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Óvodapszichológus munkaterv 2021/2022-es nevelési év 

Pszichológus:   Kis Judit  
 

Ellátott óvodák :              -  Budaörsi Kincskereső Óvoda ( 2épület 6 csoport) 

                                                 Csicsergő Óvoda ( 6 csoport) 

                                                 Rózsa utcai tagóvoda (2 épület 7 csoport) 

                                                 Farkasréti Pagony Óvoda ( 5 csoport) 

                                                 Kamaraerdei Óvoda (4 csoport) 

 
Konzultáció időpontja: óvodánként  hetente délelőtt, alkalmanként délután 

(rugalmas időkezelés) 

 
Aktuális járványügyi helyzetre vonatkozóan :  
 

„A jelenlegi helyzet mindannyiunk számára próbatételekkel teli, megterhelő és 

újratervezést, rugalmasságot igénylő időszaknak bizonyul. Ezekben a helyzetekben segít 

a szülőknek és az óvodapedagógusoknak az új együttműködés az online konzultáció. 

Ennek technikai alapjai a skype/ messenger/ viber/telefonbeszélgetés, online fórumok 

és az írásos kommunikáció (email, chat). A járvány első hulláma alatt 

megtapasztalhattuk a távkonzultáció biztonságát, előnyeit, így a továbbiakban a 

munkamódjainkba beépítésre érdemesnek tartjuk. Jelenleg ezt a tevékenységet heti 3-4 

órában javasolnánk, mely időkeret a járványügyi helyzet és a felmerülő szülői igények 

figyelembe vételével alakítható.  

Meglátásunk szerint, munkánk speciális jellegéből adódóan, mely szerint rendszeres élő 

kapcsolatot tartunk fenn a 10 óvoda összes csoportjába járó gyerekekkel, 

pedagógusokkal, a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóival valamint a szülőkkel 

potenciálisan veszélyforrásnak tekintjük magunkat. Ennek megfelelően, mind mások, 

mind a magunk védelmében igyekszünk csökkenteni a személyes kontaktusok számát és 

átmenetileg kissé módosított keretek között folytatni eddigi tevékenységünket. 

A helyzet  folyamatosan változik, így lehet, hogy valamely aktuális rendelkezés felülírja a 

korábban alkalmazott és természetesnek tartott szabályokat és működési módokat.” 

                                                         (Kis Judit, Hevesi Judit budaörsi óvodák pszichológusai) 

 
 
Egész évre vonatkozóan: 
 

 Részképesség zavarok, beilleszkedési nehézségek feltárása, elemzése, javaslattétel a 
megoldásra (hospitálás, mentálhigiénés vizsgálatok, egyéni beszélgetések, az érintett 
pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció)* 

 Tanítási, nevelési nehézségek elemzése, a megoldás segítése (hospitálás, egyéni 
beszélgetés) 

 Felmerült közösségi problémákban való segítségnyújtás (hospitálás, egyéni 
beszélgetések, szülői értekezlet, csoportos foglalkozások) 

 Egyéni problémákban való pszichológiai támasznyújtás (konzultáció szülőkkel, 
pedagógusokkal, gyerekekkel) 
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 Pszichés tünetek okainak feltárása, tanácsadás, esetenként javaslattétel szakirányú 
vizsgálatokra, terápiára 

 Kapcsolattartás segítő szervezetekkel és személyekkel az óvodán kívül és belül. 
 Pszichológiai ismeretterjesztés (előadások, szülői- és nevelői értekezletek), szülői 

fórum meghatározott témák megbeszélése kéthavi rendszerességgel*** 
 A szakmai fejlődéshez szükséges tevékenységek végzése (szakképzés, szakmai 

továbbképzések, módszerspecifikus képzések, fórumok, szakirodalom beszerzése és 
olvasása) 

 Részvétel a Pedagógia Szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora által 
szervezett szakmai feladatokban 

 
A továbbiak pedig az adott időszakra vonatkozóan: 
 
Augusztus 

 munkaterv megbeszélés 
 egyeztetés az intézményben dolgozó szakemberekkel a munkaterv részleteiről 
 igény szerint pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok előkészítése 
 Pszichológiai ellátáshoz szükséges helyek kialakítása, rendezése 
 óvodánkénti munkabeosztás megszervezése  
 dokumentáció megnyitása. 

