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Csoportjaink: 

 Óvoda 1- Kismanó csoport 

 Óvoda 2- Süni csoport 

 Autista 1. csoport 

 Autista 2. csoport 

 Autista 3. csoport 

 Értelmileg akadályozottak csoportja 1. 

 Értelmileg akadályozottak csoportja 2. 

A munkaközösség tagjai: 

Gyógypedagógusok: 

o Wohlráb Sarolta- intézményegység-vezető 

o Lelkes Fruzsina (Ovi, Kismanó csoport) 

o Füzesi Emilné (Ovi, Kismanó csoport) 

o Gáspárné Haigl Beáta (Ovi) 

o Schuszter Katalin (Ovi, Süni csoport) 

o Bognár Alíz (Ovi, Süni csoport) 

o Baukóné Fazekas Györgyi (Auti1) 

o Földesi Szilvia (Auti1) 

o Dupák Mónika (Auti2) 

o Endrédy Brigitta (Auti2) 

o Márta Attila (Auti3) 

o Gyarmati Mária (Auti3) 

o Bakos Andrea Katalin (Értak1) 

o Kovács Rita (Értak1) 

o Deák Gézáné (Értak2) 

o Bűti Orsolya (Értak2) 

o Sulyok Melinda (testnevelő-szomatopedagógus auti csoportok) 

Gyógypedagógiai munkát segítők: 

o Novákné Jankó Mária 

o Kucsik Lászlóné 

o Maylander Krisztina 

o Szőke Veronika 
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o Kovácsné Szitás Krisztina 

o Nagy Edina 

o Pintér Jánosné 

o Őzéné Bartyik Barbara 

o Rigóova Viktória 

o Németh Krisztina 

o Hári Regina 

o Mihalideszné Dombai Krisztina 

 

Céljaink és feladataink: 

– harmonikus, együttműködő munkaközösség létrehozása 

– egymás szakmai munkájának segítése, szakmai fejlődés 

– új kollégák beilleszkedésének, munkájának támogatása, mentorálás 

– tudásmegosztás- belső bemutató órák szervezése, közös értékelése 

– együttműködés más intézményegységekkel, részvétel programokon 

– együttműködés más intézményekkel jó gyakorlatok elsajátítása érdekében 

– szülők bevonása az intézményi életbe, minőségi kommunikáció 

– a gyermekek, tanulók minél teljesebb körű bevonása az intézményi életbe, 

programokba 

Kiemelt feladataink: 

– pedagógiai diagnosztikai adatbázis létrehozása, működtetése 

Óvodai csoportok:  

 Strassmeier fejlődési skála,  

 Nottingham Southerland House School kérdőív részei (akadémikus 

képességeket vizsgáló részeket kihagyva),  

 Informális vizsgálatok  

Autista csoportok:  

 Quill: Szociális és kommunikációs intervenció autizmussal élő 

gyermekek számára  

 Nottingham Southerland House School kérdőív 

 Informális vizsgálatok 
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Értelmileg akadályozottak csoportja: 

 Pedagógiai Anermnézis és Curriculum- PAC teszt 

 Nottingham Southerland House School kérdőív 

 Informális vizsgálatok 

 

– projektekben tervezés az óvodában: 

Az adott hétre tervezett projekt az összes óvodai foglalkozás során megjelenik, 

áthatja azokat 

 

– életpraktikus, munkajellegű feladatbank létrehozása és működtetése az önálló 

életvitelhez segítés céljából  

A mindennapok során olyan tevékenységek elsajátítását, gyakorlását tervezzük 

és végezzük, amelyek a későbbiekben segítik az önálló életvezetés során 

tanulóinkat a társadalmi beilleszkedésben, együttélésben.  

 

– terápiás foglalkozások bevezetése a művészeti nevelés eszközeinek, 

módszereinek, elemeinek alkalmazásával 

 

– a pedagógiai értékelés alkalmazásában elsődleges szempont számunkra a 

gyermekek, tanulók önmagához mért fejlődésének számba vétele 
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 Tervezett programok, feladatok havi bontásban 

 

Szeptember 

 órarendek, tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése  

 szülői értekezlet (09.05.) (Felelősök:osztályfőnökök, csoportvezetők) 

 munkaközösségi értekezlet (09.12.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 részvétel a papírgyűjtésben 

 munkaközösségi kiskert létrehozása- virágültetés projekt 

 

Október 

 adminisztrációs feladatok (anyakönyvek megnyitása) (Felelős: osztályfőnökök) 

 megemlékezés az Aradi vértanúkról (10.06.) 

 munkaközösségi értekezlet (10.10.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 megemlékezés október 23-ról 

 témanap-gesztenye (okt. 4. hete) (Felelős: Schuszter 

Kata és a munkaközösség)  

 részvétel a Halloween partyn 

 tanmenetek elkészítése novemberre és decemberre 

(határidő: okt.24.)  

 

November 

 munkaközösségi értekezlet (11.14.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 bemutató óra- ovi Schuszter Kata (nov. 4.hete) 

 egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata és kidolgozása a második negyedévre 

 

December 

 részvétel a Mikulás-ünnepségen 
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 munkaközösségi értekezlet (12.12.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 témanap- gyertya (dec.3.hete) (Felelős: Schuszter Kata és a 

munkaközösség)  

 tanmenetek elkészítése januárra és februárra (határidő: 

dec.17.) 

 részvétel a "cipősdoboz" akcióban 

 részvétel az iskolai karácsonyon 

 osztálykarácsonyok (Felelős: osztályfőnökök) 

 

Január 

 osztályozó értekezlet (Felelős: osztályfőnökök) 

 nevelőtestületi értekezlet (Felelős: osztályfőnökök) 

 szülői értekezlet (Felelős: osztályfőnökök) 

 munkaközösségi értekezlet (01.09.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 bemutató óra- értak2 Bűti Orsolya (jan.2.hete) 

 félévi értékelések, értesítők elkészítése 

 

Február 

 munkaközösségi értekezlet (02.13.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 Valentin-napon való részvétel 

 témahét- Farsang (02.20-23.) (Felelős: Schuszter 

Kata és a munkaközösség)  

 tanmenetek elkészítése márciusra és áprilisra 

(határidő: febr.18.) 

 egyéni fejlesztési tervek elkészítése a harmadik negyedévre 

 

Március 

 bemutató óra- auti3 Márta Attila (márc. első hete) 

 munkaközösségi értekezlet (03.13.) (Felelős: Schuszter Kata) 
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 megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

 

Április 

 munkaközösségi értekezlet (04.10.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 tanmenetek elkészítése májusra és júniusra (határidő: ápr.21.) 

 Húsvéti játszóházon való részvétel 

 

Május 

 témanap- anyák napja (máj. 1. hete) (Felelős: Schuszter 

Kata és a munkaközösség)  

 bemutató óra- auti2 Dupák Mónika (máj. 2. hete) 

 szülői értekezlet 

 munkaközösségi értekezlet (05.08.) (Felelős: Schuszter Kata)  

 

Június 

 munkaközösségi értekezlet (04.12.) (Felelős: Schuszter Kata) 

 ballagáson való részvétel 

 tanévzárón való részvétel 

 tanév végi adminisztráció pontos elvégzése 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 1. 

         Schuszter Katalin 

intézményvezető      munkaközösségvezető 

 

 


