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A nevelőtestület által is elfogadott vezetői megítélés: A terület eredményei: 3 kiemelkedő, 2 

megfelelő, 1 fejleszthető 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok  

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési 

program, Továbbképzési/beiskolázási 

terv, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az 

óvoda kulcsfolyamatai  
 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai 

és operatív terveit (pedagógiai, nevelési program). A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai 

program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatot.  

A terület értékelése során elsősorban tehát a pedagógiai programban vagy más stratégiai 

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek 

megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgálni.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulási-tanítási 

folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki alapkészségek 

és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.  

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az intézmény 

külső és belső partnereit.  

 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok 

megvalósítását szolgálja.  

 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és 

tervezett legyen.  

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.  

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések 

egyik alapját képezi.  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés?  

      

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

Szempont: 1.2. Milyen az intézmény 

működését irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya, hogyan épülnek 

egymásra?  

 

Elvárás: A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése.  
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Munkánkat a nevelőtestületünk által kidolgozott, módosított Nevelési Programunk alapján 

végeztük, kidolgozott heti és napirend alapján. A többéves tapasztalataink, 

hatékonyságvizsgálatunk alapján úgy gondoljuk, hogy ideális az óvodánkba járó gyermekek 

neveléséhez, fejlesztéséhez. 

 Nevelésünk célja, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad 

kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. 

 Élmény és tevékenység gazdag óvodai élettel biztosítottuk, hogy minden gyermek a 

saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az 

óvodáskor idején, és az iskolai életmódra alkalmassá váljék. 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtéséről, a gyermekek 

sokoldalú fejlesztéséről szakmailag jól felkészült alkalmazotti közösség 

gondoskodott. 

 A nevelőközösség gyermekekkel való kapcsolatát szeretet, bizalom, megértés, 

befogadás, együttérzés, segítőkészség, tolerancia jellemezte. 

 Az óvodai életünk tevékenységformái változatosak, a gyermeki kíváncsiságra és 

érdeklődésre épülnek, az életkori sajátosságaikhoz igazodnak. 

Munkánk vezérfonalát a nevelési programunkra épülő munkatervünkben megfogalmazott 

célok és feladatok jelentették. 

Az érzelmi nevelés és szocializáció területén – alapvetőnek tekintjük a gyermekeink 

kiegyensúlyozottságának, a belső harmóniájuk kialakításához szükséges feltételek 

megteremtését és folyamatos biztosítását. Önállóságuk, személyiségük fejlődése érdekében 

hangsúlyt fektettünk, hogy felismerjük és erősítsük jó tulajdonságaikat, sikerélményhez 

jutassuk őket, fogékonnyá tegyük őket mások elfogadására, tiszteletére. Az 

óvodapedagógusok együttműködő, felelősséget vállaló, óvodai normákat (szokásokat) 

figyelembe vevő szeretetteljes légkört alakítottak ki és az erőszakmentes kommunikáció, 

bátorító nevelés módszerével biztosították a csoport életének nyugalmát.  

Ünnepek, készülődések, közös kirándulások során erősítjük bennük az összetartozás érzését. 

Programunk fontos részét képezik az ünnepek, melyek áthatják életünket. A várakozás, a 

készülődés, a tevékenységek gazdag tárháza adta együttléteink örömét. A szervezésbe, 

készülődésbe a családokat is bevontuk, amellyel az összetartozás, a hova tartozás érzését 

igyekeztünk erősíteni. 

Nagyon fontosnak tartottuk életünkben a társas kapcsolatokat a személyiség fejlesztésében, 

formálásában. Arra törekedünk munkánk során, hogy lehetőséget biztosítsunk nevelési 

módszereinkből adódóan az önállóság, tenni akarás, döntési képesség gyakorlására, 

fejlődésére. 

Gondot fordítottunk az együttéléshez szükséges készségek, képességek, jártasságok 

kialakítására, formálására – ennek során megalapozódnak a gyermekek erkölcsi, akarati 

tulajdonságjegyei. 

Továbbra is törekedtünk: 

 a családokkal való szoros együttműködésre, a korrekt, őszinte együttnevelésre, a 

bizalomra épülő, jó partneri kapcsolat megtartására; 

  a családok nevelési kultúrájának, nevelési módszereinek fejlesztésére; 
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 a kulturális és civilizációs értékek, ill. normák átadására; 

 a gyermeki személyiség, mint a gyermek meg nem ismétlődő egyediségének 

tiszteletben tartására; 

 a gyermekek szükségleteinek maximális kielégítésére; 

 az óvodásaink komplex személyiségfejlesztésére, nyugodt, optimális személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása mellett; 

 az óvónői hiteles magatartás, „modell szerepének” érvényre juttatására; 

 összehangolt, egymás munkájára épített, intézményen belül egységes nevelési elveket 

valló, közös célért küzdő nevelői csapatmunkára; 

 prioritást élvezett továbbra is a JÁTÉK, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, 

mely lehető legjobban biztosította a gyermek pszichoszomatikus és interperszonális 

kapcsolatainak egészséges fejlődését, feladatunk volt a megtapasztaláson alapuló 

szabad játék és a fejlesztő játék helyes arányának megtalálása. 

A munkajellegű tevékenységek is sok játékos elemet tartalmaztak, ezáltal segítettük a 

munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállást, a közösségért vállalt tevékenykedés örömét. 

A munkavégzésre való képességek kialakítása és a munka megbecsülésére való nevelés 

eredményeként erősödött a motiváció és a belső indíték. Önként, örömmel és szívesen 

végzett aktív tevékenység a munka óvodánkban. 

A normák kialakulása és alkalmazása nem egyes gyermeki tevékenységekhez kötött, hanem 

a mindennapok része, áthatja a gyermeki életet. 

A csoportbeli vizuális alkotómunka gazdagítására sok figyelmet fordítottunk, eszközök 

előteremtése, gazdag anyag – és eszközválaszték biztosítása a korosztályi fejlettségnek és 

érdeklődésnek, valamint a projektek adta lehetőségek feldolgozásának megfelelően. 

A zenei nevelés áthatotta az egész napi tevékenységet, nagyon sok mozgásforma és dalos 

játék ismerete segítette a magyar népi kultúra, hagyomány megismerését, ápolását.  

Az anyanyelvi nevelés során célunk a jól érthető, tagolt beszéd, verbális képességek 

fejlesztése, a beszédértés megalapozása, a közlésvágy felébresztése. Az anyanyelvi nevelés 

áthatja az óvodai nevelés egészét, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki 

tevékenységrendszernek, ezért kiemelkedő jelentőséggel bír. A könyv szeretetére, olvasóvá 

nevelés érdekében sok csoportunk jár a Gazdagréti Könyvtárba. A nyelvművelést mindvégig 

fontosnak tartottuk (beszédkultúra fejlesztése: szókincsbővítés, kifejező készség fejlesztése, 

beszédfegyelem, gondolatok gazdag és árnyalt kifejezése)  

Emellett nagy figyelmet fordítottunk a személyes beszélgetésekre, meghallgatásra, 

gondolatok megfogalmazására és az idegen anyanyelvű gyermekek magyar nyelvi tudásának 

fejlesztésére. Elképzeléseik megvalósulásához biztosítottuk a derűs, nyugodt légkört, tárgyi 

feltételeket. 

Óvodánk a zöld program keretében ebben az évben is bekapcsolódott az Újbuda 

Önkormányzata által kiírt „Újbuda Környezettudatos Óvodája” című pályázatba. A 

hangsúly az egész évben való folyamatos tevékenység biztosítására helyeződött, az aktuális 

programok mellett. Így pl.: a környezet alakítása, gondozása, megismerése, a 

környezettudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóság szellemében. 

A fenntarthatóságot szolgáló intézkedések során olyan óvodai életet szerveztünk, melynek 

segítségével a környezet és természetvédő szokásokat gyakorolhatnak a gyermekek. A 
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Gazdagréti Óvoda székhelyen a Zöld Óvoda kritériumainak való megfelelés biztosított volt, 

másik két telephelyen elkezdődtek a folyamatok a Zöld Óvoda cím megpályázásához. 

Gyermekvédelem: 

Feladatunk volt a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Szükség szerint segítséget nyújtottunk, 

valamint együttműködtünk a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

Egész évben szem előtt tartottuk a családok tiszteletben tartását, a családi nevelés erősítését a 

rászorulók körében. 

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

Figyelembe vettük a sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat, 

az intézményi alapelveket, a differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a 

nehezebben kezelhető gyermekek számára. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a nevelési programban részletezett kompetenciaszintek 

betartásával végezzük. 

A gondozás-nevelés mentes a hátrányos megkülönböztetés minden formájától. Az egyéni 

szokásokat, kívánságokat az óvoda lehetőségei és a többiek személyiségi jogai által szabott 

határok között a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük. 

Az egyenlőség pedagógiájának megvalósítása során arra törekszünk, hogy minden gyermek 

érezze, fontos számunkra és a gyermekközösség számára egyaránt. 

Tudáshoz való joga érvényesül a gyermekeknek, amikor előítéletektől mentes pedagógiai 

környezetben a képességfejlesztő tevékenységeket differenciáltan tervezzük, szervezzük. 

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján mindenkit megillet óvodánkban. 

A kultúra őrzése, átörökítése egyetemes emberi jogként minden gyermeket megillet. 

Biztosítjuk a szabad tevékenység-választás lehetőségét az egész óvodai élet során. 

Óvodánk tudatosan és felkészülten fogadja be a pszichés fejődés zavarai miatt a tanulási 

képességek, a beilleszkedés-, valamint a magatartási zavart mutató gyermekeket. 

Óvodánk inkluzív nevelést folytat, hisz a beiratkozott gyermekek között a nevelési 

folyamatban is kiderülhet, hogy van, aki sajátos nevelési igényű. 

Ebben az esetben a pedagógiai módszereket, fejlesztési eljárásokat a gyermek egyéni 

problémájához igazítottuk azzal a céllal, hogy sérülése alapján az óvodáskor végére a sérülés 

típusának megfelelő iskolatípusba kerülhessen. 

Feladatainkat az Esélyegyenlőségi Program alapján terveztük, így biztosítva az egyenlő 

bánásmód elvének érvényesülését. 

Táplálék allergiás gyermekek integrált nevelése: 

 Szakszerű felkészültséggel fogadtuk a táplálékallergiás gyermekeket. Van közöttük 

liszt érzékeny, fruktóz és szénhidrát diétás, tejcukor tejfehérje, és tojás allergiában 

szenvedő kisgyerekünk. Ebben az évben mind három telephelyünkön láttunk el 

allergiás gyermeket. 

 Biztosítottuk számukra a szakszerű diétás étkezést. 

 Fontos volt számunkra, hogy elfogadtassuk a társaikkal a másságukat, ne 

csodálkozzanak, hogy ők mást esznek, ill. velük, hogy nem kaphatnak abból, amit 
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társaik fogyasztanak. 

Iskolai életre való felkészítés – óvoda –iskola átmenet: 

 A gyermekek iskolai életre való felkészítését attól a naptól kezdve megkezdjük, hogy 

óvodánk neveltjei lesznek. 

 Egyre szorosabbá vált a szülőkkel a kapcsolatunk annak érdekében, hogy a 

gyermekek a fejlettségüknek megfelelő korban és megfelelő iskolába mehessenek. A 

szülők döntő többsége elfogadja az óvodapedagógusok javaslatát. 

 Javaslataink megalapozottabbak lettek attól, hogy a gyermekek fejlődését 

figyelemmel kísérjük, s naprakész feljegyzést készítünk fejlődésükről. Így hitelesebbé 

váltunk a szülők szemében. 

 A gyermekek sikeres iskolakezdésének érdekében szoros kapcsolatot alakítottunk ki a 

partner iskoláinkkal (Csíkihegyek utcai Ált. Iskola, Törökugrató utcai Ált. Iskola). 

 Az iskola egyre több közös programba bevonja óvodásainkat, s mi szívesen vettünk 

és veszünk részt ezeken a programokon, (Márton napi lámpás felvonulás; Adventi 

kézműveskedés; Toborzó, Néptánc bemutató) ill. családi programokat óvodás 

korosztálynak, ezzel is segítve az óvoda iskola közötti átmenetet. 

 Fontos feladatunknak tekintettük a szülőket megfelelően tájékoztatni a kerületünk 

iskoláinak arculatáról, szolgáltatásairól s egyéb tudnivalókról. Az elmúlt évek során 

egyre több iskola megkeres bennünket s kínálja szolgáltatásait, melyre nagy az 

érdeklődés a szülők részéről. 

 A beiskolázással kapcsolatos feladatokat a törvényi előírásoknak megfelelően 

végeztük. 

 Sokkal nagyobb gonddal figyeljük az óvodaköteles gyermekek óvodába járását, 

tájékoztatjuk a szülőket törvényi kötelezettségeikről, szükség esetén figyelmeztetjük, 

felszólítjuk őket a kötelezettségük betartására. 

Ünnepeink: 

 Fontosnak tarjuk az ünnepeket, mivel az óvodai életünk szokásai, hagyományai, 

ünnepei, érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak 

lehetőséget. Mind a csoportokban tartott és az egész óvodára kiterjedő ünnep emeli a 

gyermekek hangulatát, közösséghez tartozás érzését. Ezen alkalmak erősítették mind 

a gyermek, szülői és dolgozói kollektívát egyaránt. A testületünk tagjai mindent 

megtettek annak érdekében, hogy tartalom és forma egysége, az igényesség és 

élménygazdagság jellemezze ezeket a rendezvényeket. 

