A fenntartó címe: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. sz.  
Az óvoda e-mail címe: nyiregyhaziwaldorfovoda@gmail.com
Honlap                                                www.  nyiregyhaziwaldorf
Az óvoda telefonszáma 06/209822024

3. Működési  terv, helyzetelemzés 

Fő feldatok a  2022/2023 nevelési évben

• A Waldorf Pedagógiai programunk értékrendje alapján a gyermekek szeretetteljes
nevelése, élményteli közös programok, ünnepek a családokkal.

• Változásokra nyitott, rugalmas alkalmazkodás, gyors reagálás az óvodát érintő 
kihívásokra (járványhelyzet, törvényi változások, fenntartói szülői elvárások).

• A változásoknak megfelelően a dokumentumok felülvizsgálata, javítása.
• Az óvodába való befogadás, az iskolába való átmenet továbbra is átgondolt 

tervszerű kezelése. 
• Több fogadóóra, tervszerűen a problémák megelőzése céljából.
• Tanácsadói támogatás igénylése - kisérési folyamat  biztosítása  Márföldi Erika    

Waldorf – tanácsadó -  területi képviselő részéről.
•  A pedagógus konferencián való aktív részvétel  a lehetőségeinkhez mérten.
• Tárgyi környezeti feltételek fejlesztése, meglévők óvása, karbantartása a szülői,

 segítséggel.

3.1. Nevelési év rendje 

A nevelési év kezdő időpontja: 2022. szeptember 01.
A nevelési év befejező időpontja: 2023. augusztus 31.
Az óvoda nyitva tartása: 7.00-17.00 óráig.
Az új gyermekek fogadásának időpontja: 2022. szeptember 01. napjától folyamatosan
Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 01 – 2023. június 15. 
 Egy-egy ünnep vagy egésznapos program átkerül a szombati napra, hogy a szülők is 
részesei legyenek a közösen átélt élményeknek.

3.2. Nevelés nélküli   munkanapok,  időpontjaik,  tartalmuk:

2022. november 25. konferencia  Márföldi Erika Waldorf tanácsadóval
2023. április   12.  konferencia 
2023. május    19.  Waldorf óvodák országos találkozója
2023. junius   22. konferencia  Márfőldi Erika Waldorf tanácsadóval

3.3. Szünetek

Az  óvoda  a   kormányrendeletekben  meghatározott  eljárásrendhez,  és  a  Waldorf-
pedagógiai elvekhez a szülői igényekhez alkalmazkodva tart  zárva,  illetve nyitva.  Az
„ Eseménynaptárban rögzítettük az ünnepek, a munkanapok átcsoportosításából  adódó
munkanapok  időpontját.  Az  évközi  és  hosszabb  nyári  szünetet  a  Waldorf-pedagógia,
elveinek és gyakorlatának megfelelően antropozófiai megfontolások indokolják.

4



A   Waldorf  -  pedagógia   elve  szerint:  a  gyermek  valódi  szomatikus  és  pszichés
szükségletei ebben az életkorban egyrészt megkívánják a családon kívüli kapcsolatépítés
lehetőségét, másrészt,  hosszabb óvodában való  tartózkodás után feltétlenül szükségük
volna arra, hogy visszatérhessenek személyes életükbe. 

3.4.  A nyári zárva tartás , gyermek felvélel  várható időpontja

 Nyári  nyitva  és  zárva  tartás  hivatalos  ideje  a  fenntartói  -  határozat   alapján
történik,  és  szülői hozzájárulással ( döntés 2023. február 15.).

 Általunk tervezett  Szülői Kör  hozzájárulásával elfogadott időpont:2023. július
10.- augusztus 18-ig.

  A  gyermekek  felvétele  folyamatosan  a  létszám  és  megfelelő  férőhely
függvényében, a csoport összetételét is figyelembe véve  történik.

 Beiratkozás:a központi rendeleteket, Fenntartói határozat alapján várhatóan
2023. április közepe.

3.5.  Személyi  feltételek, szakmai  kompetenciák

Az  óvoda  rendelkezik  a  nevelési  év  megkezdéséhez   a   legfontosabb   személyi
feltételekkel. 
A  nevelőmunkát  két  óvodapedagógus és két fő pedagógiai munkát segítő látja el teljes
illetve részmunkaidőben megfelelő képesítéssel. Személyi változás  Kriston Gabriellát,
Benediktyné Ricz Réka helyettesíti. 

 Személyi feltételek             munkakör                           képesítés szerint
Zámbori Józsefné tagintézmény vezető 

óvodapedagógus 
 

közoktatásvezető, óvodapedagógus   
tanulási zavar felismerése kezelése 
szakvizsgázott pedagógus

 Benediktyné
Ricz Réka

óvodapedagógus óvodapedagógus

Csomos  János
Szabolcsné

pedagógiai  munkát
segítő

dajka

Gáti Éva  pedagógiai  munkát
segítő

pedagógiai  + gyógypedagógiai  
asszisztens,  dajka 
óvodapedagógus hallgató ( 1. évfolyam)
 

Minden munkatárs  elkötelezettséget  érez  a  Waldorf  -  pedagógia   szellemisége   iránt.
Kihasználják  a lehetőséget,  hogy képezzék magukat,  iskolarendszerű képzés  mellett  a
Waldorf-  pedagógi  előadásokon való részvétellel is. 

A  szakmai  munka  erősítése  céljából  szeretnénk ebben az évben is  Márföldi  Erika
Waldorf tanácsadó   támogatói, kísérési folyamatot biztosítson. Minden hónapban két nap
tanácsadásban  tudunk  részesülni.  Ez  által  szeretnénk  az  áltatános  óvodapedagógiai
elvárás mellett a  Waldorf elvárásrendnek is jobban  megfelelni.

Az óvoda eredményes  -  törvényes    működésében továbbra  is  számítunk   a  Waldorf
Iskola képviselője, intézményvezetője:Károly Mónika  és  helyettese Bergyár Viktória,   a
Pedagógus Konferencia  vezetőjének, tagjainak támogatására. 
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 Az  iskola  fejlesztő és gyógypedagógusának a segítség  nyújtására.  A  szülőkkel való jó
együttműködésre, önzetlen  támogatásukra minden téren .  

Az  iskolatitkár:  Gyarmatiné   Tugya   Timea,   a  gazdasági  felelős  Bakóné   Molnár
Henrietta   az  adminisztratív tevékenységben vesz részt. 

 A fenntartó  részéről   számítunk az  Egyesület  vezetősége,  elnöke :  Nyircsák  János
illetve  az  Egyesület  közgyülésének  támogatására  a  gazdasági,  fenntartási  feladatok
megvalósításában.

  A  vezetőség  hozzájárulásával  szeretnénk,  hogy  az  iskola  karbantartója  egy  –  egy
alkalommal besegítsen  a karbantartási  munkálatokba,   játékok javításába,  készítésébe
példát adva a gyerekeknek.

3.6. Tanácsadói támogatás igénylése - kisérési folyamat  biztosítása  Márföldi Erika
Waldorf – tanácsadó  - területi képviselő részéről

 -   Minden  hónapban  két  napon keresztül   kerül  sor  a  közös  munkára  a  Waldorf  –
óvodapadagógiai  kisérési folyamat  biztosítására, amely segíti a Waldorf elvárásrendnek
való megfelelést, az arculatunk erősítését.  A közös szellemi munka része a Szülői estek
közös megtartása is.
-  Egy-egy témában Márföldi Erika előadást tart,  ezek a témák szorosan kapcsolódnak a
gyermekek  fejlődésének  megismeréséhez.   A   gyermek  és  szülői  léthez  a  Waldorf
szellemiség tükrében, segítve a szülői szemlélet    erősödését.  A közös munka terve a
mellékletben található.
 1.1 Tanácsadói támogatás terve : Márföldi Erika Waldorf tanácsadóval

3.7. Munkarend 

 Az óvoda nyitva tart a hét munkanapjain: 7.00- 17.00 óra között.