 
Szeptember – október 

 Az óvodapszichológus által ellátott intézményekben egyeztetés az éves tevékenységek 
tervezéséről. 

 az újonnan érkező gyerekek beszoktatásának segítése 
 pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok elvégzése, értékelése* 
  igény esetén szülői értekezleteken való részvétel 
 Hospitálások, konzultációs alkalmak, foglalkozások elindítása, az intézmény 

pszichológiai ellátásának megkezdése az intézmény igényeinek megfelelően. 
 Szülők tájékoztatása írott formában (faliújság, honlap) az óvodapszichológus 

intézményi jelenlétéről, tevékenységéről, elérhetőségéről, valamint arról, hogy az 
intézménypszichológus a nevelési év során felkérésre csoportlátogatásokon vehet 
részt. 

 
November – december 

 konzultáció az óvodai szakemberekkel az óvodai problémákról, lépések tervezése 
 óvodai csoportok látogatása, megfigyelések végzése 
 szülői fórum, konzultációk szervezése és lebonyolítása 
 igény szerint burn out kérdőív felvétele az óvodákban, óvodapedagógusok körében 

 
Január – február 

 szükség esetén kiegészítő tesztek felvétele (értelmi képességek, figyelem, 
grafomotoros készség, stb.), az érintett gyermekek szakellátásba történő 
irányításának előkészítése* 
 

Március – április 
 igény szerint iskolaelőkészítő csoport előkészítése és indítása** vagy szocializációs 

csoport előkészítése és indítása** 
 szülői fórum tartása 
 

Május – június 
 éves beszámoló készítése 
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 igény szerint szülői értekezleten a nyári időszak előkészítéseként ismeretterjesztés a 
családdal töltött nyári szünet fontosságáról és gyakorlati lehetőségeiről 

 
A fenti feladatokat az óvodák aktuális élethelyzetének megfelelően súlyozandók. 
A feltűntetett igényelhető lehetőségeket kérjük, hogy az óvodák legalább egy hónappal előre 
jelezzék, hogy be lehessen illeszteni a munkarendbe. 
 

 
A csillagok a kapcsolódó feladatokhoz feltétlen szükséges, alapvető eszköz-, helyigényt jelölik. 
Azok hiányában az adott foglalkozások nem tudnak megvalósulni. 
 
* Kisméretű helység, amely a szűrések, vizsgálatok elvégzésére ad lehetőséget, a gyerekek 
életkorának megfelelő berendezéssel, asztallal, székkel. (tükör esetén eltakarásra alkalmas 
eszközzel) Lehetőség szerint vizsgálatra alkalmas játékokkal. (pl. baba-ház figurákkal, báb, 
társas játékok)  
Egyeztetve a pedagógiai munkát segítő kollégákkal, valamint az óvodapedagógusokkal, a 
szűrések elvégzése a gyerekek életkorából adódóan a délelőtti időszakban lehetséges. 
 
** Közepes méretű helység, amely a rendszeres csoport-foglalkozások megtartására alkalmas. 
A gyerekek életkorának megfelelő berendezéssel, asztallal, székkel (minimum 8 db.), 6-8 
gyermek kör- és drámajátékainak teret nyújtó mozgástérrel, szőnyeggel. Tükör esetén 
eltakarásra alkalmas eszközzel. (A tornatermek méretükből és berendezésükből adódóan 
alkalmatlanok erre a célra.) 
Egyeztetve a pedagógiai munkát segítő kollégákkal, valamint az óvodapedagógusokkal, a 
csoportfoglalkozások megtartása a gyerekek életkorából adódóan a délelőtti időszakban 
lehetséges. 
 