 Megpróbáltunk még közelebb kerülni a múltból eredő gyökerekhez, s még 

gyermekközpontúvá tenni. Csoportjainkban minden tevékenységben megjelennek a 

hagyományok mozzanatai, törekedtünk a környezettudatos magatartás minél 

szélesebb körű kialakítására.  

 A német nemzetiségi csoportban olyan vidékről gyűjtött hagyományokat is 

feldolgoztunk, beépítettünk a mindennapjainkba, amelyek mind két népcsoporthoz 

közel állnak. 

 A szülőket örömmel hívtuk és láttuk rendezvényeinken, amelyeket a csoportok külön-

külön is, maguk szerveztek, pl.: Karácsony, Anyák-napi köszöntés (személyes), 
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Apák-napi köszöntés (személyes), Évzáró- búcsúztató. 

 Több alkalommal is tartottunk intézményen belül és intézményeken át ívelő „Családi 

napot”, Márton napi lámpás felvonulás, Szivárvány –nap, Tök-jó nap,- Adventi 

készülődés, vásár, ahol számtalan program, tevékenykedés állt a gyermekek és a 

szülők rendelkezésére. 

 A gyermekeknek azonban az igazi „gyermek ünnepek” nyerték meg a tetszésüket, pl. 

Mikulás, Farsang, Gyermeknap, Húsvét. Fontos volt számunkra, hogy életkoruknak 

megfelelő igazán gyermeki élményben lehessen részük. 

Német nemzetiségi nevelés 

 Óvodánkban, két csoportban német nemzetiségi nevelést biztosítottunk azoknak a 

gyermekeknek, akiknek szülei kérték. Ebben a nevelési évben 48 gyermeknek, 

elsősorban a német nemzetiségi hagyományokat őrző és őrizni kívánó családok 

gyermekeinek. Ezek a gyermekek napi szinten a magyar nyelv mellett aktívan 

ismerkedtek a német nyelvvel és a német kultúrával. 

 Törekedtünk a jó légkörű, kommunikációra, beszédre serkentő játékközpontú légkör 

megteremtésére, a gyermekek magyar és német beszédkészségének fejlesztésére. A 

hagyományteremtő, hagyományőrző programjainkba a szülőket, nagyszülőket is 

bevontuk, akik szívesen vettek részt. 

 A nevelés sikerét bizonyítja, hogy az iskolába menő gyermekek közül nagyon sokan a 

német tagozatos osztályban kezdték meg tanulmányaikat. 

 Arra törekedtünk, hogy a német nyelvterülettel folyamatos kapcsolatunk legyen, hogy 

pedagógusaink folyamatosan fejleszthessék, karbantarthassák nyelvtudásukat. Ennek 

érdekében támogattuk továbbképzéseken való részvételüket a Goethe Intézet és az 

Önkormányzatunk által biztosított szakmai utakon való részvételt. Partneri 

kapcsolatunk élő Bp. XI. kerület Újbuda Német Önkormányzat vezetőjével és 

tagjaival. Programjaikon óvodásaink német nyelvű műsorral lepik meg az 

érdeklődőket. 

 Ebben az évben nehézséget okozott számunkra, hogy mindkét nemzetiségi csoportban 

meg legyen a német nemzetiségű óvodapedagógus végzettséggel rendelkező kolléga. 

A pályáztatások sokáig sikertelenek voltak, sajnos kevés az ilyen végzettségű 

óvodapedagógus is, nem tudtunk segítséget kapni senkitől. 

Óvodán kívüli programok: 

 Már hagyomány óvodánkban, hogy június első hetében az iskolába menő 

gyermekeket, akiket szülei elengednek, táborozni visszük Soltvadkertre, 

Önkormányzatunk Ifjúsági táborába. Így volt ez az idén is, ahol 45 kisgyermek 

élvezte a vidék, a táj, a tó, a természet, a növények, és állatok nyújtotta új élményeket. 

A szülők és a gyermekek körében népszerű, s a pedagógusok is szívesen vállalják az 

egyhetes napi 24 órás szolgálatot. Tudják valamennyien, hogy a lakótelepen lakó 

fővárosi gyermek számára nagyon nagy élmény vidéki környezetbe csöppenni, s 

minden adódó élményét (éjszakai bagoly-les, hattyúk etetése, tóparti séta, nádas, 

autózás a borókásban, lubickolni a tóban…) átélni a barátokkal, a szeretett óvó 

nénikkel. A szülőktől való első távollét is hasznos lehet az iskoláskor küszöbén. 
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 Év közben az idén is számos óvodán kívüli programot szerveztünk gyermekeinknek 

szülői támogatással. Megismertettük gyermekeinket Budapest számos 

nevezetességével, jártak csoportjaink Múzeumokban, az Állatkertben, a Budakeszi 

Vadasparkban, Póni udvarban, Gellért hegyen, Sas hegyen, Ócsán. 

 Állandó látogatói vagyunk évek óta a Gazdagréti Könyvtárnak a Gazdagréti 

Közösségi Ház programjainak, valamint a Közlekedési park adta lehetőségeket is 

kihasználjuk. 

A Pedagógiai Program alapjául szolgál a közös munkának és a munkaközösség célja, hogy 

az óvodában zajló nevelőmunka tartalma minél jobban azonosuljon a PP által kitűzött 

célokkal. Ez minden csoportban hasonlóképpen valósuljon meg, ezzel egységesebbre 

alakítva az óvoda arculatát. Biztosítottuk az átjárhatóságot, az intézményeken átívelő 

munkaközösségek hatékony együtt működését, a hospitálások lehetőségét, az értekezleteken 

az együttgondolkodást, a közös konszenzus elérését. 

Intézményünkben az alapoktól kiindulva kell felépíteni a munkaközösség céljait, kis 

lépésben előre haladva. Ennek oka, hogy a nyugdíjba vonuló kollégák, ill. a gyermeküket 

otthon nevelő kollégák helyén az intézményben sok a pályakezdő, vagy más óvodából 

érkezett, illetve Gyed-Gyes-ről visszajövő óvodapedagógus. Ezeknek a kollegáknak a 

szakmai munkáját kell az intézmény arculatához a lehetőségekhez mérten igazítani és 

közösen meghatározni az elérendő célokat, melyhez szükség van minden pedagógus aktív 

együttműködésére és részvételére.  

 

Fejlesztési javaslatok 

(2015-2016. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2016-2017. éves munkaterv) 

Stratégiai tervezés  Az óvoda szabályozódokumentumainak 

(SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, 

Önértékelési Program) egységes 

értelmezése, gyakorlati megvalósítása, 

beválásának vizsgálata. 

A fejlődési napló formálása – egyszerűbb, 

lényegre törőbb metodika kidolgozása                                                                

→ 

 Az éves feladathoz tartozott a közösen 

meghatározott fejlődési napló vezetése, 

ami folyamatos módosítást 

eredményezett a használhatóság 

figyelembevételével. 

Csoport szintű dokumentációk alakítása→  Intézményi dokumentumok, adatlapok 

(helyes, pontos vezetése, kitöltése) – 

Fogalmak pontosítása. 

Önértékelési folyamat  Az intézmény Önértékelési Programja 

folyamatos bővítésében való aktív 

közreműködés. 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok 

tanulmányozása, közös értelmezése. 

 Az intézmény működését szabályozó 

dokumentumai (PP, SZMSZ és 

mellékletei, Házirend, Önértékelési 

Program) szerinti működés folyamatos 

nyomon követése, a szükséges 
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korrekciós javaslatok megtétele 

 A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és 

védéséhez  - igény szerint – 

tudásmegosztással történő 

segítségnyújtás. 

Gyakornokok, új dolgozók szakmai segítése  Gyakornokok, új dolgozók szakmai 

segítése 

Csoportnapló formájának módosítása, 

mindenki számára jól használhatóvá tétele 
 Az éves feladathoz tartozott a közösen 

meghatározott fejlődési napló vezetése, 

ami folyamatos módosítást 

eredményezett a használhatóság 

figyelembevételével. 

Az óvodapedagógusok tervező munkájának 

tudatossága, formai alakítása 

 

 Az Önértékelések, Minősítések, 

Hospitálások, munkaközösségi 

bemutatók, az adminisztrációs 

ellenőrzések következményeként 

mindenki tudatosan tervezte, szervezte 

nevelő munkáját.  

A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása: 

Teljes mértékben a PP-re épült a terv, hiszen minden tervezésnél törekszünk az összhangra, a 

célok és feladatok megvalósításának sikerességéért. 

A munkaközösség terve, teljes mértékben összhangban van a PP-vel, a szabad játék 

fontosságát hangsúlyozza. 

Megjelennek a stratégiai és intézményi célok, egymásra épülő feladatrendszerek jellemzik. 

A közoktatás folyamatos változásait figyelembe vettük, alkalmazkodtunk az új rendeletekhez 

és jogszabályokhoz. 

Szerzett kompetenciáink 

 Módszertani felkészültség, módszerek alkalmazása a pedagógiai folyamatokban. 

 A választott módszerek illeszkedése a képességfejlesztési területekhez. 

 Szakszerű egyéni elemzés és értékelés az egyéni bánásmód megvalósításában. 

 Differenciálás elvének alkalmazása. 

 Módszerek és eszközök alkalmazása a közösség belső struktúrájának feltárásához. 

 Probléma megoldási és konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása. 

 A tevékenység tervezésének és megvalósításának viszonya. 

 Tanulástervezési eljárások alkalmazása az adott helyzetekben. 

 Többféle módszertani megoldásban való gondolkodás. 

 Támogató és fejlesztő szándékú ellenőrzési és értékelési formák.  

 Támogató visszajelzések, melyek támogatják az önértékelés fejlődését. 

 Tudatos pedagógiai kommunikáció fejlesztése. 

 Pedagógus társakkal való aktív együttműködés. 

 A pedagógiai folyamatokban és fejlesztésekben való aktív részvétel. 

 Reflektív szemlélet, önreflexió, önfejlesztés, innováció. 

 A szakmában való változások folyamatos nyomon követése. 

 Felelősségvállalás, kezdeményezőkészség, megbízhatóság megnyilvánulási formái. 
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

 

Az intézményben működő belső ellenőrzés az intézmény frissen elkészített stratégiai 

alapdokumentumaira alapozva működik. 

Az ellenőrzés a vezetői Munkatervben tervezettek szerint valósult meg. Az ellenőrzésben a 

vezető, a függetlenített vezető helyettes, a telephelyvezető helyettesek valamint a 

munkaközösség vezetők vettek részt. Kulcsfontosságú volt számunkra az ellenőrzési 

feladatok elosztása.  

 Az idén a csoportlátogatásokra az önértékelési folyamat keretében volt lehetőség, 

ahol az önértékelési csoport tagjai is részt vettek. A csoportlátogatások, a foglalkozás 

látogatás alkalmával a tevékenységet tartó pedagógus foglalkozás tervezetet és 

reflexiót készített, míg a tevékenységet látogató pedagógusok pedig hospitálási 

naplókat és megfigyelési lapokat töltöttek ki a látott tevékenységekről, melyeket az 

óvodapedagógusok a további munkájuk során is aktívan használhatnak ötlettárként. 

 A visszacsatolás minden alkalommal megtörtént. 

 A csoportlátogatások alkalmával lehetőséget biztosítottunk a gyakornokoknak is a 

hospitálásra. 

Elvárásaim ismertek voltak a nevelőtestület előtt. 

A gyakornokok munkáját folyamatosan figyelemmel kísértem, a mentorok munkájával 

párhuzamosan, a gyakornoki naplóban foglaltak alapján.  

Tervező munkájukat az év során kétszer ellenőriztük. 

A pedagógiai folyamatok gyakorlati megvalósulását csoportlátogatások során, illetve 

dokumentumokon keresztül ellenőriztük. 

A csoportnaplók ellenőrzésébe a munkaközösség vezetőket vontam be, a felvételi-mulasztási 

naplók ellenőrzése a telephelyvezető helyettes kollégák feladata volt havi rendszerességgel. 

Az egyéni fejlődési naplók alaki ellenőrzése a helyetteseim feladata, tartalmi ellenőrzése a 

munkaközösség vezetők feladatai közé tartozott. 

A tervezési és értékelési dokumentumok ellenőrzése a telephelyvezető helyettesek feladata 

volt a munkaközösség vezetők bevonásával, az írásbeli visszajelzést a vezető adta az 

óvodapedagógusok felé.  

A csoportok ünnepélyeinek, megemlékezéseinek, hagyományaink, rendezvényeinek 

előkészítését ellenőriztem elsősorban helyetteseim, munkaközösség vezetők és a felelősök 

bevonásával. Elsősorban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételét, a 

szervezőmunkát, a szülők tájékoztatását, a megvalósítás minőségét ellenőriztük. 

Rendezvényeink, óvodai programjaink eredményesek voltak, mely sikeresség az átgondolt és 

jól szervezett előmunkálatoknak, a szülőkkel való igen jó együttműködésnek köszönhető. 

A „Környezettudatos óvoda” pályázatban való részvételt figyelemmel kísértem, a 

tervek megvalósulását nyomon követtem. A beérkező értékelőlapokat elolvastuk, 

visszajelzést adtunk rá a telephelyvezetőkkel közösen. 

A beiskolázás ellenőrzése során meggyőződtem arról, hogy az óvodapedagógusok, az 
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óvodapszichológus és a gyógypedagógus összehangolt munkával minden tanköteles korú 

gyermek esetében alapos és széleskörű ismeretek alapján tettek ajánlást az iskola elkezdése 

vagy a további óvodában maradást illetően. A szülőkkel folytatott folyamatos kommunikáció 

megerősítette a beiskolázási folyamat eredményességét. 