 A munkaidő beosztást a munkaterv melléklete tartalmazza. 2. sz. Feladatok, felelősök,
munkarend  2.1.  Munkaidő beosztás 

 Az óvónők munkaideje  40  óra,  kötelező  bentartózkodás  ideje  32  óra.  A pedagógiai
munkát segítők 8  illetve 6 órában dolgoznak.

A feladatokat  mindenki  az egyéni  munkaköri leírása alapján végzi kompetenciájának
megfelelően. Az óvoda teljes nyitva- tartása alatt  a gyerekekkel óvónő foglalkozik, vagy
jelenléte biztosított. 

A munkaidő  beosztást  befolyásolhatják a tervezett és az előre nem látható programok és
felmerülő  problémák  ( vírushelyzet).

A  dolgozók  munka  és  szabadságrendjét  az  óvoda  nyitva  tartásához,  a  fenntartói-
határozatok,  kormányrendeletek  esetleges  járványügyi  helyzet  esetén  alkalmazható
eljárásrendhez  igazítjuk.  Továbbá  lehetőséget  biztosítunk  a  sajátos  helyzetek
(továbbtanulás, továbbképzés, egészségügyi okok) megoldására is.

Egyes kirándulások, betakarítási munkák átkerülnek a szülőkkel egyeztetve a  szombati
napokra,  hogy  a   közös  programoknak,  élményeknek   aktív   részesei  lehessenek  a
családok is. 
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4.  Fejlesztési terv 

4.1.Tárgyi, környezeti  fejlesztések

A nyár  végén a „bérelt” épületrészünkben    megtörtént a  nagytakarítás a helyiségekben
az általános  fertőtlenítés,  a csoportszoba  átrendezése, a szülői segítséggel új függöny
került  az  ablakokra.    Tiszta  ,  egészségügyi,  járványügyi   szempontjából   megfelelő
környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket. 

Az udvaron sor került a a padok megjavítására, az udvari asztal, babaház  átfestésére,  a
balesetveszélyes tárgyak megjavítása, az udvar rendbetételére. 

A szülők többsége aktívan  segített  a takarítási  feladatok  ellátásában. 

A  helyiségek  továbbra  is  szűkösek  maradtak  az  gyermeklétszámhoz  az  ellátandó
feladathoz  viszonyítva.  A  meglévő  hely  optimális  kihasználása,  a  csoportszoba  napi
átrendezésével   próbáljuk  ezt kiküszöbölni.  Nagy teraszunk viszont sok segítséget jelent
a  szabadban  való  szinte  egésznapos tartózkodásra.  Zárt  szekrények elhelyezésével
szeretnénk még rendezettebbé, praktikusabbá  tenni a kinti  benti eszközök elhelyezését.

A környezeti feltételek fejlesztése az udvaron, a játékok, használati eszközök folyamatos
karbantartása,  a balesetvédelem, továbbra is feladatunk, amelyben szintén számítunk a
szülők, a fenntartó, az iskola karbantartójának segítségére.   

4.2.Tervezett tárgyi fejlesztések szülői, fenntartói segítséggel

Tervezett munka Megvalósítás módja
Komód, nagyméretű szekrény  beszerzése a teraszra. W.P. .Egyesület

szülői segítség1  db   kisebb   falra  szerelhető,  zárható  szekrény   a
fürdőszobába a tísztitó –fertőtlenítőszerek tárolásához. 
 Nagy mozgást segítő fajátékok,-  kosarak.
Művészeti  tevékenységekhez    eszközök   beszerzése
folyamatosan.
 Konyhai eszközök pótlása.
 Az öltözőben  a régi  elhasználódott  padok cseréje.
 A zsúr kocsi  felújítása, vagy újabb beszerzése.

5. Pedagógiai terv

Általános  információk a gyermekcsoportról
Gyermeklétszám alakulása: 
Szeptemberben a nevelési évet: 16 fő gyermekkel kezdjük. 
Életkor szerinti összetétel és egyéb adatok

6 éves:

2 fő

5 éves:

4 fő

4 éves:

5 fő

3 éves =

2 fő

3   évnél
fiatalabb:

 0 fő

Összesen:

16 fő

Lányok száma: 7 fő Fiúk száma: 9 fő

 Sajátos nevelési igényű ( 3 főnek számít) 0 fő
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 Tartós beteg 1 fő
 HH - HHH 0 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő 0 fő

Külföldi nemzetiségű 0 fő
A létszám az évközben változhat. -
  

5.1. Pedagógiai feladatok, a  nevelési év kiemelt feladatainak megvalósítása  

A Waldorf pedagógiai programunk értékrendje alapján a gyermekek szeretetteljes 
nevelése, élményteli közös programok, ünnepek a családokkal.

Steiner  szerint  :  Minden  egyes  apró  mozzanata  az  óvodai  életnek  a  kisgyermek
életformáját szolgálja. Az óvónő „ anyaöl’ a gyermekek számára igy adja át a szeretetet, a
biztonságérzetet.

Egy kisgyermeknek biztonságot ad a kialakult ritmusok szerinti élet, amiben nagyon sok
szabadságra és önállóságra van szüksége, de épp oly fontosak az ésszerű és következetes
korlátok is. Ennek megteremtése elsősorban   a szülőknek az  egyik alapvető feladata,  az
Óvónői  kollégium  tagjai   az  óvodai  környezetében  nyújtanak  a  gyermek  számára
megfelelő életteret, ritmust, biztonságérzetet  erősítve a  családi nevelést.

Az  óvodás  korú  gyermekek  még  egyfajta  “mágikus”  légkörben  élnek,  ezért  nagy
biztonságot jelent számukra, ha ezt  világot meghitt szertartásokon keresztül ismertetjük
meg a nap folyamán.

 Ismerjük fel gyermek erős és gyenge oldalait és fogadjuk el, hogy ő nem a mi kicsinyített
másunk. Saját feladata és célja van, sajátos adottságaival.

Fejlesszük azokat az érzékeléseit, melyekkel kiismerheti magát a világban. Ezek közül
legfontosabb  a  tapintás,  a  tapasztalatszerzés   amely  a  környezetük  felfedezése,
megissmerése  által  teljesedik ki.  Arra törekszünk, hogy minél több  átélt  élménnyel
gazdagodjanak, amelynek részesei  a családok is egy –egy ünnep, közös program során.
Arra  törekszünk,  hogy  lehetőség  szerint  természetes  anyagok  vegyék   körül  őket  a
mindennapokban. ezek beszerzésében számítunk a szülőkre.

Nagyon  fontosnak  tartjuk  a  gyermekekkel   a  személyes  kapcsolatunkban   a  napi
érintéseket, öleléseket, az  ölbeli játékokat,  a szeretet a  bizalom erős szálait szövögetni
és folyamatosan  erősíteni  a nap folyamán.

Minden  apró  lépés,  ami  feléjük  fordítja  figyelmünket  és  szeretetünket,  fejlődésüket
biztonságérzetüket szolgálja. 

 Mi óvónők, nevelők   ezt az élet és a gyermeki természet leírásán alapuló fejlődési 
törvényszerűségeket kell, hogy  figyelembe vegyük a mindennapok során. Az elmúlt  
évben sok gyermek   hosszú ideig kimaradt a mindennapi  ritmusból, a közösségi életből. 
A   gyermekek mindennapjait a napi ritmus,  sajátosságaink a  szokások  megőrzésével, 
tovább  hagyományozódásával,  tudjuk teljessé,   széppé tenni.  Ezáltal erősödik  az 
óvodánkban a  Waldorf - szellemiség – arculat.  