*** Nagyméretű helység, amely a rendszeresen megtartandó szülői fórumok megtartására 
alkalmas. Célszerű lenne projektor használata az adott témák feldolgozásához, 
szemléltetéséhez. FLIPCHART 
 
 

Tevékenység Célcsoport Eszköz, 
eljárás 

Kapcsolatrendsze
r 

Határidő 

Részképességszűré
s segítése igény 

szerint 
 a 

20/2012.(VIII:31.) 
EMMI rendelet 132 

§ (4) a) alapján 

 
5. életévüket betöltő 

óvodás gyerekek 

 
Változó 

 
Óvodapedagógusok 

Szülők 

 
Folyamatos 

Vizsgálat 
beilleszkedési, 

magatartási 
nehézségek 

feltárása elemzés 
céljából 

 
 

Gyermekek 

 
 

Egyéni 
vizsgálat, 

megfigyelés, 
diagnosztik

a 

 
 

Óvodapedagógus, 
szülők 

 
 

Folyamatos 

Konzultáció Óvodapedagóguso
k 

 Óvodapedagógusok Folyamatos 

Konzultáció Szülők  Szülők Folyamatos 
Tanácsadás Óvodapedagógus  Óvodapedagógusok Folyamatos 
Tanácsadás Szülők  Szülők Folyamatos 



4 
 

Hospitálás Gyermekek Megfigyelés Óvodapedagógusok 
Szülők 

Folyamatos 

 
Értekezlet 

 
Nevelőtestület, 

Szülői értekezlet 

 
 

 
Óvodapedagógusok 

Szülők 

Igény 
szerint az 

óvodák 
éves 

munkaterv
e alapján 

Kapcsolattartás a 
Pest megyei 
Pedagógiai 

Szakszolgálattal 

 
Gyermekek 

 
Szupervízió 

 
Óvoda-iskola 

pszichológuso 
Koordinátor 

 
Kéthetente 

 
 

1. Részképesség szűrés : 
 

a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 132 § (4) a) alapján az 5. életévüket betöltő 

gyermekek szűrésére összehangolt tevékenység az intézményben dolgozó segítő 

szakemberekkel. A szűrés eredményét követően az ellátás, a további szükséges 

vizsgálatok a Szakszolgálat hatáskörébe tartoznak. 

 

2. Vizsgálatok : 
 
Kezdeményezheti az óvodapedagógus és szülő is (minden esetben szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata). Beilleszkedési, magatartási nehézségek pszichológiai elemzése, 

a probléma feltárása, javaslattétel a lehetséges megoldásra. 

 
 

 
 

3. Konzultáció óvodapedagógussal : 
 
Beszélgetés a gyermekekkel kapcsolatos aktuális problémahelyzetről, fejlődésükről, a 

csoportban zajló dinamikáról. 

 
 

4. Konzultáció szülőkkel : 
 
Egyéni beszélgetés gyermekük viselkedésével, fejlődésével kapcsolatosan, problémafelvetés, 

javaslattétel a probléma megoldására. 

 

5. Hospitálás : 

 

Gyermekmegfigyelés csoportban, társas közegben. Kapcsolódás, tevékenység-rendszer, 

viselkedés, csoportdinamika feltárása céljából. 

 

6. Nevelőtestületi értekezlet : 

 

Igény szerint értekezleteken való aktív részvétel, pedagógiai-pszichológiai témák 

feldolgozása, esetmegbeszélés, más szakemberek bevonásával is. 
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7. Szülői Értekezlet : 

 

Igény szerint értekezleten való megjelenés, felkérésre az óvodapedagógusok által felvetett 

témákban fórumok tartása, a csoport életét érintő kérdésekkel kapcsolatosan. 

 

 

 

 
 
Budaörs, 2021. szeptember 20. 
 

…………………………………………………     
                                           Kis Judit  

pedagógiai szakpszichológus   