A szülők tájékoztatásának ellenőrzése a telephelyvezetők feladata a mindennapokban, 

évente kétszer kapcsolódik be a függetlenített helyettes a folyamatba. Egyben figyeljük a 

kiírt programok megvalósulását. Az őszi szülői értekezleteken végeztük el az ellenőrzést, ill. 

mindegyiken vezetői tájékoztatást is nyújtottam a szülők részére a 2015-2016-os nevelési év 

terveivel és az összevonásokkal kapcsolatos változásokról. Az évi második szülői 

értekezleten a függetlenített helyettes vagy a telephelyvezető helyettesek vettek részt, ahol 

szükségesnek láttam, ott jelen voltam és segítettem a kapcsolatépítést, tájékoztatást. 

A fogadó órákon, egyéni beszélgetéseken a szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről 

megtörtént, a szülők igényeinek megfelelően többször is. Amennyiben az óvodapedagógus, 

vagy a szülő igényelte, segítőként én is jelen voltam. 

A családokkal való kapcsolattartás ellenőrzése során tapasztaltam, hogy pozitív, 

bizalomra épülő kapcsolat alakult ki a családok és az óvoda között. A szülői értekezletek 

látogatottsága magas volt, a szülők aktívan részt vettek ezeken a beszélgetéseken, úgy, mint 

az óvoda által szervezett családos programokon is. A napi nevelőmunkába sikerült őket 

aktívan bevonni.  

A felzárkóztatás, tehetséggondozás ellenőrzését a munkaközösség vezető látta el. A 

délutáni időszakra szervezett tevékenységek (zeneovi, drámajáték- óvodapedagógusok által 

ellátott) megvalósulását és tartalmát a függetlenített helyettes ellenőrizte. 

Gyermekvédelem feladatainak ellenőrzése során humánus odafigyelést, toleranciát 

tapasztaltam, a gyermekvédelmi felelősök munkájukat színvonalasan látták el. 

Balesetvédelem megvalósulását megfigyeléssel és dokumentum elemzéssel ellenőrizte a 

függetlenített helyettes.  

A munkaközösségek munkájának ellenőrzését elsősorban a függetlenített helyettes 

végezte, de én is részt vettem néhány műhelymunkán, melyek során magas szakmai 

színvonalú munkát tapasztaltam. A munkatervben megfogalmazott célok és feladatok csak 

részben tudtak megvalósulni az idei évben, mivel az első félévben több óvodapedagógus is 

hiányzott, és elsősorban az önértékelési folyamatot vittük végig a tervnek megfelelően, ill. 

több minősítési eljáráson is megfeleltek a kollégák. Arra pedig ügyeltünk, hogy a gyermekek 

érdekei ne sérülhessenek.  

A szakmai munkaközösségek idén becsatlakoztak az önértékelési csoport által szervezett 

csoportlátogatásokba, így ezen alkalmakkor lehetősége nyílt a szervezett hospitálásra 

bárkinek, akit érdekelt a bemutató tevékenység. Az ezt követő megbeszéléseken gyakorolták 

a pedagógiai szakmai nyelvezetet, önreflexióik, észrevételeik, értékeléseik 

megfogalmazásakor. 

Az óvodapedagógus és dajkák együttműködésének ellenőrzése során 

meggyőződhettünk arról, hogy a pedagógiai munkát segítők munkája a csoport szintjén 

összehangolt, a nevelési folyamatba jól beillesztett, hozzájárul az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

Ellenőrzéseim során egyik fontos szempont volt a csoportban dolgozó két óvónő és dajka 

munkájának összehangolása, a csoportban kialakított légkör- hangulat, a gyermekek és a 
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felnőttek, a gyermekek és gyermekek egymáshoz való viszonya, a kialakított szokás és 

szabályrendszer, a családokkal való kapcsolattartás és együttműködés milyensége, a 

csoportszoba esztétikája, hangulata. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák aktív részesei 

voltak az óvodai életnek, a gyermekek nevelésében, konkrét feladatok hárultak rájuk a 

nevelő munka során ─ elsősorban gondozási feladatok, de a gyermekek fejlettségétől 

függően más egyéb feladatokkal is megbízták őket az óvodapedagógusok a gyermekek 

nevelése kapcsán aktívan részt vállaltak a csoport életében. 

A konfliktusok megelőzésének, a problémák megoldásának az egyik leghatékonyabb 

módszere, hogy a munkatársaimról, az óvoda működéséről minden fontos információval 

rendelkezem. Okozott némi logisztikai problémát a három épület távolsága és mérete (23 

csoport), így komoly szervezésre volt szükség, hogy mindegyik csoportba sikerüljön 

eljutnom, napi szinten nem is tudtam megvalósítani. 

A pedagógiai asszisztensek munkája az óvodapedagógus által meghatározottak alapján 

működik. Ellenőrzés során az együttműködést, az egymásra építést néztük. Tapasztalataink 

szerint egyre hatékonyabban tudnak a segítő kollégák a nevelési folyamatba bekapcsolódni. 

A dajkai feladatok ellátását a telephelyvezetők ellenőrizték megadott szempontok 

szerint. Munkájukat lelkiismeretesen végezték. 

A gyakorlatvezetést végző kollégáknál végzett látogatásaim során azt tapasztaltam, 

hogy munkájukat magas színvonalon, lelkiismeretesen végezték. Vállalt feladataikat magas 

szinten elvégezték, ellátták, mintát adva ezzel a hallgatóknak. Az egyetem visszajelzései is az 

eredményességről adtak bizonyosságot. 

Az őszi szakmai napok keretében bemutató foglalkozást tartottunk a Szivárvány telephelyen 

az inkluzív nevelés megvalósulásáról a mindennapokban. 

Tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése során a függetlenített helyettessel felváltva 

vizsgáltuk a csoportnaplók, mulasztási naplók statisztikai adatainak összhangját, a 

dokumentumok naprakész, pontos vezetését. 

A KIR, Oktatási Hivatal felé az adatszolgáltatás minden esetben határidőre megtörtént, 

sikeresen jelentkeztettük a minősítési folyamatban résztvevőket. 

Az óvodai szakvélemények időre elkészültek és a szülők rendelkezésére bocsájtottuk. 

Gazdálkodás ellenőrzése területén végzett tevékenységek. 

Belső ellenőrzés folyamata jó eredménnyel zárult. A felmerülő hiányosságokra 

intézkedési tervet készítettünk, annak betartását ellenőriztük. 

Étkezési támogatást a törvényi előírásoknak megfelelően minden jogosult megkapta. 

Térítési díjak befizetésének ellenőrzése az óvodatitkárok feladata, többszöri figyelmeztetés 

után jelzésüknek megfelelően szükség esetén szólítja fel a vezető a szülőt. 

Dologi – bér felhasználás ellenőrzése folyamatosan megtörtént. 

Elszámolások ellenőrzésénél mindent rendben találtam, beszerzések ellenőrzésénél 

hiányosságot nem tapasztaltam. 

Erősségek 

 Szakszerű és törvényes működés. 

 Az ellenőrzések a tervezettnek megfelelően valósultak meg. 

 A feladatmegosztás az ellenőrzések során jól működött, eredményes volt. 

 Támogató és fejlesztő szándékú ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaztunk. 
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 Támogató visszajelzések segítették a dolgozók önértékelésének fejlődését. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 A tapasztalatok megbeszélésére váltótársak jelenlétében a csoportlátogatások után 

rögtön sort kerítünk. 

 A hospitálásokban rejlő szakmai munka fejlődésének nagyobb arányú kihasználása, 

óvodapedagógus, ped.asszisztens és dajkai munka vonatkozásában is. 

 Hatékonyabb szervezésre és jobb feladatelosztásra, több munkatárs bevonására van 

szükség, időt kell biztosítani az ellenőrzés írásbeli dokumentálására.  

 Ahhoz, hogy a teljesítményértékelési rendszerünk hatékonyan működjön a 23 

csoportban és 50 óvodapedagógus érdekében, nagyon átgondolt tervezést, szakszerű 

szervezést, nagyfokú munkamegosztást, a vezetőtől leadott hatásköröket kíván. 

Szükségesnek tartjuk a nevelő munkát segítő dolgozók értékelési rendszerének a hatékony 

működtetését is.  

A belső ellenőrzések keretében az alábbi ellenőrzések történtek: 

Felvételi és mulasztási napló ellenőrzése a nevelési év során nyolc alkalommal történt. 

Csoportnapló ellenőrzését a munkaközösség vezetők végezték két alkalommal a nevelési terv 

elkészítéséhez kapcsolódóan, az intézményvezető egy alkalommal ellenőrizte átfogóan a 

csoportnaplókat minden csoport tekintetében. 

Fejlődési napló ellenőrzése során a beválást, a jól használhatóságot célozta meg, ezért a 

középsős korú gyermekeknél és a középső csoportban ellenőriztük. 

Gyermekproduktumok ellenőrzése az év folyamán folyamatos volt, helyettesek, 

munkaközösség vezetők vezetői szinten egyaránt. 

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott gyermeki 

értékelés működése a gyakorlatban?  

 

Elvárás: A pedagógiai programnak és az 

egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, 

amely a fejlődési naplóban 

(feljegyzésekben) nyomon követhető. 

  

 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában gyermeknek.  
 

A fejlődési napló kipróbálás alatt van, áttekinthető, jól használható, talán lehetne még 

rövidíteni, néhány részben figyelembe vehetné a korosztályok életkori sajátosságait, 

koncentrikusan bővülő elvárás lenne szükséges. pl. testséma. 

A dokumentum jó a kitöltése azonban nagy terhet ró ránk, a vele kapcsolatos határidőket 

nehéz betartani. 

Beválásáról a következő nevelési évben egyeztetünk. 

Óvodapedagógusaink a programunkban rögzített mérésekkel mérik a gyermekek fejlettségi 
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szintjét, amelyeket az intézményi szabályzatokban megfogalmazott, elfogadott, a stratégiai és 

operatív dokumentumokban rögzített, értékelési rendszer határozza meg. Így a gyermekek 

értékelése közös alapelvek és követelmények alapján folyik az intézményben, ─ melyet a 

fejlődési naplóban rögzítenek, az óvodába érkezéstől az iskolába lépésig (bemeneti, folyamat 

és kimeneti mérés). A méréseket a gyermekek óvónői végzik, a megszokott környezetükben 

a napirendhez igazodva, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, aktuális állapotát. 

Módszereik elsősorban megfigyelés, beszélgetés, kiegészítheti a rajzolás, bábozás egyéb 

játékok. Új, folyamatosan a legmegfelelőbb felé haladó eszközökkel igyekszünk a 

gyermekek nyomon követéses vizsgálatát végezni, saját arculatunkra formázni. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése során a pedagógusoktól kapott visszajelzések 

eredményeit a következő nevelési év cél és feladatrendszere tervezésénél vesszük 

figyelembe. 

Az iskolai élet megkezdése előtt, kimeneti mérésként a DIFER- tesztet alkalmaztuk további 

feladatokkal kiegészítve. Célja, hogy általános képet adjon a gyermekek elemi 

alapkészségének fejlettségéről. Ezt előzi meg egy alapképességeket feltérképező „játékos” 

vizsgálat, amelyet a középső csoportos korú gyermekekkel április végén végzünk el. 

Az idei évben is az általános iskola első osztályának évkezdetén kerületi mérést végeztek a 

gyermekek körében. Létszám szerint a mi óvodánk adta a legtöbb kerületi első osztályost. Az 

eredményt értékeltük, okát feltártuk, a szükséges feladatok elvégzése folyamatosan történik. 

A módosított nevelési programunk működése eredményes, a célok és az eredményességet 

szolgálták a gyermekneveléshez való hozzáállás, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

új módszerek megismerése, alkalmazása, az azonos értékrend képviselete. A 

gyermekközpontúság megjelenik a mindennapi munkában. 

Az értékelések során figyelembe vettük a differenciálás, egyéni bánásmód szempontjait. 

A Pedagógiai Program és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történt az egyénre 

szabott értékelés, melyet a gyermekek egyéni fejlődési naplóban rögzítettünk, ennek 

megfelelően fejlesztési tervet készítettünk. 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal visszacsatoltunk a szülőknek – egyéni fogadó 

óra keretében. 

A szülők nagy része igényli ezeket az alkalmakat, amikor személyesen, nyugodt 

körülmények között tudunk velük beszélni a gyermekükkel kapcsolatos információkról, de 

vannak, akik fogadó órára nehezen jönnek be, jobban szeretik a folyamatos tájékoztatást. 

Nem mindenhol tapasztaltunk hiteles képet, több alkalomra, ismerkedésre van szükség 

óvodába érkezés előtt (különféle helyzetekben). Szükséges lenne a spontán anya-gyerek 

kapcsolat megfigyelése, ill. a gyermek játéktevékenységének megismerése. 

Nagyon hasznos, ha mindkét szülő jelen van és rákérdezünk arra, hogy ők mit tapasztalnak 

az egyes ─ különösen az esetleg problémás ─ területeken. 

A szülők nemcsak fogadóórán kaptak tájékoztatást, de a mindennapi találkozások alkalmával 

is röviden szót ejtettünk a gyermekek napi életével kapcsolatban. 