Az Eseménytervben kerültek rögzitésre azok a közös ünnepek , programok amelyek a
gyermekek  mellett a családokkal való együttlét élményének a lehetőségét  biztosítják
 Melléklet : 3.sz Eseménynaptár. 
 A gyermekek számára a természet adományának saját célunkra  fordítását,  a  harmónia
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termtését  az élet szükségletei és  a természet körforgása között. a  napi  háztartási- kerti
munkák, megfigyelések, művészeti tevékenységek, játék  során tudjuk élővé tenni. 

Változásokra nyitott, rugalmas alkalmazkodás, gyors  reagálás az óvodát érintő 
kihívásokra (járványhelyzet, törvényi változások, fenntartói szülői elvárások)

  A  Waldorf  pedagógiai programunk, értékrendje, sajátosságai alapján a napi feladatok
ellátása,  rugalmas alkalmazkodást kíván az óvoda minden dolgozójától. 

-  Fontos,  hogy  rugalmasan  tudjunk  alkalmazkodni   minden  változáshoz,  esetlegesen
kialakult  járványügyi  helyzethez.   Azokat  egységesen,  értelmezzük,  konferenciákon
megbeszélve.
 - Kiemelt figyelemmel legyünk  továbbra is  a gyermekek, felnőttek (dolgozók-szülők )
egészségvédelmére,  a  prevencióra,  személyi  és  környezeti  higiénia   biztosításával,
megvédésével. Járványügyi helyzet esetén a rendeletek, eljárásrend   betartásával.
 -  Az   intézményi   dokumentumok   folyamatos   felülvizsgálata,  szükség  esetén
módosítása a  törvényi változások miatt válik szükségessé.  Az évkezdés elött sor került
az  SZMSZ átdolgozása,  bevállásának figyelemmel kísérése további feladat.  
 Önértékelési - intézményértékelési   munka,  az  elvárásrend szerint kell, hogy történjen a
kompetenciáknak megfelelően.
 -  A szülői elégedettség felmérése az elmúlt évben elmaradt a járványügyi helyzet miatt,
ezért  szintén feladatunk az önértékelés részeként, az  intézményünk  működésének, a
napi munkánk visszajelzéseként.

Az óvodába való befogadás, az iskolába való átmenet továbbra is átgondolt tervszerű
kezelése kiemelt feladat.

 -  A  tapasztalatok  alapján  az  SZMSZ-ben  rögzitett  eljárásrend  szerint  történik  a
gyermekek felvétele befogadása. Elsősorban a gyermek érdekeit vesszük figyelembe.

Célunk, hogy  olyan minőségű családok jöjjenek, akik elfogadják, magukénak érzik a
Waldorf – pedagógiát.

 A  tanulási út  a Waldorf iskolába való átmenet  az iskola – óvoda mint egységek közti
kapcsolat  mélyítése   a   közös  programok által  fog  kiteljesedni.  Az elmúlt  évek  alatt
kialakult hagyományt  tovább kell erősíteni. 

  -  Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a a beiskolázás folyamatára a Köznevelési
törvény  aktuális  rendelkezését  figyelembe  véve,  ezáltal  segítjük  a  szülőket  is,
természetesen a felelősségüket nem átvállalva.

- Felelősség és hatáskör megosztással, egyenlő  teherviselés elvének érvényesítésével a az
új közösségünk összekovácsolódásának segítése.

Tanácsadói támogatás igénylése - kisérési folyamat  biztosítása  Márföldi Erika    
Waldorf – tanácsadó  - területi képviselő segítségével   fog történi.

 Az elmúlt évekhez hasonlóan  bízunk a közös munka sikerében,  amely   segíti a szakmai
ismereteink  bővítését,  az  antropozófiai  alapelveken  nyugvó  Waldorf  -  pedagógia,
módszertani ismereteink gazdagodását amely a  napi munkánkat segíti. A  gyermekekkel
való  szeretetteljes   bánásmód   hatékonyságát  erősíti.  Mélyiti  a  családokkal  való
kapcsolatunkat, a közösségi életet, az ünnepek  színvonalát. 
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5.2.Szervezési feladatok

Tevékenység rendje szerint

• Minden hónapban a harmadik pénteken délelőtt kirándulunk a gyermekekkel.
• Az óvónői  konferencia  napokot  csütörtökön  tartjuk.  
• A  szülői  estek  minden  hónap  második  keddjén  lesznek  megtartva,  az

Eseményterveben jelezzük, mikor térünk el ettől.  Minden második hónapban a
Waldorf-  tanácsadói  kiséret  által  Márföldi  Erika  előadásai  nem esnek a  keddi
napokra.  

• Tárgyi  környezeti  feltételek  biztosítása  folyamatos  feladat,  a  meglévők  óvása,
karbantartása a szülői, fenntartói segítséggel.

• Információáramlás elősegítése, felelőségteljes  kezelése a közösségen belül és  az
iskola felé.

• A kapcsolatok szorosabbá tétele a közvetlen és közvetett partnereinkkel.
• A  székhelyintézmény  és  a  tagintézmény  közötti  távolság  miatt  a  pontos

adatközlés, a határidők betartása, egymás munkájának szakszerű segítése igényli
az   elektronikus   levelezés  előnyben  részesítését.  Gyors  intézkedést  igénylő
esetekben telefonon, személyes beszélgetés formájában való kapcsolattartást.

•  A  dokumentumok  kezelésében  az   adminisztrációs  tevékenység   során  az
adatkezelési  tudatosság erősítése  és  adatvédelmi (GDPR )  feladatok a törvényi
elvárásoknak megfelelő kezelése. 

• Szülői  elégedettség  felmérése  önértékelési  kérdőív  segítségével.  Határidő:2023
június 20.

• Intézményi  dokumentum  elemzés,  önértékelés elkészítése. Határidő 2023.július
15.

5.3. Szakmai munka a feladatok megvalósítása

  -  Hitvallásunk,- a gyermek egyediségének, elfogadásában, fejlesztésében továbbra is
Rudolf Steiner szellemisége alapján fogalmazódik meg.

„A gyermek olyan,  mint  a  pillangó a  szélben.  Néhány magasabbra tud  repülni,  mint
mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.  Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű ”

A  kitűzött céloknak  megfelelően alakítjuk az óvodaképüket, amelynek  jellemzője a
befogadó szemlélet érvényesülése

 Lehetőséget teremtünk, hogy a gyermekek próbáljanak egyéni érettségüknek megfelelő
tempóban  beilleszkedni a csoportba. 

 - A gyermekek életkoronként, egyénenként változó testi, lelki, szellemi szükségleteinek
ismerete  alapján,  minden egyes  gyermek számára  biztosítsuk az  egészséges  fejlődést.
Fejlődésüket  nyomon  követjük,  tapasztalatainkat  rögzítjük  rendszeres  időközönként
( félévente ) a  Fejlődési Naplóban.

 A  lehetőségekhez  mérten  a  gyermekek  életterének  jobbá  tételével,  életteli
tevékenységének biztosításával az egészséges életszemlélet formálást törekszünk elérni a
szülők körében is.

10



 - Az egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás biztosítása a Waldorf Étkezési Program
figyelembe  vételével  történik.  Nagyhangsúlyt  fektetve  arra,  hogy  gyermekek  naponta
friss hazai zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket fogyaszthassanak a lehetőségekhez
mérten, szülők segítségét is igénybe véve.  
 -  Az  elmúlt  évben  már kipróbált és jól bevált módszerek alkalmazása a napi ritmusban,
a  tevékenységek során a gyermekek szabadjátékának, a művészeti tevékenységeknek, a
folyamatos tízóraiztatásnak, önkiszolgáló tevékenységnek teret adva. 

Mindannyiunk  célja  a  gyermeki szükségletek természetes módon történő  kielégítése,
az önfejlesztő  folyamat elősegítése.

