
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Néhány gondolat a tagóvodák működésének feltételeiről, szakmai munkájáról 

 

A bázis óvoda és a tagóvodák helyi céljai, az önálló arculat megvalósításához 

szükséges feladatok, tevékenységek, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátásának speciális feladatai, valamint a német nemzetiségi nevelés feladatai a 

kiegészítő pedagógiai programokban kerülnek megfogalmazásra. (lásd. tagóvodáink 

címszó alatt) A kiegészítő pedagógiai programok az Egyesített Óvoda Pedagógiai 

Programjával együtt határozzák meg a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 

ellátandó alapfeladatokat és szakmai elvárásokat. 

A szakmai munkaközösségek egyesített óvodai szinten működnek, tagóvodai 

szinten a belső tudásátadás műhelyek és a tagóvoda-vezetők által vezetett 

rendszeres konzultációk segítik a minőségi nevelőmunka folyamatos fejlesztését. 

A pedagógusok továbbképzését az önkormányzat anyagilag is támogatja. 

A szakmai ellenőrzés, értékelés is kétszintű, egyesített óvodai szinten az 

intézményvezető, helyettesei és a szakmai tanácsadók végzik, tagóvodai szinten a 

tagóvoda-vezető, helyettese, a belső tudásátadás műhelyvezető és az 

önértékelési csoport vezetője működnek együtt a szakmai munka fejlesztése 

érdekében. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az Egyesített Óvodára vonatkozó egységes 

dokumentum. (lásd az alapdokumentumok menü pont alatt) 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását a specifikumnak megfelelő, 

státuszon lévő gyógypedagógusok biztosítják. Bővebb információt a kerületben 

folyó SNI ellátásról, annak rendszeréről a -A sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése. -  menü pont alatt találhatnak az érdeklődők. 

A bázis és a tagóvodákban a pedagógiai munkát csoportonként két óvodapedagógus 

látja el, és csoportonként egy dajka, három csoportonként egy pedagógiai 

asszisztens segíti.  

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó tagóvodákban a nevelő oktató munkát 

gyógypedagógiai asszisztens is támogatja. 

Minden tagóvodában óvodatitkár segíti a tagóvoda- vezetők munkáját 

adminisztratív, tanügyi és gazdálkodási területen. Munkájukat az 

Intézményvezetés munkaügyi, tanügyi és gazdálkodási csoportjával, az 



óvodavezetés titkáraival és a koordinációs tanácsadóval szoros együttműködésben 

végzik. 

A 2016-2021 között önkormányzati támogatással felújított óvodaudvarok 

karbantartását, gondozását tagóvodánként egy-egy kertész látja el. 

A fenntartó önkormányzat, az intézményvezetés és a tagóvodák között kialakított 

jól működő együttműködési formák teszik lehetővé a működési feltételek 

biztosítását és a szakmai munka folyamatos fejlesztését. 

 

 