A szülők gyermekük fejlettségéről igény szerint, időpont egyeztetésével az év folyamán 

bármikor kaphatnak tájékoztatást. Ezzel több szülő élt is. Átlagos helyzetben évi két 

alkalommal kínálják fel a fogadó óra lehetőségét az óvodapedagógusok, de ahol nem 

érdeklődnek a szülők, vagy más egyéb oknál fogva az óvodapedagógusok kezdeményezik,  

kérik fel a szülőket a párbeszédre, a gyermek fejlődése érdekében. 
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Nyomon követés és értékelés területei Székhely Szivárvány Aranykapu Összesen: 

I. Szociális képességek 
 

    

Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, 

neveltségi szint, szokásismeret 
77,5 % 75 % 74 % 75,5 % 

Érzelmek, motivációk, beállítódás, 

akarati megnyilvánulások 
82,5 % 75 % 74 % 77 % 

II. Értelmi képességek 
 

    

Kognitív szféra - Gondolkodási 

műveletek 
70 % 80 % 70 % 73 % 

Kognitív szféra - Pszichikus funkciók 

működése 
72,5 % 72,5 % 70 % 72 % 

Érzékszervi szféra, percepció 72,5 % 85 % 74 % 77 % 

III. Verbális képességek     

Nyelvi kommunikáció 70 % 72,5 % 64 % 69 % 

Finommotoros képesség 75 % 80 % 80 % 77 % 

Nagymozgások 72,5 % 80 % 74 % 75,5 % 

 

Az összegzésben alapvető cél minden óvodapedagógus számára, hogy a csoport közösséget, 

társas kapcsolatokat pozitív irányban fejlessze. Közösségfejlesztés drámajátékokkal, közös 

programokkal, a csoport hagyományainak erősítésével, egyéni bánásmód elvével és a 

délelőtti beszélgető körökkel. A nagycsoportok gyakrabban kimozdultak az óvoda 

környékéről és több élményszerző kirándulást, külsős programot szerveztek a gyermekek 

részére, mint az előző nevelési évben. Ezen a téren még van fejlesztési feladatunk, mert 

vannak középső csoportok, akik alig mozdultak ki. A %-os arány kimutatja, hogy a 

gondolkodási műveletek-kognitív szféra és a nyelvi kommunikáció terén van fejlesztési 

feladatunk csoport szinten. 

Erősségeink: 

 A három óvoda pedagógusainak azonos elvárásai alapján, közös konszenzuson 

alapuló együtt gondolkodás. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

 Egyéni fejlődési napló tartalmának újragondolása 

 Pontosság, határidők betartása 

 Óvodapedagógus-szülői kommunikáció, kapcsolattartás megerősítése. 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés 

eredményeivel?  

 

Elvárás: Az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása.  
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Szempont: 1.6. Mi történik a mérési, 

értékelési eredményekkel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógus-értékelés, 

gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)  

Elvárás: Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a helyben szokások 

formában rögzített mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. Ezt követően 

az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében szükség esetén 

korrekciót végez.  

 

Beszámoló a Befogadás-beszoktatással kapcsolatos szülői elégedettség mérés 

eredményéről 

A kiadott kérdőívek 63% érkezett vissza -31 darab-, ami alacsonynak mondható. El kell 

gondolkodnunk, hogy esetleg a kérdések átfogalmazásával, vagy jobb szervezéssel miként 

lehetne a szülőket jobban motiválnunk. 

A visszaérkezett kérdőívek 61% a tiszta kiscsoportos szülőktől származik, ami néhány 

kérdésnél -például az 5.-nél- nehezítette az általános, egész óvodára vonatkozó értékelést. 

1. A szülők 81% rendelkezett előzetes ismeretekkel óvodánkról, 19% nem. 

2. A válaszadók 51% egy választ, 49% több választ jelölt meg. 

- Az összes válaszadó 49% ismerősöktől informálódott 

- 29% személyes tapasztalattal rendelkezett, mert már járt gyermeke hozzánk 

- 19%-a a szülőknek részt vett a bölcsődei tájékoztatón 

- 45% az óvodában érdeklődött 

- 25% az írásos óvodaismertető, illetve a honlap alapján döntött (érdemes lenne ezt a választ 

kétfelé szedni) 

- 6% olvasta el óvodánk Pedagógiai Programját 

3. A szülők 10% nem válaszolt, a többiek 100%-ban pozitív tapasztalatokat szereztek az első 

látogatáskor, illetve a beiratkozásnál. 

4. A szülők 90% szerint teljes mértékben, 10%-uk szerint részben vették figyelembe a 

beiratkozáskor elhangzott kéréseit. 

5. A csoportválasztás szempontjai széles skálán mozognak, és itt is több választ lehetett adni. 

-35% az azonos életkorú csoportot választotta 

- 20% a vegyes csoportot preferálta 

- 19% -nak ismerősök ajánlották a kiválasztott csoportot 

- 10% -nak teljesen mindegy volt a csoport, az óvoda közelsége dominált 

- a szülők 32% -a az óvónők alapján választott 

- 10% -a a gyermek érdekei alapján választott csoportot 

6. Az első óvodai szülői tájékoztatón –augusztus- a válaszadók 90%-a megfelelőnek találta a 

kapott tájékoztatást, 10%-uk részben megfelelőnek ítélte. 

7. A szülő 97%-a kapott lehetőséget a szülős beszoktatásra, 3% nem kapott erre lehetőséget. 

8.a. A szülők 52% élt a szülős beszoktatás lehetőségével, 48% nem. 

   b. A szülős beszoktatást igénybevevők 10%-a egy hétig, 87%-a 2-3 napig, 3% -a több hétig  

volt együtt gyermekével. 

9. A gyermekek 84% -nak volt lehetősége a fokozatos ismerkedésre az óvodával, 6% -nak a 
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szülők munkája miatt nem, 10% -uk nem igényelte. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Forrás: PP, Vezetési 

program, Munkaterv 

      

Adatszolgáltatás: 

2016. októberi statisztikai 

és aktuális adatok 

 

Vezető megítélése (1-3) 

3 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- 

és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a személyre szabott nevelés-

oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek 

fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az 

intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 

történik meg. 

 

 Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák 

fejlesztése.  

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes és 

szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra.  

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és 

működtetése, például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.  

 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző 

szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését tanulását szolgálják.  

  Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, 

alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is.  

Személyiségfejlesztés 

 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban.  

 

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről.  

Éves adatok: 

Csoportok/ székhely/telephely  →   

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai ↓ 

összesen összesen 

 2016.10.01. 2017.05.31. 

Beírt gyermekek száma  
567 586 

Nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 
45 44 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 8 9 

HH gyermek 0 0 

HHH gyermek 2 0 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  19 19 

Szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen étkezők 92 94 

3, vagy több gyermeket nevelő családban élők 130 132 

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

17 17 

Nevelésbe vett gyermek  0 0 

Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek  1 2 

Veszélyeztetett gyermek    

Anyaotthonban lakó gyermek  2 0 

Gyermekét egyedül nevelő szülő 28 39 

Félnapos óvodás gyermek 1 1 

Nem étkező 0 0 

Speciális étrendet igénylő gyermek 21 26 

Tehetségígéretes gyermek 6 8 

A nevelés óvodánkban gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy életkorának és 

fejlettségének megfelelően, egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön. A gyermekek alapvető jogának tekintjük, hogy sajátos szükségleteiknek, 

állapotuknak megfelelő segítséget kapjanak készségeik, képességeik kibontakoztatásához. 

Az egész személyiségre ható nevelési folyamatok során arra törekszünk, hogy az életkornak 

megfelelő tevékenységek biztosításával, a helyesen megválasztott módszerek segítségével, a 

gyermekek egyéni fejlettségi szintjére építve olyan szokásokat, szokásrendszert, viselkedési 

normákat alakítsunk ki, hogy a gyermek az önismeret és önépítés útján összhangba kerüljön 

saját személyiségével. 

A differenciálás érvényesült a célokban, a feladatokban, a munkaformákban, a 

módszerekben, az eszközökben. 

Gyermekvédelmi feladatok:  

 Ebben az évben is a hatályos gyermekvédelmi törvény és a közoktatásról szóló 

törvény figyelembevételével végeztük gyermekvédelmi munkánkat. Sokat segítettek a 

tapintatos beszélgetések a szülőkkel, az esetmegbeszélések a pszichológusokkal, a 

probléma megvitatása „egymás között”, orvoslása, a szükséges intézkedések 

kezdeményezése. 

 A veszélyeztetett – és hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítottuk a 

szükséges segítséget, gondozást, nevelést. A migráns, nemzeti, etnikai kisebbséghez 

tartozó gyermekek nevelése esetén biztosítottuk az önazonosság megőrzését, ápolását, 

a nyelvi nevelést, az inkluziót. 

 Folyamatosan kapcsolatot tartottak a Család és Gyermekjóléti Központ, Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok és tagintézményei 

munkatársaival, a csoportos óvónőkkel, koordinálták az óvoda gyermekvédelmi 

tevékenységét. A segítségnyújtás főbb formái között információ közvetítés, 

tanácsadás, ügyintézés, érdekvédelem, életviteli tanácsadás szerepelt.  
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 A csoport óvónői kiemelt feladatként valósították meg a gyermekvédelmi feladatokat. 

Az őszinteség, a szakmaiság, a javító szándék, kulturált hangnem jellemezte a 

prevenciót, a gyermekvédelmi esetek megoldását. 

 Fontosnak tartották az óvoda és a család érzelmi biztonságot nyújtó nevelésének 

összehangolását. Minden pedagógusunk aktívan vett részt a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek kiszűrésében és az érintett családokkal együttműködve 

próbáltuk kiküszöbölni a gyermekekre ható ártalmakat. Igyekeztünk ellensúlyozni a 

testi – lelki-erkölcsi károsodásokat, a veszélyeztető hatásokat. Igyekeztünk segíteni 

azoknak a szülőknek, akik tanácsot kértek nevelési problémájuk megoldásához, s 

közösen megtaláltuk a problémák megoldását. 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő: 19, az ingyenes óvodai 

étkezésben támogatott gyermek:262, három vagy többgyermekes család:132 

 A Gyermekjóléti Szolgálattal szinte napi kapcsolat alakult ki, mivel a veszélyeztetett 

családok miatt szükséges volt a szoros együttműködés.  

 Két gyermek esetében kellett hathatós intézkedést tennünk, ami súlyosabb volt min az 

eddigi eseteink. A problémás családokkal való együttműködés sok esetben nagyon 

nehéz, gyakran kevésbé zökkenőmentes, nagy figyelmet, toleranciát, empátiát követel 

napi szinten az óvoda dolgozóitól. 

Tehetséggondozás: 

Nevelőmunkánkban a differenciált fejlesztés biztosításával törekedtünk az egyéni képességek 

kibontakoztatására, a gyermeki tehetség minél előbbi felismerésére. 

Az egyéni bánásmód alkalmazásával biztosítottuk, hogy a gyermekek a nekik megfelelő 

módon és ütemben fejlődhessenek, s a tehetségek speciális szükségletei is ki legyenek 

elégítve. Mind ezt biztosította Pedagógiai Programunk szellemisége, rugalmas napirendünk, 

óvodánk nyitottsága, nevelőgárdánk szakmai felkészültsége, tapasztalata. 

 Nagy segítség számunkra ebben a vegyes korcsoportok szervezése, hiszen, amely 

gyermeknél, koránál és az átlagtól eltérő logikai, szellemi képességet tapasztaltunk, 

azokat a nagyobb korcsoportoknak szervezett tevékenységekbe vonhattuk be. 

 Kimagasló teljesítményt nyújtó óvodásaink több területen voltak: vizuális, ének-

zenei, matematika terén, ill. több olvasni tudó gyermek is volt. 

 A vizuális nevelés terén igyekeztünk minél több technikát bemutatni, változatos 

alapanyagokkal és módszerekkel segíteni a gyermekek önkifejezését, fejlődését, 

kreativitását. Az eszközöket, az időt, a teret mindig biztosítjuk a gyermekek számára 

az egész nap folyamán, aminek következtében nagyon ötletgazdag és egyedi 

alkotások születtek nap, mint nap. Ezeket kiállítások keretén belül is láthatóvá 

tesszük, így hangulatossá téve az óvodát, gyönyörködhetnek benne a gyermekek 

hozzátartozói és az óvodát látogató külső partnereink is.  

 A matematika terén ügyesebbek már bonyolultabb, akár több szintű 

problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatokat biztosítottunk, és mindig 

figyelembe vettük hányas számkörben végeznek biztonsággal különböző 

műveleteket. 

 Azokat a gyermekeket, akik zenei, mozgásbeli tevékenységekben tehetségre utaló 
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jeleket mutattak, számukra a mindennapos éneklés, mondókázás, zeneovi jelenti a 

lehetőséget képességeik kibontakozásához. 

Alapos gyermekismeretünk erőssége, hogy minden családnak tudjuk jelezni, hogy milyen 

területen lehet és kell a gyermekeket fejleszteni, miben tehetségesek. 

Felzárkóztatás: 

Nevelőmunkánk során törekedtünk a gyermekek személyiségének egészére irányuló fejlődést 

segíteni, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör és felkészült szakemberek segítségével. 

A gyermekek folyamatos kis kortól történő tudatos megfigyelése lehetővé teszi, hogy 

mihamarabb megfelelő szakemberhez kerüljenek az arra rászoruló gyermekek, akiknek a 

csoportbeli fejlesztés kevés lehet. 

 A felmérések után fejlesztési terveket készítettek az óvodapedagógusok területekre és 

gyermekekre lebontva. A fejlesztendő feladatokhoz képességfejlesztő játékokat 

rendeltek, eszközöket kerestek és gyártottak minden életkorban. 