Segítjük, hogy a nagyobbak a csoport szokásait, ritmusát, napirendjét áthagyományozzák
a kisebbekre, következőkre  nagycsoportosokra.

Természetesen  a  beiskolázás  folyamatára  nagyobb  figyelmet  kell   fordítani   a
Köznevelési törvény (Nkt.) módosítását figyelembe véve.

Óvjuk a  gyermek  fejlődő, belső világát, saját érésének tempóját. 

Megfelelő  lehetőségeket  kell  teremteni  a  szabadjátékhoz,  amely  kiemelt  fontosságot
élvez, spontán jellegű. Elegendő szabad tér, változatos anyagok, eszközök biztosításával,
amelyek beindítják a fantáziájukat

.  A gondos meseválasztással  segítjük  elő,  hogy a vegyes  csoportban örömmel  tudják
végighallgatni a gyermekek a mesét.  Figyelembe véve a csoport összetételét.  A mese
legyen a „lélek táplálója,” amely fejleszti a gyerekek belső világát.   

 - Fektessünk hangsúlyt a ritmikusságra,  amely  a belső biztonságérzetüket alapozhatja
meg.  A ritmikus játékok, mozgás alkalmazására  -  körtáncra.  A ritmizált beszéd -  ének
általi  örömteli hangulatra. A  jó zene éltetően hat, életerőt ad és a csendből indul ki.
Ennek figyelembe vételével  a zenélés, éneklés , improvizálás  mindennapos kell. hogy
legyen 

Ezekben a  mindennapos  tevékenységekben önként, érdeklődéssel, átéléssel vegyenek
részt. A  természet  szépségének  megláttatásával  a  gyermekekben  erősödjön  a
természetszeretet, a környezettudatos gondolkodásmód. Az  ünnepeket  élményként  éljék
át.

 A  tervezett  programokkal,  kirándulásokkal  célunk,  az  élményeik  érzelmi  életük
tapasztalataik gazdagabbá tétele, látókörük szélesítése.

 Folyamatos  feladatunk  továbbá:
* Az óvodai dokumentumok  naprakész  vezetése.
* A  gyermekek fejlődésének folyamatos  figyelemmel kísérése, a tapasztalatok

             rögzítése.
*  A gyermek  dokumentumok,  kézműves  munkák összegyűjtése,  hogy évvégén,

iskolába lépés  elött  szeretettel adhassuk át ,örömmel vihessék haza.
*  A konferenciák szülői estek  színvonalas megtartása.

Feladatkörök,  feladatmegosztás  közös  munka  során  célunk  a  kiegyensúlyozott
munkalégkör  megteremtése,  egyenlő  terhelés  biztosítása  a  szerepkörök,  feladatok
megosztásával  történik  a  mellékletben található  ( 2. sz. Feladatmegosztás  felelősök” 

  táblázatban  rögzítettek  szerint történik.

11



  Mindennapi  szervezési  feladatok: 
- csoportvezetés,  napirend szerinti tevékenységek szervezése, szabadjáték ritmikus
    mozgás  -  kertimunka,  kézimunka,  bábozás,  séták,  udvari  élet,  mesélés,  délutáni
pihenés,
 - étkezéssel kapcsolatos ügyintézés, beszerzés, főzés, tízórai ,uzsonna elkészítése 
    szervezése, 
 - ünnepkörökre való felkészülés, gyermekünnep (születésnapok megtartása),
 - gyermekvédelmi munka,
 - adminisztrációs tevékenység, 
 - kapcsolattartás a szülők bevonása a közösségi munkába, karbantartás – kertgondozás,
 - beszerzés - gazdasági ügyintézés,
 - kapcsolattartás - pályázat figyelés

Az  előre látható óvodapedagógusi feladatok
-Az óvodai környezet, tudatos esztétikus alakítása,  évszakasztal átrendezése a 
    szervezési  feladatoknak, ünnepköröknek megfelelően. 
-  Az éves ritmus kialakítása, tervek készítése, megvalósítása, felülvizsgálata.
-  Az óvodai szokásrendszer erősítése, hagyományozódása az új gyermekek családok 
    számára. 
-  Szülői kapcsolat, együttműködés ápolása szülői estek, ünnepek, fórumok alkalmával.
-  Gyermekmegfigyelés végzése, rögzítése a fejlődési naplóban.
 - Előre tervezett fogadóórák megtartása.
-  A gyermekmunkák összegyűjtése egyénenként, dobozokba.
 - Kapcsolattartás a Waldorf Iskola és a Waldorf Pedagógiai Egyesület vezetőségével, 
     nevelőtestületével.
-  Hospitálási lehetőség biztosítása más óvónőknek, leendő elsős pedagógusoknak. 
-  Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnővel, a szakmai és szakszolgálatokkal, 
    Család és  Gyermekjóléti  Központ szociális segítőjével.
-  Részvétel a konferencia megbeszéléseken, továbbképzéseken, Waldorf és egyéb 
    szakmai  napokon, fórumokon.
-  Ünnepek szervezése.
-  Az óvodára várók fogadása, tájékoztatása, számukra nyílt nap, bepillantási lehetőség 
    megteremtése.
 - Az óvodába való felvételi folyamat, lebonyolítása  az ismerkedés a  
   befogadás  feltételeinek megteremtése.
-  Az iskolába menő gyermekek tovább kísérése.
-  Önképzés - önértékelés - a pedagógiai folyamatok elemzése, értékelése helyzetelemzés,
    visszatekintés. 

5.4. Konferenciák  és  időpontjaik

    A konferencia szellemi, művészeti, pedagógiai, önfejlesztő és csapatépítő, valamint
technikai és    adminisztratív  részből  áll. 

Konferenciát tartunk saját körben,  Waldorf tanácsadóval ( Márföldi Erikával) az iskola
pedagógusaival közösen. Eseménynaptárunkban jelzett időpontokban. A szakmai napokat
főként a nevelésnélküli  napokra  helyeztük,  munkanapokon a délutáni időszakra.

 Célunk :  az  Óvónői  Kollégium egységének  megteremtése,  közösségépítés,  formálás,
szellemi, szakmai  fejlődés.
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 Témák:

• A szabályzatok éveleji  áttekintése, szükség  szerinti módosításuk.
• Óvodai  dokumentumok  vezetése, az adminisztrációs feladatok.
• A kiemelt feladatok, aktuális   problémák.
• A  Waldorf  tanácsadó  kisérési  folyamat  alatt  tapasztalt  észrevételeinek

megbeszélése.
• Gyermekmegfigyelések,  csoportprofil,  szakvélemény  igényléséhez  jellemzés

készítése.
• Az ünnepkörökre való készülés, anyag kiválasztás, feladatok meghatározása.
• Visszatekintés  az  előző  időszak,  ünnepkör  megvalósítására,  a  tapasztalatok

leszűrése.
• Az   aktuális   szülői  estre  való  előkészület,  a  témák  kitűzése,  álláspontjainak

egységes értelmezése.
• Az ünnepkörök szervezésének megbeszélése.
• Az intézmény aktuális  problémáinak, feladatainak áttekintése, megosztása.
•  Intézményi  önértékelés,  az  intézményi  szakfelügyeleti  ellenőrzésre  való

felkészülés , önvizsgálattal.  Az eredmények – hiányosságok összegzése. 
• A fejlesztések, beszerzések áttekintése, ehhez kapcsolódó feladatmegosztás.
• Egymás munkájára való rátekintés időszakosan, önértékeléssel egybekötve.
•  A  szülők  vagy  a  fenntartó  oldaláról  felmerülő  kérdésekre  válasz,  megoldás

keresése.
•  Művészeti  tevékenység,   játékeszközök,  kellékek,  dekoráció  készítés,  az

évszakasztal elkészítése. 
• A szülői elégedettségi vizsgálat eredményeinek összegzése.
• Szakmailag és technikailag a következő időszak előkészítése,  ön és intézményi

értékelés. A  Helyi  Waldorf  Pedagógiai programunk, az éves. kiemelt feladatok,
megvalósításának értékelés, bevállásvizsgálat. 