 Egyre több gyermeknek van szüksége – vagy egyre hatékonyabbak azok a 

módszerek, amikkel igyekszünk kiszűrni a problémás gyermekeket. Idén igen sok 

gyermeknek volt szüksége egyéni fejlesztésre. Manapság a gyerekeket nap, mint nap 

számtalan inger éri, ezáltal rengeteg ismeretük van a világról, viszont ami 

hiányosságnak mutatkozik, hogy nagyon keveset beszélgetnek velük, kevés 

kérdésükre válaszolnak érdemben a felnőttek. Így egyre inkább azt vesszük észre, 

hogy nem az ismeretanyag betöltésével vagy szókincsbővítéssel kell foglakoznunk, 

hanem a meglévő ismeretek rendszerezésével és szervezésével. Sok gyermeknek okoz 

gondot maga a gondolatmenet végigkövetése, végigvezetése, elsajátítása. Probléma a 

következtetés, az induktív és deduktív is, az analógiás gondolkodás, és jó pár 

gyermek esetében a kategórizáció vagy az ok-okozati összefüggések megértése. 

 A tapasztalt hiányosságok alapján fejlesztési tervet készítünk egyénre szabottan, 

feladatok megjelölésével, mely egyértelműen a felzárkóztatást szolgálja. A fejlesztés 

tudatos, egyénre szabott tervezést igényel, amely beépül az egész napos 

nevelőmunkába. 

 A Szakszolgálatok munkatársainak a segítségét is igénybe vettük, hogy a lemaradást 

csökkenthessük. Néhány esetben, ebben a szülők nem voltak partnerek, adott esetben 

hosszú ideig tart, tartott meggyőzni Őket, hogy a gyermekük érdekét segítenék a 

Szakszolgálatoktól kapott vizsgálatok, fejlesztések. 

 Óvodánkban évek óta fogadunk más népi kultúrából hazánkba érkező családok 

gyermekeit (arab, kínai…). Segítettük a családból az óvodába történő átmenetet, 

segítettük a csoportba való beilleszkedésüket, elfogadtuk és elfogadtattuk 

másságukat. A közösségbe való beilleszkedésüket, fejlődésüket folyamatosan, 

fokozottan kísértük figyelemmel. 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára biztosítottuk azokat a 

jogokat és ellátásokat, melyek megillették őket. A prevenció mellett a gyermekek 

problémáinak feltárását, kezelését is végeztük saját és a gyermekvédelemben érintett 

szakemberekkel együtt. 

 Az idei évben is megtörtént a 4-5 éves gyermekek logopédiai és ortopédiai szűrése. A 

szűrés eredményeként az év folyamán a rászoruló gyermekek egyéni fejlesztése 
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folyamatosan történt a logopédus, gyógy-testnevelő szakemberek segítségével, hogy 

az iskolai nevelés megkezdésére a korrekció megtörténjen. 

 Az Önkormányzatunk által biztosított ingyenes gyógy- testnevelési szolgáltatásunkat 

a szülők valamennyi rászoruló kiszűrt gyermek részére igényelték.  

 Mindhárom épületünkbe Borsosné Mészáros Noémi óvodai gyógy-testnevelő végezte 

a fejlesztést, s a kontroll vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy eredményesen. 

 A következő nevelési években is szükség van a gyógy-testnevelés gyógyító 

fejlesztésére, hiszen a szakorvos minden évben felméri a következő évben 

iskolaköteles gyermekeket, akiknél nagy arányban látta és látja szükségét a gyógy- 

testnevelésben való részvételnek. 

 Óvodánk mind három épületében a logopédusok hetente két alkalommal foglalkoztak 

a gyermekekkel, a székhelyen I. félévben Roboz Eszter, a II. félévben Juhász Erika 

 Aranykapu telephelyen Juhász Erika és a Szivárvány telephelyen Gerhes Mónika. 

Szívesen jártak a gyermekek a fejlesztésekre. Sikeres munkájuk eredményeként szinte 

valamennyi iskolába menő gyermekünk beszéde tiszta, szinte hibátlan. 

Ebben az évben is megtörtént a gyermekek szakszerű szűrése. 

 Az óvodában dolgozó óvodapszichológus tevékenysége: 

A legjellemzőbb kérdések és problémák, amelyekkel az óvodapszichológushoz 

fordulnak a kisgyermekek pszichés és érzelmi életére vonatkoznak. A hirtelen 

megjelenő és tartósan rögzült lehangoltság, szorongásos tünetek (regresszív 

viselkedés: visszaesés szobatisztaság terén, fokozott irritabilitás, szeparációs 

szorongás, alvási nehézségek) és az indulatkezelési problémák (kudarctűrés, 

dühkitörések, fizikai és verbális agresszió) mind a pedagógusok, mind a szülők 

részéről a vezető okok a segítségkérésben. A szülők gyakori aggodalma volt még a 

csoporton belül megfigyelhető társas nehézségek (kapcsolatteremtés, együttműködés, 

kölcsönössége hiányossága). Ezek mentén kialakuló elszigeteltség és magányosság 

oldásában, illetve a családi változások (betegség, haláleset, válás, testvérszületés, 

anya munkába állása, költözés) kommunikálásában fogalmaztak meg kérdéseket. 

Ritkábban, de fordulnak hozzám még tanácsért a nevelési nehézségek, elsősorban a 

fegyelmezés és a korlátok állítása kapcsán. 

ELLÁTÁSBA KERÜLT 

Gyermekek száma (akik kapcsán óvónővel, szülővel, szakemberrel és vagy közvetlenül is 

foglalkoztam): 108 fő  

Épületenként: 35% Szivárvány (38 gyermek), 34% Pitypang (37 gyermek), 25% Aranykapu 

(33 gyermek). 

Tevékenységforma Aranykapu Pitypang Szivárvány Össz. 

Csoportlátogatás 26 23 24 73 

Megfigyelés 25 16 20 61 

GYERMEK egyéni 9 28 41 78 

GYERMEK csoportos 34 42 19 95 

SZÜLŐ konzultáció, egyéni 56 69 40 165 

SZÜLŐ csoportos 4 1 - 5 

PEDAGÓGUS konzultáció 22 31 16 69 

PEDAGÓGUS esetmegbeszélés, 8 11 21 40 
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módszertan 

Összesen 184 221 181 586 

A legtöbb esethez kapcsolódóan szülőkkel folytatott konzultációt folytatott, illetve saját 

gyermekcsoportban való elhelyezését javasolt. Ebben az évben először indított több 

csoportos, mint egyéni foglalkozást a hozzá forduló gyermekek számára.  

Épületenként eltérő hangsúllyal esnek latba az óvodapszichológus különböző 

tevékenységformái. A Székhely épületben a legmagasabb a szülőkonzultációt igénylők 

aránya és a legtöbb csoportos foglalkozást is itt vezette. A Szivárványban a legmagasabb a 

gyermekekkel kétszemélyes helyzetben töltött, egyéni foglalkozások száma. Az 

Aranykapuban a leggyakoribb a csoportlátogatás és megfigyelések aránya. A legmagasabb 

számban a Székhely intézményünk tartott pedagóguskonzultációt. 

 Gyógypedagógus feladatellátása: 

A hospitálások során a megfigyeléseiből kiindulva, az óvónők tapasztalatait 

összegezve, illetve az óvodai szűrések eredményeit értékelve jelölte ki a fejlesztésre 

javasolt gyerekeket, a fejlesztéshez írásban, szülői nyilatkozat formájában kértük a 

szülők belegyezését. Igyekezett minden érintett gyermek szüleivel konzultálni, 

személyesen megismerkedni, szükség esetén tanácsot adni a fejlesztéssel kapcsolatos 

kérdésekben. A szülőknek fogadó órákat, személyes, vagy e-mailen, telefonon történő 

konzultációs lehetőséget biztosított, a nevelési év során folyamatos kapcsolattartásra 

törekedve. Részt vett a hozzá fejlesztésre járó gyermekek csoportjának tartott szülői 

értekezletein, hogy ily módon is megismerkedjen a csoport életével, ill. a szülőkkel a 

kapcsolattartást erősítette. 

A három telephelyen összesen: 45 gyermek részesült fejlesztő foglalkozásban. 

 csoportos fejlesztés: 27 gyermek 

 egyéni fejlesztés: 9 gyermek 

 óvodai csoportban történő megsegítés: 3 gyermek 

 komplex pszichológus-pedagógus csoport: 10 gyermek (ebből 4 gyermek külön 

pedagógiai fejlesztésben is részesült) 

Az óvodai pszichológussal tájékoztatót tartott a tanköteles korú gyerekek szüleinek az 

iskolaérettség kritériumairól. Szerencsére a legtöbb szülő több alkalommal is érdeklődött 

gyermeke felől. Olyan szülők is megkeresték, akiknek a gyerekével ebben a nevelési évben 

nem foglalkozott, de tanácsot szerettek volna kérni gyermekük fejlődésével kapcsolatban.  

Erősségeink 

 Prevenció, diszkréció, problémaérzékenység, megértés, segítségnyújtás. 

 A gyermeki személyiségfejlesztést, az egyéni bánásmód érvényesítése, tudatosság, 

tervszerűség jellemzi. 

 Nevelő tevékenységünk során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, 

szociokulturális helyzetét, segítjük személyiségének kibontakozását.  
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Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Nagyobb odafigyeléssel még korábban kiszűrni a gyermekeknél a fejlesztendő 

területeket. 

 Szükség esetén időben kérni külső szakember segítségét. 

 Jobban el kell fogadtatnunk az érintett családoknál a szakszolgálatok fontosságát, és felhívni 

a figyelmüket arra, hogy jobban kísérjék figyelemmel a fejlesztőmunkát 

Együttműködtünk és folyamatosan konzultáltunk az óvoda gyógypedagógusával, 

pszichológusával egész évben, valamint differenciált bánásmódot alkalmaztunk, sokat 

dicsértünk, buzdítottunk, ezáltal sikerélményt biztosítva. 

 

Közösségfejlesztés  

 

Szempont: 2.2. Az intézmény 

közösségépítő tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között valósulnak meg?  

 

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben.  

 

A nevelési év során milyen közösségépítő tevékenységek valósultak meg a szülők 

részvételével: 

Ssz. Közösségépítő tevékenységek⇓ Alkalmak 

száma 

Résztvevők 

száma 

1. 
Szülői értekezlet 

46 889 

2. 
Fogadó óra (a fejlettségállapotról történő 

visszacsatoláson túl) egyéb más témában 
300 890 

3. 
Rétegszülői értekezlet (új szülők, iskolai 

alkalmasság, fórum adott témákról, stb.) 
7 164 

4. 
Szülőbevonással lebonyolított programok (sütés-

főzés, barkácsolás, együtt, stb.)  
89 2315 

5. 
Ünnepeken, jeles napokon történő aktív részvétel 

17 1794 

6. 
Csoporttal együtt szervezett családi programok 

(kirándulás, szüret, stb.) 
23  

7. 
Óvodáért végzett szülői munkafelajánlások 

(óvodaszépítés, pályázatok, kísérés, stb.) 
33 545 

8. 
Családokat támogató programok, pld. vásárok, 

gyűjtések, kirándulások stb. 
2 550 

A nevelési évben két alkalommal (év elején, fél évkor) megtartott szülői értekezleteken igen 

sok szülő vett részt, csoport szintjén 70% körül. A fogadó órák eredményesek voltak a 

tanköteles korú gyermekeknél szinte 100 %-ban, a többi alkalmat a szülők kérték és néhány 

esetben kezdeményezték a fogadóórát az óvodapedagógusok. 

Réteg szülői értekezletet az alábbi témákban tartottunk: tájékoztató szülői értekezletet 

beiratkozás előtt három alkalommal, a felvett új gyermekek szüleinek óvodakezdés előtt, az 

iskolaköteles gyermekek szüleinek iskolaérettség kritériumai – óvodapszichológus, 

gyógypedagógus közreműködésével. A tanköteles korú gyermekek szüleinek – tájékoztató az 

iskolai beiratkozás, ill. az iskolaválasztás a partner iskolák igazgatói, első osztályos tanító 
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nénik, református lelkész részvételével. 

A nevelési év során átlagban minden csoportban három alkalom volt a közös családi program 

lehetősége, amikor a szülőkkel együtt tevékenykedtek a gyermekek. Ezek: Márton nap, 

adventi készülődés, mézeskalácssütés, őszi, tavaszi kézműveskedés, tavaszi kertészkedés. 

A családokkal átlagban a nevelési évben egyszer szerveztek közös kirándulást a csoportok.     

Óvodánk nevelőtestületének mindig fontos volt, hogy jól működő kapcsolat alakuljon ki a 

nevelőtestület tagjai és a szülők között, hiszen mindannyiunk számára a cél közös, hogy a 

legjobb feltételek között a legjobban felkészítsük a gyermekeket az iskolai nevelésre, s az 

életben való boldogulásra úgy, hogy az óvodában „játszó-gyermekként” élhesse boldog 

gyermekkorát, melynek alapja, színvonala a bizalommal teljes szülői együttműködés. 

 Minden szülővel harmonikus együttműködésre törekedett óvodánk valamennyi 

dolgozója. Alapelvünk az, hogy a szülő, a család szerepét nem kívánjuk átvenni, csak 

kiegészíteni, maximálisan segíteni azt.  

 Fontos számunkra, hogy a szülők milyen igényeket támasztanak az óvodánk elé, s 

milyennek ítélik meg a megvalósítás eredményeit. Ezért minden évben felmérjük 

igényeiket, s a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ki is elégíteni. Évente mérjük 

Partneri elégedettség méréssel is elégedettségüket. A felmérés eredményei 

figyelembevételével tervezzük tovább fejlesztőmunkánkat.  