• Munkaterv készítés, a következő év kiemelt feladatainak megbeszélése

5.5. Szülői estek és időpontjaik

  Az  estek  rendszeres ritmusát azzal  biztosítjuk, hogy a találkozókat minden hónap
azonos napján, (  kedden ) tartjuk. Egy - két  kivétellel, ha ünnep vagy szünet kerül arra a
napra,  esetleg előadót  hívunk.  A tervezett  időpontok az „Eseménynaptárban” vannak
rögzítve  (3.sz.Melléklet ).

A szülőkkel  bizalomra épülő,  szoros kapcsolat  kialakítását,  mélyítését  a mindennapok
során meghatározónak tartjuk a Waldorf szellemiség mélyülése, a gyermekek egészséges
fejlődése,  környezeti  feltételek  szempontjából.  Az  elmult  évben  a   közös  munka,a
rendszeres találkozók csorbát szenvedtek igy még nagyobb hangsúlyt helyezünk a közös
együttlétre.    A   szülőknek  a  tevékenységekbe  való  bevonása  segíti  az  óvoda  jó
működését.

Az év elején  az eddigi  hagyományoknak megfelelően a szülői körben megválasztásra
kerülnek a tisztségek, feladatkörök, meghatározzuk a takarítási  rendet, ami a hatékony
munkát segíti elő. Minden szülői munka önkéntes alapon történik,   ebben az évben is
számítunk a szülők  aktivitására. 
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A szülői esteken célunk, hogy a szülők minél jobban megismerjék a Waldorf pedagógia
célját, szellemiségét. Ehhez kapunk Waldorf  szakembertől segítséget.  Az estek  témája
az előadások mellett továbbra  is  a művészetekkel való ismerkedés, nevelési helyzetek
megbeszélése,  közös készülődés az ünnepekre.  Minden ünnepkörhöz   kapcsolódóan,
különösen az új  szülők ismerjék meg  az ünnep tartalmát   a szervezési   feladatokat
amelyben aktív szerepet vállalhatnak.  A már régebben óvodába járó gyermekek szülei
mondják  el  a  tapasztalataikat,  az  elmúlt  évek  alapján.   Elégedettségüket  kérdőíves
módszer segítségével mérjük, az intézményi önértékeléshez.

A szülői est felépítése

-  Köszöntés,  közös   gondolatébresztő  idézet.
 - Pedagógiai témájú előadás, közös beszélgetés. 
 - Óvodai tapasztalatok, gyakorlati tevékenységek megbeszélése.
 - Visszatekintés az ünnepkörre, az éves munkára, eseményekre.
-  Előre tekintés a következő időszakra.
-  Praktikumok, feladatok, tervek egyeztetése.
-  Művészeti tevékenységekkel, kézimunkával való ismerkedés
-  Közös éneklés, elköszönés – búcsúzás.

  6 . Fogadóórák  időpontjai

  A házirend szabályzata  szerint  előzetes egyeztetés alapján. 
   Tagintézmény vezető:
 - Zámbori Józsefné: minden héten   kedden  13:30-14:30 
-  Benediktyné Ricz Réka:  óvodapedagógus    kedden   13:30-14:30
   A fogadóórákat mindkét óvódapedagógus, vagy az Óvónői Kollégium
   tagjainak részvételével közösen tartjuk.

7. Nyílt napok időpontjai:

Az óvoda nyílt napot tart” Waldorf  ismerkedős  délután” keretében.  Az érdeklődőknek
lehetősége  van  egyeztetett  időpontban  a  délelőtti  időszakban is   óvodalátogatásra  és
beszélgetésre is. Tervezett időpontok az „Eseménynaptárban” vannak rögzítve.

8.Tanügyigazgatási feladatok: 

 Az  SZMSZ  alapján  történik.  A  tanügyigazgatási  feladatok  egy  részét  az   Iskola
képviselője, intézményvezetője látja el: Károly Mónika 

Helyi   feladatokat  a  tagintézmény  vezető   végzi.   .A   gyermekek  jogviszonyával
kapcsolatos  teendők  ellátása  a  hatályos  a   törvények  alapján  történik.    Statisztika
készítése,  a  dokumentumok  vezetése,  adatok továbbítása,  védelme  az  adatvédelmi
törvény figyelembevételével.   Az intézmény működését  meghatározó  dokumentumok
elkészítése, módosítása  a hatályos  törvények  alapján, az Óvónői Kollégium  javaslata,
a Pedagógus  Konferencia tagok jóváhagyásával.

14



9. Gazdasági feladatok

Gazdasági  feladatokat  a  fenntartó  látja  el.  Nem  rendelkezünk  önálló  költségvetéssel.
Helyi  szinten  a  megbízott   munkatársak,  szülők    segítik  a  beszerzést  (  2.sz.
Feladatmegosztás, felelősök” tábla szerint. Célunk az észszerű takarékos gazdálkodás a
meglévő forrással, eszközeinkkel.

10. Képzések továbbképzések

 -  Iskolarendszerű  képzésen  egy  fő  vesz  részt   Fontosnak  tartjuk  az  önképzést,  a
konferenciákon,   előadásokon,  a  jó  gyakorlat  megosztását.  (  Melléklet:1sz.
Továbbképzési terv).

11. Gyermekvédelmi feladatok

A gyermekvédelmi felelős a tagintézmény vezető 

Feladatok:

-  A gyermekek  megfelelő  fejlődésének  nyomon  követése,  esetleges  segítségnyújtás  a
családnak  .rendszeres  gyermekmegfigyelések  az  óvónői  kollégium  tagjainak
közreműködésével.
 -  Szociális  hátránycsökkentés,  esélyteremtés  lehetőségeinek  kihasználása,  különös
tekintettel a kiemelt  figyelmet igénylő  gyermekekre.  
 -  Kapcsolattartás   az  óvodához  kirendelt   szociális  segítővel  (  Hegedüs  Beáta)
segítségkérés  problémás esetekben.
 -  A  gyermekek  rendszeres  óvodába  járatásának  nyomon  követése,  változások
figyelemmel kísérése, esetleges intézkedések megtétele.
Nevelési   probléma,  elhanyagolás  esetén a Házirendben, SZMSZ-ben meghatározott
eljárásrend  követése.  Szülői  egyeztetések,  beszélgetések  lefolytatása  az  érintettek
részvételével.  Szükség  esetén   „esetkonferencia”  szakemberek   bevonásával.  a
nyomonkövetés érdekében emlékeztető vagy jegyzőkönyv készítése.
Problémás  esetekben  pszichológiai,  szakértői,  gyógypedagógusi,  vagy   fejlesztő
pedagógusi tanácsadás kérése a  képességszerinti beiskolázáshoz.
 Szociális juttatások, támogatási lehetőségek keresése. 
Kapcsolatok  erősítése  fenntartása  az  illetékes  szervekkel  Család  és  Gyermekjóléti
központ.  Gyámügy -  Kormányhivatal - Jegyző )

12.  A nevelőmunka értékelése  

A pedagógiai tevékenység ellenőrzésének, értékelésének célja:

* Az óvoda zavartalan és biztonságos működésének segítése, a törvényesség és a
takarékos gazdálkodás  betartásának  követése,  ellenőrzése.

*  A Waldorf - pedagógiai alapján  tevékenységünk  minőségének  javítása,  amely
a folyamatos  visszatekintésekre, önértékelésre, -önértékelésen alapuló fejlesztésre
épül. 
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*  A külső -  belső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének
alapját  képező  minősítési  rendszer  bevezetéséből  adódó  feladatok  ellátása,
szakmai színvonal mérhető emelkedése.