 A napi kapcsolatok mellett számos lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy az 

egész napi életünkbe betekinthessenek, közelebbről is megismerhessék 

nevelőmunkánkat, s személyesen kérhessenek információt gyermekük fejlődéséről, 

fejlettségéről, segítséget gyermekük neveléséhez. 

 Közös programok (kirándulások, ünnepi alkalmak, játszó délutánok...), szülői 

megbeszélések, tanácskozások, spontán találkozások mellett eltölthettek egy-egy 

délelőttöt, délutánt is gyermekük mellett a csoportban. Nyitottak voltunk és vagyunk 

is bármilyen szülői megkeresésre, kérésre, ami a gyermekeknek jó, s feltételeink 

adottak hozzá. 

 Leendő óvodásaink és a szüleik részére lehetőséget biztosítottunk április hónapban, a 

májusi beiratkozás előtt, hogy bejöjjenek játszani, megismerhessék a leendő óvó 

néniket, dadus néniket. Ezzel is igyekeztünk biztosítani a zökkenőmentes és 

zavartalan beilleszkedést az óvodai életbe.  

 A szülők érdeklődőek voltak, nagy számban és aktívan vettek részt az óvodai 

programokon, eseményeken, ünnepségeken. A szülőkel, családokkal bensőségesebb 

kapcsolat kiépítését segítették a közös családi kirándulások is.  

 Az óvoda életében a véleményezési jogkört a csoportok Szülői Közössége látta el, 

melynek választmánya képviselte a gyermekeket, családokat az Óvodai Szülői 

Közösségben. A Szülői Közösség vezetői minden őket érintő kérdésben tájékoztatást 

kaptak az óvodavezetés részéről.  

 Arra törekedtünk, hogy a megfelelő információ kellő időben és módon eljusson a 

szülőkhöz. Fogadóórát a szülő kérésére, egyeztetés után bármikor tartottunk, 

hatékonyabbnak tarjuk a napi találkozásokat és a probléma azonnali kezelését. Az 

óvodapedagógusok által kezdeményezett fogadóórát minden iskolába menő gyermek 

szüleinek felajánlottunk, nagy arányban éltek is vele a szülők, voltak, akik többször 
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is. 

 A szülők bármikor kérésre betekinthettek a csoport életébe, a csoportesemények aktív 

részesei lehettek. Szívesen látott vendégek voltak ünnepeinken, rendezvényeinken. 

 A gyermekek fejlődéséről folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, kellő 

dokumentációval alátámasztva. 

A hatékony, jó közérzetű együttműködés érdekében fontosnak tartottuk, hogy: 

 az együttműködést egyenrangú partneri kapcsolatban valósítottuk meg; 

 az együttnevelésben a kezdeményező, elfogadó szerepet elvállaltuk; 

 a hátrányos, problémás helyzetű családok esetében is megértő, bizalmat ébresztő 

magatartással kezdeményeztük a kapcsolatot; 

 biztosítottuk a családi és óvodai élet közötti folyamatosságot, az átmenetet; 

 a szülők kéréseit, javaslatait igényeltük, fontolóra vettük; 

 a családokkal kapcsolatos információkat diszkréten kezeltük. 

Erősségeink 

 Őszinte, nyílt, bizalomra épülő kapcsolatot alakítottunk ki a szülők többségével. 

 Rugalmas napirend, mely igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, fejlődési 

üteméhez, életkori és egyéni sajátosságaihoz. 

 Következetes értékrendet közvetítettünk a családok felé 

 A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

maximálisan együttműködtünk a szülőkkel. 

 A nevelési problémák megoldásában segítettünk a szülőknek, a családnak. 

 Az óvoda és a családok, szülő és szülő között pozitív irányba változott ─ az 

információáramlás. Köszönjük a szülők támogató segítségét. 

 Erőszakmentes kommunikáció működtetése, vitás helyzetek megfelelő kezelése. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Fontos, hogy még inkább legyünk figyelmesebbek a szülők apróbb negatív jelzéseire 

is, ne várjuk, meg, hogy megfogalmazódott panasz legyen belőle. 

 Szétaprózódás megelőzése, feladatok elosztása. 

 Szülői elégedettségmérő, igénymérő eszköz kidolgozás és alkalmazása minden 

telephely figyelembevételével. 

 Empatikus, napi szintű kommunikáció. 
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3. Eredmények 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Csoport és 

intézményi szinten nyilvántartott 

adatok 

Vezető megítélése (1-3): 

2 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az 

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad 

információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai 

folyamatokban, a szervezet működésében. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan 

gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.  

  Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, 

dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.  

 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös 

tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba továbbhaladására és az erre való 

felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, az 

egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a 

fejlesztési tervek elkészítése során.  

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben?  
 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy 

más alapon megszervezett mérések 

eredményei  

 esetleges sport, más 

versenyeredmények  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó 

mutatók, elégedettségmérés 

eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők)  

 neveltségi mutatók  

 stb.  
 

Az intézmény által elért eredmények a 2016-2017-es nevelési évben 

 

Ssz. 
Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 

 

1.  

Beiskolázási adatok: 

Tanköteles korú gyermekek száma 
228Fő 39 %  

Közülük várhatóan a 2017-2018. nevelési évben az iskolai 

tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 
172 Fő 75 %  

Várhatóan a 2017-2018. nevelési évben óvodában maradó 

tanköteles korúak száma, aránya 
56 Fő 25 %  
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2.  

Intézmény / program specifikus eredmények: Amire 

büszkék vagyunk, amit fontosnak tartunk! 
Felsorolás: 

3.  

DIFER 

 - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában: Résztvevők száma, 

eredmények 

Írásmozgás-koordináció 192 Fő  87 %  

Beszédhanghallás 192 Fő 93 %  

Relációszókincs 192 fő 86 %  

Elemi számolási készség 192 Fő 73 %  

Tapasztalati következtetés 192 Fő  83 %  

Tapasztalati összefüggés 192Fő 78 %  

Szocialitás -  társas kapcsolatok kezelése 192 Fő 98 %  

4.  

Neveltségi szintmérés átlag eredményei (ha vannak erre vonatkozó mérési adatok!): 

Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési 

normák)  

Fő % 

 

 

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek- 

gyermek, gyermek-közösség kapcsolata) 
Fő % 

 

 

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, 

kötelező jellegű, közösségért végzett) 
Fő % 

 

 

5.  

Partneri igények és elégedettségük 

Pedagógusok elégedettsége  % 

 

 

Pedagógus társaikkal az önértékelések tükrében   

Intézményvezetővel a vezetői önértékelés tükrében   

Intézményi klímával az intézményi önértékelés tükrében   

Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében % 

 

 

Pedagógusok önértékelése   

Vezetői önértékelés   

Intézményértékelés   

6.  

Iskolák elégedettségi mutatói (ha vannak erre 

vonatkozó mérési adatok!): 
% 

 

 

Beszédkészség   

Nagymozgás (testnevelés, sport)   

Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)   

Problémák felismerése és megoldása   

Matematikai készségek   
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Játéktevékenység   

Környezet megismerése   

Stb.   

7.  

 Településünkön/kerületünkben óvoda szintű „versenyeken” részt vett gyermekek száma: 

 

Sportverseny 26 Fő Díjazott 

 38 % 
 

Rajzverseny / pályázat 26 Fő Díjazott 

19 % 
 

Egyéb verseny   20 Fő Díjazott 

60 % 
 

8.  

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: (Nem a szülői igényekre alapozott foglalkozásokon, hanem a kifejezetten 

tehetséggondozó műhelyekben, tehetség pontokon, st. ellátott gyermekekről van itt szó!)   

 Nyelvi 2 Fő 
-   

Zenei 49 Fő 
-   

Matematika-logika        Fő 
-   

Vizuális - téri 1 Fő 
-   

Testi – mozgásos 12 Fő 
-   

Szociális – személyek közötti Fő 
-  

9.  

Felzárkóztató foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 

Logopédiai fejlesztés 107  Fő %  

Gyógytestnevelés 127 Fő %  

Fejlesztő pedagógia 0 Fő %  

Gyógypedagógiai fejlesztés  45 Fő %  

Óvodapszichológus foglalkozik vele 108 Fő %  

Egyéb  0 Fő %  

10.  

Speciális (PP) fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a beírt gyermekek vonatkozásában: 

 

Nemzetiségi nevelés 47 Fő %  

Zöld óvodai program 202 Fő %  

Madárbarát óvoda 586 Fő %  

Dohányzást megelőző óvodai projekt Fő %  

Szív kincsesláda projekt Fő %  

Biztonságos közlekedés program   479 Fő %  

Montágh Imre általános iskola érzékenyítő programja 75 Fő %  

Zenei fejlesztő program 626 Fő %  

11.  

Gyermekrendezvények és programok száma: 

Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások 14 Alkalom 331 Fő 

 
 

Színházlátogatások, műsoros rendezvények 118Alkalom 2264Fő  
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Élményszerző kirándulások 111Alkalom 2051Fő 

 
 

12.  

Fluktuáció – Gyermek 
Más csoportba átvitt gyermekek száma Fő: 1  
Más tagóvodába / telephelyre átvitt gyermekek száma Fő: 2  
Más óvodába átvitt gyermekek száma Fő: 17  
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma Fő:17  

13.  

Panasz esetek 

Panasz esetek száma Száma. 15  
Eredményesen kezelt panaszok Száma: 14 Aránya %  

14.  Elismerések, kitüntetések: Száma:  0  
 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

2 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely 

a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka egyik 

alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek 

alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított 

rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a 

munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.  

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka 

módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.  

 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert alakított 

ki.  

 

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik?  
 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg.  
 

Cél: Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 

intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus 

és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre 

vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve 

fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és 

egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés 

keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. Továbbá az óvoda 

szakmai működésének javítása. A nevelési program megvalósulásához korszerű módszertani 
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ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadása, önképzési motiváltság fejlesztése. 

A Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség munkája szeptemberben azzal 

kezdődött, hogy megbeszéltük az előttünk álló nevelési év éves tervét, feladatait, kiemelt 

feladatait, és kiosztottuk a feladatokat az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítéséhez.  

Idén a munkaközösségünk kiemelt feladatai a következők voltak:  

 Az intézmény Önértékelési Kézikönyvének aktualizálása, véglegesítése, elfogadás. 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése. 

 A minősítővizsga és a minősítési eljárás előtt álló pedagógusok szakmai támogatása. 

 A pedagóguskompetenciák tanulmányozása, kiemelése, beillesztése a 

foglalkozásokba. 

 Intézményi szinten a pedagógusok önértékelési folyamatának megszervezése, 

lebonyolítása 

 Óvodaközi önértékelési munkacsoport létrehozása, aktív feladatterv alapján 

megszervezett működés 

 Tudásmegosztás intézményi szinten 

 Vezetői önértékelés folyamatának tanulmányozása, beindítása  

A nevelési év folyamán bepillanthattunk és megismerhettük egymás munkáját. intézményi 

szinten, ami jelentős szakmai továbbképzésként szolgált minden itt dolgozó kolléganő 

számára. Kialakítottuk az önértékelés folyamatát, megismertük a kötelező lépéseit, 

elvégeztük az összes pedagógus önértékelését. Nyomon követtük a folyamatos törvényi és 

jogszabályi változásokat, melyek változásait figyelembe véve alakítottuk tovább, bővítettük a 

csoport munkáját. 

Az innovatív szemléletmód, a tudásmegosztás, szakmai találkozások, beépültek a 

nevelőtestület mindennapjaiba, melyet nagyon pozitívnak és hasznosnak ítélek meg, mind az 

egyéni fejlődés, mind a közösség építés szempontjából.  

Idén minden kolléga önértékelésére sor került, melyet a nevelőtestület elfogadott. Az 

önértékelési folyamatot teljes mértékben megismerve és körbejárva alakítottuk és a 

fokozatosság elvét figyelembe véve formáltuk a mi intézményünkre. Elkezdtük a vezetői 

önértékelés folyamatát, mely jelenleg is folyamatban van. 

 A foglalkozás látogatás alkalmával a tevékenységet tartó pedagógus foglalkozás 

tervezetet és reflexiót készített, míg a tevékenységet látogató pedagógusok pedig 

hospitálási naplókat és megfigyelési lapokat töltöttek ki a látott tevékenységekről, 

melyeket az óvodapedagógusok a további munkájuk során is aktívan használhatnak 

ötlettárként. 

Legfőképpen arra törekedtünk, hogy a gyakorlatokban is konkrétan megjelenjenek a 

pedagógus kompetenciák, és az óvodapedagógusok elsajátítsák az önreflexió megírásának és 

előadásának technikáját.  

Igyekeztünk komplex látásmóddal megközelíteni az adott foglalkozás látogatásokat, melyet 

összehangoltunk a szakmai munkaközösség munkájával és a vezetői ellenőrzéssel. A 

tevékenységeken keresztül élmény és érzelem gazdag interaktív foglalkozásokat láthattunk, 

melyekben érvényesült a differenciált egyéni bánásmód alkalmazása. Minden tevékenységet 
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az örömteli, élmény gazdag légkör, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, minél 

több új ismeretszerzés, átadás jellemzett.  A pedagógiai módszerek megválasztására az óvó 

nénik fokozott, kiemelt figyelmet fordítottak, figyelembe vették a csoportba járó gyermekek 

egyéni érdeklődési területeit valamint az egyéni fejlődési ütemét is egyaránt. Úgy gondolom, 

hogy a munkacsoport valamennyi tagja nyitott az új nevelési módszerek és technikák 

befogadására. A szakmai bemutatók lehetőséget adtak egymás munkájának megismerésére, 

bepillantást engedtek a hétköznapok világába, ötleteket meríthettek egymás munkájából, ill. 

megerősítést kaptak a saját területeiken.  