*  Önértékelési  folyamat  eredményeinek értékelése.

Ellenőrzési területek:

* A dokumentumok  pontos, naprakész  vezetése havonta ( hónap végén).
*  A  Helyi  Waldorf  Pedagógiai  program,  gyakorlati  munka  a  megvalósításának

színvonala.
* Az  ellenőrzést  végezheti  az  intézményvezető,  tagintézményvezető,   fenntartó,

külső szakemberek.

13. Önértékelés folyamata

Az óvodapedagógusok, az önértékelési  programban, tervben  meghatározott  szempontok
pedagógus,  vezetői   kompetenciák  alapján,  a  konferenciákon  önelemzést,  reflexiót
készítenek  közösen,  hogy  egymással  hatékonyan  és  jó  légkörben  tudjanak
együttműködni.

  Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  elkészítjük  az  óvodánk  intézményi  összegző
értékelését  írásban  is.  Meghatározzuk  a  fejlesztendő  területeket.  Visszatekintéstkor,
önértékeléskor  mérlegeljük,  hogy  elképzeléseink  milyen  formában  felelnek  meg  az
elvárásrendnek. 

 A  munkatervben   kitűzött   feladatok   összegző   értékeléséről  évvégén  beszámolót
készítünk és  megküldjük az intézmény vezetőnek – fenntartónak.

A pedagógusok felelőssége:

  A  belső  -  külső  ellenőrzésnél  felkészültségüket,  pedagógiai   kompetenciájukat,   a
Waldorf pedagógia iránti elkötelezettségüket bizonyítják, hiszen az intézményről alkotott
kép az egyes pedagógusok és a vezetés együttes teljesítményét mutatja.

A belső és külső szakmai ellenőrzések során annak vizsgálata folyik, hogy milyen módon
és  mértékben  jelennek  meg  a  pedagógus  munkájában  az   elvárásoknak  megfelelő
kompetenciák.

Az  intézmény  hogyan  felel  meg  az  általános  és  alternatív  Waldorf  pedagógiai
szempontoknak. 

14. Ünnepek hagyományok

"Az ünnepek az év csomópontjai, amelyek a világmindenség szellemével kapcsolnak össze
bennünket"                   

  Rudolf Steiner

„Az ünnepek megjelenítése minden évben új személyes viszonyt kíván az óvónőktől az
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ünnepek  időtálló  tartalmával  és  a  jelképekkel”.  Ezekkel  a  jelképekkel,  (melyeket
közvetlenül él át és ért a gyerek) szeretnénk közül vinni őket az ünnepek tartalmához...
Ilyen  módon tudjuk az ünnepek mindenkori jelen idejét  a magunk számára élővé, a
gyerek számára átélhetővé tenni, az évszakokhoz, a természethez, a hagyományokhoz új
kapcsolatot teremteni. Az ünnepekre való méltó, lélekben és külsőségekben is gazdag
előkészületeit az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján szeretnénk kamatoztatni. Ezt
megelőző évben a járványügyi szabályozások miatt nem mindig sikerült  az ünnepeket
teljességükben  megvalósítani.  Az  év  folyamán  a  Helyi  Waldorf  Pedagógiai
programunkban meghatározott ünnepeket tartjuk meg, amit a  (3.sz. Eseménynaptárban
rögzítettünk).

15. Kapcsolatok

Szülők 

Őszinte, nyílt kapcsolatra törekszünk a szülőkkel, amely egymás tiszteletén, elfogadásán
alapul.  .Az  intézmény  működéséhez  nagyban  hozzájárulhatnak   szellemi  szinten
ötletekkel,  képességeikkel,  tudásukkal,  kézügyességükkel,  amiben  kompetensnek érzik
magukat.  Számítunk  aktív  jelenlétükre,  véleményükre  a  mindennapokban,  közösségi
szinten  szülői  esteken,  különböző  munkacsoportokban,  a  fenntartó  közösség  belső
párbeszédén. 

Kapcsolattartás - iskola  vezetőségével,  a pedagógus konferencia tagjaival 

 A  jó  együttműködés,  kapcsolat  mélyítését  több  területen  létfontosságúnak  tartjuk,
intézményi egységként. Közös a vezetés,  az  adminisztrációs tevékenység,  gazdálkodás,
továbbképzés. 
Továbbra  is  kiemelt  feladatként  kezeljük  az  ínformációáramlás  biztosítását,
felelőségteljes  kezelését.  Az  intézmények  között  a  pontos   adatközlés   céljából   az
elektronikus   információ  átadást.  Gyors  intézkedést  igénylő  esetekben  telefonon,
személyes beszélgetés formájában tartjuk a kapcsolatot és tájékoztatjuk egymást.
A  közös  konferenciákon  való  részvétel   segíti  a  szakmai  fejlődésünk,  a  Waldorf  -
pedagógia   mélyebb  szellemi  megértését,  a  jó  gyakorlat  az  információ  megosztás
lehetőségét,  a művészeti  területeken való több tapasztalatszerzést,  amelyre szükségünk
van.
Részt veszünk a közös nevelési év előkészítő, nyitó -záró értekezleteken  kívül  az óvodát
is  érintő megbeszéléseken ( havonta -két alkalommal).
  Szeretnénk,  ha az óvodából iskolába lépő gyermekek többsége a Waldorf iskolában
folytatná a tanulási úját,  ezért erősítjük a szülők elkötelezettségét  ez iránt a pedagógia
iránt.
Az  iskolába  való  átmenet  zökkenőmentessé  tétele  a  beilleszkedés  szükségessé  teszi,
hogy   az  iskola  elsőosztályos  pedagógusa  megismerje  az  iskolába  lépő  gyermekeket
beiratkozás  előtt.  Az  iskolába  készülő  gyermekek  ismerkedjenek  a  rájuk  váró
környezettel, leendő nevelőjükkel.

Feladatok célkitűzések: 

17



 Cserelátogatás, az előosztályos nevelő, fejlesztőpedagógus  meghívása  az  óvodánkba
közös   gyermekmegfigyelés  (  legalább  két-három  )   alkalommal  (október-  január  -
március).    Szülői est  az  iskola fejlesztőpedagógusa a leendő első osztályos pedagógus
részvételével.

A gyermekek előre  megismerhetik  a  leendő elsős pedagógust és már az iskolába lépés
elött érzelmi kötödés alakulhat  ki bennük  a pedagógus és az iskola iránt. 

A közös  gyermekmegfigyelés  a  tapasztalatok  megbeszélése,  sokat  segít  a  gyermekek
iskolába  lépéséhez szükséges fejlettség  megítélésében.  A nyelvi fejlettség mérését a
három éves és az iskolaköteles gyermekek körében az iskola  fejlesztőpedagógusa, extra
lesson  tanára végzi. A  gyermekek  nyelvi  fejlettségének mérése, mellett  a   segít a
fejlesztésben is. 

 Kapcsolat a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület elnökével, tagjaival

Az  óvoda  fenntartójával  a  Nyíregyházi  Waldorf   Egyesület  elnökével,  a  vezetőségi
tagokkal,  való  aktív kapcsolat   fontos ahhoz, hogy az óvoda  mindennapi  működése
zökkenőmentes  legyen.  Biztosított  legyen  a  minőségi  munka  anyagi  feltételei.  A
kapcsolattartás  formája  személyesen,  telefonon,  e-mailen  az  egyesületi  értekezleteken
való  részvétel során  történik. Tájékoztatás a működéshez szükséges feltételek, esetleges
akadályozó tényezők esetén.   Évi  szinten beszámolunk az adott  szorgalmi időszakról.
Részt  veszünk  alkalmanként  a  közgyűléseken,  az  óvoda  működésével  kapcsolatos
beszélgetéseken.

Egészségügyi  –  gyermekvédelmi  szervezetekkel  és  pedagógiai  szakszolgálatokkal,
szakmai szolgáltatókkal.

Minden olyan intézménnyel, amely a gyermekek fejlődését, egészséges életvitelét  segíti,
kapcsolatot tartunk.

Együttműködési  megállapodás  keretében  az  egészségügyi  szervekkel,  a  területi
védőnővel, gyermekorvossal, fogorvossal. Folyamatos az együttműködésünk a Család és
Gyermekjóléti   Központtal.  Szükség  szerint   a   Gyámügyi   hatóságokkal,
Kormányhivatallal.  A  Gyermekvédelmi törvény  és  15/1998.NM rendelet módosítása
szerint, az óvodai segítő szolgálattal való együttműködés, kapcsolatfelvétel  szükséges, a
gyermekek a családok   érdekeinek figyelembe vételével. 

 A    Pedagógiai  Szakszolgálattal   a  kapcsolat   tartalma:  problémás  esetekben
pszichológiai,  szakértői  tanácsadás  kérése  SNI  és  egyéb  beilleszkedési,  tanulási,
nehézséggel küzdő gyermekek esetén.  Az  SNI megállapításához, felülvizsgálatához  és
a  beilleszkedési  -  tanulási-  nehézséggel   küzdő  gyermekek  szakvizsgálatának
elvégeztetéséhez   segítséget  igényelhetünk.  Beiskolázás  esetén  a  szülők  kérésére   az
Oktatási  Hivatal   döntését  segíthetik   szakvéleményükkel.  A  Pedagógiai  Szakmai
Szolgáltató  Intézmények  továbbképzéseit  is  figyelemmel  kísérjük   az   általános
pedagógiai,  szakmai fejlődésünk és a továbbképzések céljából.

 Magyar Waldorf Szövetséggel - Waldorf  Házzal és Waldorf  Óvodákkal 

Kapcsolattartást  fontosnak  tartjuk  a   Waldorf   Házzal  a  Pedagógia   Szolgáltató
Intézettel  annakszakembereivel,  képviselőivel,  tanácsadóival.  így  folyamatosan
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értesülünk a munkánkat meghatározó új  információkról,  náluk folyó munkáról. Részt
veszünk  az  óvodai  továbbképzésen,  konferencián,   ahol  a  Szövetségi  tagsággal
rendelkező  óvodák  képviselői  találkoznak.  A  Waldorf  Ház  által  szervezett
továbbképzések által új  ismeretekhez jutunk a pedagógia megújulását, a jogszabályok
értelmezését  illetően. Segítséget,  jogi tanácsot kérhetünk.

 A   Waldorf  -óvodákkal  való  kapcsolatot  is  nagyon  hasznosnak  tartjuk  a
tapasztalatcserék,  hospitálások,  egymás  munkájának  segítése  céljából.   Törekszünk  új
kapcsolatok kialakítására. 

„A  gyermeket  tiszteletben  kell  fogadni,  szeretetben  felnevelni  és  szabadságban
elbocsátani.”

                                                                                                                   Rudolf Steiner

Nyíregyháza, 2022. augusztus 29.

………………….………                                                 ………………………………

Zámbori Józsefné                                                                         Benediktyné Ricz Réka
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Legitimáció 

A nevelőtestület  a 2022/2023 nevelési  év munkatervét  2022.augusztus 28-i tanévnyitó
értekezleten megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta.

Nyíregyháza, 2022. augusztus   29.

   

 …………………………….

                                                                                                      Károly Mónika
                                                                                                       intézményvezető

Egyetértettek:

Pedagógus Konferencia  vezetője: …………………….....................................

            SzK ( Szülői Kör) képviseletében……………………………………………....
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Mellékletek
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1. Továbbképzési terv: 

A  pedagógus-továbbképzés  azoknak  az  ismereteknek  és  készségeknek  a
megújítására,  bővítésére,  fejlesztésére szolgál,  amelyekre szükség van a nevelő munka
keretében  a  gyermekekkel  való  közvetlen  foglalkozás  megtartásához,  a  köznevelési
intézmény tevékenységének megszervezéséhez, vezetési feladatainak ellátásához.

A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

A pedagógus kötelessége,  hogy: a  jogszabályban meghatározottak  szerint  hétévenként
egy alkalommal részt vegyen a továbbképzésben, 

írásban kérje felvételét az iskola továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe. 

 Iskolarendszerű képzésen részt vesz: 1 fő

Képzésen  résztvevő
neve

A képzés helyszíne képzés neve

Gáti Éva Nyíregyházi Egyetem Óvó  és –
Tanítóképző Intézet, Nyíregyháza

óvodapedagógus ( első 
évfolyam )

 1. 1. Tanácsadói támogatás terve :  Márföldi Erika Waldorf tanácsadóval

l

Időpontok 
 2021.

                  Közös munka tartalma

Szeptember 
28 – 29.

Délelőtt:   a   napi    ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután:   Óvónői    Konferencia  -    Aktuális   témák
megbeszélése. 
A  nevelési  év  beindulásának  tapasztalatai,   dokumentációs
munka.

Október
26-27.

Délelőtt:   a   napi    ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután:   Óvónői    Konferencia  -    Aktuális   témák
megbeszélése. 

November 
24-25.

Délelőtt:a  napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés
 Délután: Óvónői  Konferencia  -  Aktuális   témák  megbeszélése
 November 25: nevelés nélküli munkanap

November
24

Óvodai ismerkedés új szülők részére
17:00

December 
14-15.

Délelőtt:   a   napi    ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután:   Óvónői    Konferencia  -    Aktuális   témák
megbeszélése. 

       2022.
Január 18-19.

Délelőtt:  a    napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
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 Délután:  Óvónői   Konferencia  aktuális  témák megbeszélése.

Február
22-23.

Délelőtt:  a    napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután:  Óvónői   Konferencia  aktuális  témák megbeszélése.

Március 22-23. Délelőtt:  a   napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután:    Óvónői   Konferencia - Aktuális  témák megbeszélése.

Április
19-20.

Délelőtt:  a    napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután: Óvónői  Konferencia  - Aktuális   témák megbeszélése

Május 19-20. Délelőtt:  a    napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután: Óvónői  Konferencia  - Aktuális   témák megbeszélése
Május 19: Nevelés nélküli munkanap

Június
21-22

Délelőtt:  a    napi   ritmus,  munkafolyamatok   megfigyelése,
gyermekmegfigyelés. 
 Délután: Óvónői  Konferencia  - Aktuális   témák megbeszélése

Július  10-11. Nevelési évzáró  konferencia – Önértékelés – visszatekintés

2sz. Feladatok - felelősök – munkarend 

 2.1.  Munkaidő beosztás 

Név Munkaidő Időpont/óra Megjegyzés /
kötelező óraszám

 Zámbori
Józsefné

40 óra  De: 9.00- 17.00. óra óvodapedagógus
tagintézmény vezető

Kötelező
óraszám
24 óra

De: 10.30 – 17.00.
Péntek:11 .00- 17.00.

Benediktyné  Ricz
Réka

40 óra  De: 7.00-15.00 óra
 
     

óvodapedagógus 

Kötelező
óraszám
32 óra

De: 7.00- 13.30
Péntek: 7.00- 13.00

Csomós  János
Szabolcsné

30 Du:8.00 -  14.00 dajka

Gáti Éva 40 De: 8.00 - 16.00 dajka
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2/2  Feladatok- felelősségi körök 

Feladatok, munkaterületek Felelősök Indikátor

- Csoportnapló  vezetés 
Évszakasztal elkészítése  segítséggel
-  A  gyermek  fejlődését    nyomon
követő  dokumentumok.   

Benediktyné Ricz Réka

Zámbori Józsefné
( közösen  megosztva )

csoportnapló
egyéni  fejlődési
napló

 -Felvételi és mulasztási napló
- Vezetői munkához 
  kapcsolódó  dokumentumok
  étkeztetési összesítő  elkészítése. 