Úgy vélem ebben az évben is sikerült újabb szakmai tapasztalatokat cserélnünk, illetve a 

továbbképzéseken elhangzott új információkat megosztani egymással, valamint bizalmasabb 

kapcsolatok alakultak, ami a további szakmai színvonalat emelte, emeli. Ennek hozadékaként 

már gyakornok kolléga saját kezdeményezésre többször is hospitált tapasztaltabb 

kollégáknál, így is erősödik az intézményeken átívelő szakmai munka, nyitottabbak egymás 

iránt, ennek a befektetett munka gyümölcsét nagyobb arányban reményeink szerint a 

következő nevelési évben fogjuk megtapasztalni. 

A belső ellenőrzések keretében az alábbi ellenőrzések történtek: 

Felvételi és mulasztási napló ellenőrzése a nevelési év során 8 alkalommal történt. 

Csoportnapló ellenőrzését a munkaközösség vezetők végezték 2 alkalommal a nevelési terv 

elkészítéséhez kapcsolódóan, az intézményvezető 1 alkalommal ellenőrizte átfogóan a 

csoportnaplókat minden csoport tekintetében. 

Fejlődési napló ellenőrzése során a beválást, a jól használhatóságot célozta meg, ezért a 

középsős korú gyermekeknél és a középső csoportban ellenőriztük. 

Gyermekproduktumok ellenőrzése az év folyamán folyamatos volt, mivel így díszítették az 

épületeket, készültek az ünnepekre, ill. kiállítást készítettek a munkákból. 

Erősségek: 

Az önértékelések kapcsán: 

 pedagógiai felkészültség, 

 tanulás támogatása, felfedeztetés, differenciálás, 

 egyéni sajátosságokhoz való igazodás, 

 egyéni értékek felismerése és fejlesztése a gyermekekben, elfogadó attitűd, 

 gyermeki ötletek támogatása, 

 csoportkohézió, 

 személyre szabott értékelés a gyermekek felé, 

 szakmai komplex látásmód, 

 elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

Fejlesztési területek, fejlesztési javaslatok: 

 kommunikációs kultúra fejlesztés szervezeti szinten, 

 szakmai munkaközösségek átjárhatóságának biztosítása, 

 tudatos értékválasztásra ösztönzés, 

 konfliktusok megelőzésének kezelése, 
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 szakmai kooperációban kezdeményező szerepvállalás. 

Úgy vélem ebben az évben is sikerült újabb szakmai tapasztalatokat cserélnünk illetve a 

továbbképzéseken elhangzott új információkat megosztani egymással.  

A székhelyen és a telephelyeken működő szakmai munkaközösségek: 

A 2016- 2017-es nevelési év munkaközösségi feladatait a nevelőközösség véleménye, kérése 

alapján állítottuk össze. 

Október hónapban az új munkatársakkal és a gyakornokokkal ültünk össze.  

Célunk volt, hogy megismerkedjenek szakmai munkánkkal, a projektjeinkkel, mely szerint 

az év folyamán dolgozniuk kell.  

Sikeresen megbeszéltük az ütemterv készítésének lehetőségeit, módjait. Sajnos ez egyszeri 

alkalom volt, mert a dokumentumok átdolgozása miatt munkatervünket módosítani volt 

szükséges. A további segítségadás több alkalommal, egyéni igények alapján, személyes 

megbeszéléseken történt. 

A napló összehangolása a telephelyek között fontos feladat volt. Többször találkoztunk 

annak érdekében, hogy a vezetése egyöntetű, törvényi előírásoknak megfelelő legyen. 

Közösen egyeztettünk a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok vezetésével 

kapcsolatosan. Megbeszéltük a tanulási terv dokumentálását, az év folyamán felmerülő 

kérdéseket folyamatosan átbeszéltük, vezetői egyeztetést követően korrigálásra került. A 

dokumentumokat novemberben, februárban és májusban ellenőrizték a munkaközösség 

vezetők. Jelezték a kollégáknak, ha változtatásra volt szükség, illetve segítettek ezek 

kitöltésében, vezetésében, javításában, csoport szinten is, de a helyettesekhez is fordultak ez 

ügyben. 

A nevelőközösséget rendszeresen tájékoztatta az Önértékelési csoport vezetője munkájukról, 

az önértékelési eljárásokról. Az Önértékelési csoport és a munkaközösségek között egy igen 

szoros, jól kooperáló kapcsolat alakult ki, mely mindkét csoport munkáját segítette. 

Beszéltünk a minősítésről, az ezzel kapcsolatosan ránk háruló feladatokról, azokról a 

kollégákról, akiket ebben a nevelési évben jelöltek minősítési eljárásra. 

Ebben a nevelési évben a munkaközösség fontos feladatának tekintette az intézmény kiemelt 

tevékenységi területének újragondolását, az erről való folyamatos kommunikálást, a 

csoportokban történő megfigyelését.  

A tervezett csoportos bemutatók alkalmával megfigyeltük a szabad játékot, az adott csoport 

játékát- milyen játéktípusok jellemzik, hogyan, miként irányítja, vagy vesz részt a csoport 

játékában az óvodapedagógus. 

Fontos elvárás, hogy a szervezett tevékenységek túlnyomórészt a játékból induljanak, s 

ebben végződjenek. Ezért figyeltük meg az egyes gyermekcsoportban a tevékenységek 

játékosságát, a szenzitív, és egyéb játéktípusok jelenlétét, lehetséges alkalmazását, a 

gyermekek egyéni, játékos fejlesztési lehetőségeit. 

Áttekintettük az első osztályosok bemeneti mérésének értékelését, levontuk a megfelelő 

konzekvenciákat. Megállapodtunk abban, hogy szeptemberben a leendő nagycsoportos 

pedagógusokkal áttekintjük a képességek vizsgálatát segítő feladatsort. 
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Erősségeink 

 Együttműködés, együttdolgozás hatékonysága. 

 Minőségi, szakmai munka. 

 Önállóság a munkavégzésben. 

 Intézményeken átívelő kapcsolattartás, nyitottság. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Egymás közti hatékonyabb, egyértelmű kommunikáció. 

 Előrelátóbb konkrét, hosszú távú tervezés. 

 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai Forrás: PP, SZMSZ,  

ÖP, vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a 

partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat 

a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival 

megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.  

 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.  

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség 

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik 

a társadalmi szerepvállalás is. 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  
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Partnerközpontú működés biztosítása 

 Kiemelt fontossággal bír óvodánkban a közvetett és a közvetlen partnerekkel való 

együttműködő kapcsolat megfelelő alakulása. 

 Óvodánk kapcsolatrendszere rendkívül szerteágazó. Nagyon sok személlyel és 

intézménnyel állunk közvetlen illetve közvetett kapcsolatban, melyet évente 

felülvizsgálunk. 

 Partnerlistánkat ebben az évben is felülvizsgáltuk, frissítettük a programunkban 

meghatározott folyamatnak megfelelően. 

 A gyermekek, a szülők, a dolgozók igényének felmérése és elégedettségük mérése, 

feldolgozása megtörtént.  

 Működtettük az óvoda ellenőrzési- mérési- teljesítmény-értékelési, minősítési 

rendszerét. 

 Rendelkezünk a dolgozók értékelési-mérési rendszerével s a hozzákapcsolódó 

szempontrendszerekkel, melyeket megvalósítottunk. Elsősorban az önértékelés 

szempontrendszerére helyeztük a hangsúlyt, ezzel is érzékeltetve az önértékelés, 

önelemzés fontosságát. Az értékelési rendszer 2oo8 őszétől már teljes körben 

bevezettünk az óvodánkban, ennek a tapasztalatait fogjuk beépíteni az óvoda 

valamennyi dolgozójára vonatkozó teljesítményértékelési rendszerbe, és a törvényi 

előírásoknak megfelelően dolgozzuk át a három intézmény elvárásainak megfelelően.  

Kapcsolattartás a szülőkkel  

A hatékony, jó közérzetű együttműködés érdekében fontosnak tartottuk, hogy: 

 az együttműködés egyenrangú partneri kapcsolatban valósuljon meg; 

 az együttnevelésben a kezdeményező, elfogadó szerepet elvállaltuk; 

 a hátrányos, problémás helyzetű családok esetében is megértő, bizalmat ébresztő 

magatartással kezdeményeztük a kapcsolatot; 

 biztosítottuk a családi és óvodai élet közötti folyamatosságot, az átmenetet; 

 a szülők kéréseit, javaslatait igényeljük, fontolóra vettük; 

 a családokkal kapcsolatos információkat diszkréten kezeltük. 

Eredményeink: 

 őszinte, nyílt, bizalomra épülő kapcsolatot alakítottunk ki a szülők többségével; 

 következetes értékrendet közvetítettünk a családok felé; 

 a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

maximálisan együttműködtünk a szülőkkel; 

 nevelési problémák megoldásában segítettünk a szülőknek, a családnak; 

 az óvoda és a családok, szülő és szülő között pozitív irányba változott - az 

információáramlás. Köszönjük a szülők támogató segítségét; 

 a szülői elégedettségi kérdőívek az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív eredményt 

mutatnak. 

 

Fenntartóval való kapcsolat 
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 A fenntartóval kiegyensúlyozott, jó munkakapcsolatunk van. Folyamatosan 

kapcsolatban álltunk a Köznevelési Osztály dolgozóival. 

 A kapcsolatot a kölcsönös korrektség és őszinteség jellemezte. 

 Az információáramlás megfelelő volt. Pontos, korrekt tájékoztatás. 

 Az idei évben törvényességi vizsgálatot nem tartottak az óvodánkban.  

Mindig kellő segítséget kaptunk azokban a kérdésekben, melyekkel az iroda munkatársaihoz 

fordultunk.  

Igyekeztünk megfelelni az óvodánk felé támasztott fenntartói elvárásoknak, az ezzel 

kapcsolatos feladatokat színvonalasan teljesíteni.  

Az óvodánk azok közé az intézmények közé tartozik, melyek számára minden kapcsolat, 

mely a fejlődését segítheti, kiemelkedően fontos. 

Ezúton is köszönjük támogató, segítő munkájukat. 

Együttműködés a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatokkal és tagintézményeivel 

 A Pedagógiai Szakszolgálati Intézmények dolgozóival eredményes 

munkakapcsolatban állunk. 

 Segítségükre a nevelési év során folyamatosan számíthattunk. Szükség esetén 

igénybevettük a Logopédiai Központ szakembereinek a segítségét, de napi 

kapcsolatunk van a helyi logopédusokkal, kijáró gyógy-testnevelővel, akik igen 

hatékonyan segíti évek óta nevelőmunkánkat. 

 A Szakszolgálatok tagintézményeinek munkatársai korrekt módon az idén is 

elvégezték az iskolaérettségi vizsgálatokat, s bármikor kérésünkre szakmai segítséget 

nyújtottak. Nagy segítséget jelentett számunkra a többszöri esetmegbeszélő 

találkozás, szükség szerint a telefonos kapcsolattartás is. 

 A Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek a segítségét négy gyermekvédelmi 

esetben kértük. 

Társintézményeinkkel való kapcsolatunk 

Bölcsődék 

 A partner Katica és Napsugár bölcsődék (Törökugrató utca és a Csíkihegyek utca) 

dolgozóival a kapcsolatunk nagyon jó. Év elején és félévkor vezetői megbeszélést, 

tájékoztató jellegű megbeszélést tartottunk, amennyiben szükséges, telefonon is 

tartjuk a kapcsolatot. 

 Mindkettőben ez évben is lehetőséget kaptunk a beiratkozás előtti bemutatkozásra, 

óvodánk arculatának, tevékenységének ismertetésére. 

 Szívesen látott vendégek a bölcsődés gyermekek óvodáinkban, hogy az óvodába 

kerülés érzelmi nehézségeit közösen oldjuk meg. Adott esetben az 

óvodapedagógusok felveszik a kapcsolatot a gyermeket nevelő szakemberrel, hogy 

így is segítsük a bölcsödéből óvodába való beilleszkedést. 

Általános Iskolák 

 Óvodánk két általános iskolát mondhat közvetlen partnerének a lakótelepen. A 

Törökugrató utcai és a Csíkihegyek utcai Ált. Iskolát igazi partnerként, szinte „nagy 

testvérként” segítik munkánkat. 
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 A két intézmény pedagógusainak szakmai találkozói rendszeresek, gyermekeink 

„nyomon-követése” biztosított. 

 Programjaikra, ünnepeikre meghívásokat kapunk, általában a nagycsoportosok 

vesznek részt, ezzel is segítjük az óvoda iskola átmenetet. 

Erősségeink 

 A szülők elégedettek intézményünk működésével. 

 A szülők aktív részvétele a gyermeki tevékenységek támogatásában (gyűjtő 

munka,…). 

 A gyermekekkel és pedagógusokkal a közös programokon való aktív részvétel. 

 Külső és belső partnereinkkel színvonalas, korrekt kapcsolattartás. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 A közvetlen, őszinte, családias légkör megőrzése. 

 Az eddig elért eredmények szinten tartása. 