Zámbori Józsefné
 

dokumentumok, 
emlékeztetők

Jegyzőkönyvek készítése. Zámori Józsefné jegyzőkönyvek,  

Napi  étkeztetés  lejelentése   annak
dokumentálása.

 Benediktyné  Ricz
Réka

  étkeztetés 
 dokumentuma

- Szülők számára a közösséget 
   érintő   információk,  ünnepekhez
irodalmi anyag. 
 - Fotók megosztása a vállalt feladatok
szerint”  Ovis  csoportban”  a
facebookon. az szülői csoport –email-
en .

 Gáti Éva 

Óvónői Kollégium 
tagjai egyeztetés 
alapján 

 

A  Waldorf  Ovis  Szülői  csoport
facebook oldalának  adminisztrátora. 

Gáti Éva

 - Ünnepek előkészítése,   
   levezetése.
- A berendezés átalakítása, 
  visszarendezés. 

Óvónői  Kollégium
tagjai 
Megbízott szülők

jegyzőkönyvek, 
konferenciák,
emlékeztetői

- Konferenciák megszervezése, 
  dokumentumok  készítése.

Zámbori  Józsefné
Benediktyné Ricz Réka

jegyzőkönyvek
emlékeztetők

-  Konferenciákon  való   részvétel  az
iskolában.

Óvónői kollégium 
tagjai 

jegyzőkönyvek

-  Kapcsolattartás  az  intézményekkel
( Család és Gyermekjóléti,  Pedagógiai
szakszolgálat ).

Zámbori Józsefné dokumentumok 

-  Gyermekvédelmi  feladatok  ellátása.
Kapcsolattartás a szociális segítővel.

 tagintézmény  vezető
minden munkatárs

dokumentumok

- Takarítási  teendők  megszervezése  a
szülői közösséggel .

 Csomos  János
Szabolcsné

Hétvégi  takarítás
rendje 

 -  Beszerzési  feladatok  ellátása, Gáti  Éva  ,  Csomos Megrendelő  -
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étkeztetéshez,  takarításhoz  szükséges
anyagok  biztosítása,  a  készlet
folamatos ellenőrzése feltöltése.

János Szabolcsné
  megosztva  és  a
Szülőkkel 

számlák

- Esztétikus a gyermekek szükségleteit
kielégítő  környezet,  játékeszközök
biztosítása, ajándékok készítése.

 Óvónői kollégium 
tagjai

Esztétikus
környezet
ajándéktárgyak
dekoráció

 A beszerzési feladatok esetén egyeztetés a fenntartóval, szülői közösség
  gazdasági  megbízottjával ( Zagata Évával).

 2.3. Szülői kör képviselői  megbízottjai 

 Szülői kör vezetőségi tagjai, képviselői   Gerliczki Anna, Szendrey Dávid

 Gazdasági felelős  Csomos János Szabolcsné

 Új szülők  mentora- kapcsolattartója  

3.sz.  ESEMÉNYNAPTÁR   2022/2023 

Időpont: 2022. év   ESEMÉNY 

Augusztus 25. Alakuló   konferencia   előkészítő   értekezlet  az
iskolában, óvodában.

Augusztus 29. Nevelési   évnyitó    konferencia   a   Waldorf
Iskolában

Szeptember 1. Első óvodai nap az új nevelési évben.
Szeptember 13. Szülői est
Szeptember 01- 29. BETAKARÍTÁS, HÁLAADÁS IDŐSZAKA
Szeptember 28-29. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus

tanácsadóval  közös munka - konferencia

Szeptember 24. Betakarítás kirándulás (körte szüret).

Szeptember 29.
  ( csütörtök)

 Mihály ünnep első kenyér

 Szeptember 30- október 28. SZENT MIHÁLY IDŐSZAKA 
 Október 11.   17  óra Szülői est. 
Október  19. 
 (szerda  )  16.30. óra 

Munkadélután  a  szülőkkel ( készülődés a bazárra).  

Október 26.-27. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus
tanácsadóval  közös munka - konferencia

Október 28. ( péntek ) Bátorságpróba ( kirándulással összekötve ). 
Október 31. (hétfő) Áthelyezett  munkanap  (november  26.  szombat)
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Bazár
November 01.  ( kedd ) Mindenszentek
November 02.-04.-ig Öszi szünet (Ügyelet)
November 03.-25. SZENT MÁRTON IDŐSZAKA
November  11. Márton ünnep
November 16. (szerda) Munkadélután  a  szülőkkel  készülés  a  Bazárra  -

kézműves tevékenység. 
November 24-25. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus

tanácsadóval  közös munka - konferencia
November 25.  Nevelés nélküli munkanap
November 26. ( szombat ) Adventi bazár ( iskolával közös program)
November 28 
December 21.

ADVENT - SZENT MIKLÓS- ADVENTI KERT

December 05. Szent Miklós érkezése
December 07. Waldorf-ovis  ismerkedős  délután
December 13. Szülői est
December 21. Spiráljárás  (gyermekeknek).
December 22 - 2022. január
02.

 Ünnepek  -  szellemi töltődés

    2022.év 
Január  03. Évkezdés ( kedd)
Január 06 - 27. VÍZKERESZT HÁROM KIRÁLYOK ÜNNEPE 
Január 10. Szülői est   az  elsős  tanítónő meghívása .
Január 18-19. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus

tanácsadóval  közös munka - konferencia
Január 30. -  február 24. FARSANGI IDŐSZAK 
Február 02. Gyertyaszentelő
Február  14.  17. óra Szülői est
Február 15. ( szerda ) Waldorf-ovis   ismerkedős  délután
Február 22. Hamvazószerda
Február 22.-23. Síi szünetaz iskolában ( óvodában ügyelet
Február  22.-23  (szerda-
csütörtök)

Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus
tanácsadóval  közös munka - konferencia

Február 24.( péntek ) Farsang napja
Február 27. - április 10. HÚSVÉT  -  NAGYBÖJTI   IDŐSZAK

Március 14. Szülői est
Március 15. (szerda) Nemzeti ünnep
Március Felvételi az első osztályba (iskola)
Március  22.-23  (  szerda-
csütörtök)

Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus
tanácsadóval  közös munka - konferencia
 

Március 23-24. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus
tanácsadóval  közös munka – konferencia.

Március 26. Március 14. ledolgozása.
Április 12. Szülői est
Április 14-19. Húsvéti ünnep és tavaszi szünet.
Április 19 -  május 26. MENNYBEMENETEL IDŐSZAKA
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Május 11-12. Márföldi  Erika   Waldorf-  óvodapedagógus
tanácsadóval  közös munka - konferencia

Május 11. Szülői  est   Márföldi Erika Waldorf tanácsadóval.
 Téma: Szülői jelenlét a Waldorf óvodában,

Május 26. Mennybemenetel ünnepe az óvodában.
 Május 27 –június 02.  Országos Waldorf találkozó
Május 27 – június 07. PÜNKÖSDI  IDŐSZAK
Június 03. Pünkösdi ünnep  óvodai .
Június 5-6. Pünkösd
Június 08- -24. NYÁRIDŐ
Június 07. Szülői est
Június 10. Elköszönés az iskolába menőktől.
Június 18. ( szombat ) Nyárünnep - János nap
Július 04 -05. Nevelési  év  záró  értekezlet  Márföldi Erikával.
Július 04-től – augusztus 22.  Nyári  zárás  –  szünet  időszaka  (fenntartói

engedéllyel—szülői  hozzájárulással ).
Augusztus 22 – 27. Közös takarítás a családokkal.

 A nevelési év kezdő értekezletek
Augusztus vége ( két nap ). Országos  nevelési  év  előkészítő  műhelyben  való

részvétel.  
Szeptember 01. Gyermekek fogadása

27