 Az óvoda nyitottsága, a segítő szülő nagyobb arányú bevonása a napi óvodai 

életbe. 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

              Szóbeli 

1.  - Egyéni 

beszélgetések 

Előre megbeszélt időpontban vagy felmerülő 

probléma esetén minél hamarabb kijelölt időpontban 

helyzetnek megfelelően szervezzük. Mindkét 

pedagógus jelenlétében, hatékonyságra, megoldásra 

törekedve. 

2.  - Értekezletek, 

megbeszélések 

Előre tervezett időpontban, a szülőket érdeklő 

témákat feldolgozva, aktívan bevonva a szülőket. 

3.  - Egyéb Óvoda pszichológus, gyógypedagógus, logopédus 

bevonásával. 

              Írásbeli 

4.  - Hirdetőtábla Minden fontos, szülők számára lényeges információt 

(események, étkezés, gyermekorvos, fogorvos 

elérhetőség, hasznos információk, időpontok, 

határidők, stb.) 

5.  - Csoport faliújság A szülők részére több oldalról erősítjük meg a 

tudnivalókat. Minden a csoport életével kapcsolatos 

esemény, történés kiírásra kerül, innen jól tudnak 

tájékozódni. Szükség is van erre, mert azt látjuk, 

hogy még így is vannak szülők, akik elsikkadnak az 

információk fölött. 

6.  - Meghívó Minden esetben gyermekek által készített, az adott 

eseménynek megfelelően. 

7.  - Közösségi oldal Aktívan működik a honlap, rendszeresen 

karbantartott, aktuális, naprakész információkkal 

feltöltött. A galéria adta lehetőségek jobb 

kihasználására törekszünk. Folyamatosan fejlesztjük. 
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8.  - Levél Törvényi előírásoknak megfelelően 

9.  - Egyéb Szükség szerint online tájékoztatás 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei Forrás: PP, MIP, SZMSZ, Vezetési 

program, Továbbképzési / 

beiskolázási terv, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 
 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és 

humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak számbavétele, hogy az 

intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az intézmény a nevelés, tanulási-

tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi 

szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és 

alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.  

 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka optimális 

feltételeinek megteremtése érdekében.  

  Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések 

előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra 

került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére.  

 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási 

lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.  

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  
 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé.  

 

Ez volt a második éve az intézménynek, az új PP kipróbálásának ideje. Ebben az évben a 

tapasztalatokat gyűjtöttük, a következő év feladatának tartjuk a beválás vizsgálat 

mérőeszközének kidolgozását. 

Az Alapító Okiratunkban meghatározottak szerint ebben az évben is részben önálló 

gazdálkodást folytattunk.  

Évente végzett igényfelmérésen alapul fejlesztési tervünk, melynek megfelelően a fejlesztési 

terv igényét nyújtjuk be a GAMESZ részére. Rendszeresen felmérjük a Pedagógiai Program 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, az amortizációt, a hiányokat jeleztük a 

Fenntartó és a GAMESZ felé. Sajnos a többször jelzett mindhárom épületünkre jellemző 
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poros udvarrész eddig még nem került felújításra.  

Telephelyeink alapvetően a törvényi előírásoknak megfelelően jól felszereltek, a neveléshez 

szükséges eszközök mindenki számára elérhetőek.  

Az óvoda működéséhez szükséges eszköznorma szerinti alapvető feltételek biztosítottak 

voltak ebben az évben is. 

Ebben a nevelési évben már aktívabban működött az Alapítványunk. 

Meglévő dolgaink megóvása mindannyiunk érdeke és kötelessége. 

Ebben az évben megvalósult tárgyi eszközök beszerzések 

Tárgyi eszközök Forrás 

Tányérok, poharak, csészék Költségvetés 

Fejlesztő játékok, tépőzáras 

táblák, homokozó játékok 

Költségvetés  

Alapítványok 

Függönyök Költségvetés 

Könyvek Költségvetés 

Porszívók Költségvetés 

Kerti szerszámok Költségvetés 

Környezeti programokhoz 

szükséges egyéb eszközök 

Pályázat 

Szőnyegek  Költségvetésen felüli 

támogatás, Fenntartó 

részéről 

Székek, asztalok Költségvetésen felüli 

támogatás, Fenntartó 

részéről 

Hinták  Költségvetésen felüli 

támogatás, Fenntartó 

részéről 

Kosár palánkok Képviselői keret 

Torna szerek: labdák, 

egyensúlyozó, roller, pumpa 

Külön órai támogatás 

Erősségeink 

 Hatékonyan és takarékosan gazdálkodtunk a Fenntartó által biztosított költségvetésből 

a folyamatos fejlesztés figyelembevételével. 

 Az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésének is megfelel. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Az intézményi szintű tárgyi eszközök védelme. 

 GAMESZ részéről a tárgyi eszközök amortizációjának csökkentése érdekében, festék 

biztosítása, a fa eszközök lefestéséhez. 

 Külső árnyékolók a csoportszobákhoz, megváltozott időjárás miatt. 

 Homokozók fölé árnyékolók felszerelése 

 Külső, segítő partnerek, pályázatok felkutatása a fejlesztés érdekében. 

Személyi feltételek 
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Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről.  

 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

 Nevelőtestületünket jó néhány fiatal, több középkorú, valamint két nyugdíj előtt álló 

óvodapedagógus alkotja. A kollégákat lendületesség, rugalmasság, az új iránti 

fogékonyság jellemzi. Minden kollégának van erőssége, kiemelkedő képessége, 

mellyel a többiek munkáját segíteni tudták.  

 A három telephelyen hét gyakornoki státuszban lévő kollégánk volt, az Ő munkájukat 

mentorok segítették. 

 Alapvető fontosságúnak valljuk, hogy a gyermeket körülvevő felnőttek azonos 

értékrendet képviseljenek. A program és minőségfejlesztés során egységes értékrendet 

dolgozott ki testületünk, melyet az összevonás után is magunkénak érezhetünk. Az 

adódó nehézségeket természetesen megbeszéltük, amit lehetett folyamatában 

javítottuk. A fejlesztés irányait a következő év munkatervébe beépítjük. Az 

alapelveket minden kolléga kötelező érvényűnek tartja, így munkánkat áthatja.  

 Többségében jól felkészült, szakmailag igényes, a megújulásra képes, a 

minőségfejlesztés iránt elkötelezett nevelőgárda dolgozik az óvodánkban, akik 

vállalják a folyamatos önképzést is. 

 Évek óta törekszünk folyamatosan a belső „speciális szakembergárdát” biztosítani 

(gyógy-testnevelő, pszicho-pedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta…) 

 Belső szakmai fórumaink, csoportjaink működnek (munkaközösségek, 

minőségfejlesztő csoport, értékelő csoport, szakmai megbeszélések…) 

 Teljesítményértékelési rendszert, minősítési rendszert működtetünk.  

 Anyagi, erkölcsi ösztönző rendszert működtetünk, teljesítménynek megfelelő 

differenciálással. 

 Kétirányú kommunikációs rendszerünk működik, mely hatékonyságának növelése 

további feladataink közé tartozik. 

 Az intézmény rendelkezik Továbbképzési Programmal, annak elkészítése a 

munkatársak bevonásával, intézményi célok és egyéni életpálya figyelembe vételével 

történik. Az elmúlt évben nevelő testületi Határozattal anyagi támogatást is 

nyújtottunk továbbképzés elvégzéséhez. 

Továbbképzések: 

Továbbképzések; irányultság, téma Résztvevők száma 

Cukorbeteg gyermekek a közösségben 7 

ELTE korai Inklúzió 7 

Vezetők, változások, változás managment 5 

Terepen végzett környezeti nevelés-Duna Ipoly képzése 3 
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Környezeti neveléssel kapcsolatos a Sas-hegyen 5 

Kodályi elvek és módszerek 2 

SNI-s gyermekek 3 

Érzékenyítő Program 3 

INPP 1 

Beszédészlelés, beszédértés 1 

Mese másként 3 

Pedagógusok felkészítése a minősítésre 3 

OH által működtetett online felület kezelése 2 

Módszertani továbbképzés: Musik im Alltag -B.Anna1 1 

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás korban 1 

Mediátor képzés  1 (int.vezető) 

A tanult, elsajátított ismereteket a munkaközösségi foglalkozások keretében osztották meg 

kollégáikkal, illetve a nevelésnélküli munkanapokon adták át tapasztalataikat az 

óvodapedagógusoknak, amit ők a későbbiekben gyakorlati munkájukba beépítettek, 

felhasználták. 

A kerületi pedagógiai napok előadásain ősszel: 11 fő vett részt, a tavaszi előadásokon: 20 fő 

volt jelen. 

Az óvodákban tartott bemutató foglalkozásokon 20 fő vett részt, melynek tapasztalatait 

megosztották a kollégákkal a megbeszélések keretében, és hasznosították 

nevelőmunkájukban. 

Erősségeink 

 Együttműködés az óvodapedagógusok és a nevelést segítők között. 

 Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási 

kultúra fejlesztésében. 

 Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak és partnereinek 

bevonásával történik. 

 Továbbképzések támogatása. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Az új kollégák beilleszkedésének segítése. 

 Az intézményi szintű átívelő közösség építő programok szervezése, hospitálásokon 

nagyobb arányú aktív részvétel. 

 Pedagógiai asszisztensek és dajkák részére hospitálási, konzultációs lehetőségek 

biztosítása. 

 

 

Szervezeti feltételek 
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Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája 

van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

 

Az intézmények munkatársai a 

továbbképzések tapasztalatait 

megosztják egymással, belső 

továbbképzési konzultációs 

programokat szerveznek.  

 

 A munkaköréhez szükséges szakképesítéssel minden dolgozó rendelkezik, mely a 

színvonalas munka alapfeltétele. A hétévente kötelező 120 óra továbbképzési 

kötelezettségének minden óvodapedagógus eleget tett. Az idei beiskolázási tervünket 

elkészítve jeleztük az érintett pedagógusoknak az időpontokat ameddig szükséges 

lesz megszerezni a továbbképzési óraszámot. 14 fő szakvizsgázott, 1 pszicho-

pedagógusi végzettséggel, 1 fő gyógy-testnevelői, 6 fő fejlesztői, 1 fő környezeti 

nevelő 2 fő pedig német nemzetiségi szakképesítéssel rendelkezik. A 

továbbképzések a Nevelési Programunk stratégiai célkitűzéseinek kiemelt feladata az 

óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése, önképzése, a programunk minőségi 

megvalósítása és az egységes nevelési koncepció megvalósítása érdekében. 

 Szakvizsgára való felkészítésben vett részt: 2fő. 

  Helyi szakmai megbeszéléseken, nevelői értekezleteken 50 fő vett részt. 

 A technikai dolgozók, nevelést-segítő munkatársak aktív bekapcsolása a belső 

szakmai vérkeringésbe. 

 Célunk volt, hogy az általános fejlesztési feladatokon túl, az óvodánkon belül 

biztosítsuk a programunk irányultságának megfelelő és az előttünk álló újabb 

feladatok vállalásához szükséges belső szakembergárdát. A főváros, a kerület által 

szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon a testület tagjai rendszeresen részt 

vettek. A továbbképzések tervezésénél elsősorban a törvényi előírásokat, a nevelési 

programunk szellemiségét, az előttünk álló újabb feladatat és a pedagógusok egyéni 

ambícióit igyekeztem figyelembe venni és összehangolni. Szinte minden esetben az 

óvodai érdek találkozott a pedagógus elképzelésével. 

 Az intézményen belüli továbbképzést szolgálja a munkaközösségeink tevékenysége. 

 A szakmai műhelymunkákon részt vettek a koordinátorok és felelősök. 

 Ebben az évben egy kollégánk zárta le eredményesen Fejlesztő pedagógusi  

szakvizsgáját, 1 kolléga Közoktatási vezető diplomát szerzett. Tanulmányait folytatja 

1 pedagógiai asszisztens kolléga az óvóképzésben, valamint egy óvodapedagógus a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán folytatta tanulmányait. 

ELTE: szakmai konzultációk a gyakorlatvezetéssel kapcsolatban, vizsgáztatások. 

Tanfelügyeleti eljárásban idén nem vett részt senki az intézményből. 

Önértékelésben részt vettek száma: 28 + vezetői önértékelés folyamatban (mindegyik 

feltöltésre vár a felületre). 
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Minősítő eljárások száma: 3 fő - mindhármuk eredménye 90% fölött volt. 

Minősítő vizsgán résztvevők száma: 5 fő, teljesítés mutató: 86% - 98% Ped.I-be léphetnek. 

Humán erőforrás alakulása: 

A nevelési év során 4 fő pedagógus ment másik intézménybe, ebből 3 fő próbaidő alatt 

távozott az intézményből. 

Más intézménybe távozott pedagógiai munkát segítők száma: 1 fő. 

Új dolgozó alkalmazása: 6 óvodapedagógus, 2 dajka. 

Hosszabb időszakot hiányzók (TGyás, Gyes, Gyed, tartós betegség): 3 óvodapedagógus, 1 dajka. 

Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok: 

Hol? Mikor? Mit? Kinek? Hogyan? 

Székhely 2016.09. Külső világ 

megismerése-

drámajátékkal 

egybekötve 

Kollégáknak 

gyermekeknek 

Gyakorlati 

bemutató, szakmai 

megbeszélés 

Székhely 

Szivárvány 

Aranykapu 

2016.10. 

2016.11. 

2017.02. 

2017.03. 

Szakmódszertani 

tapasztalatcsere 

 

Kollégáknak Beszélgetés, 

szakmai 

megbeszélés 

Székhely 2016.11. Szabad játékidőben 

történő egyéni fejlesztés 

Munkaközösségi Gyakorlati 

bemutató, szakmai 

tapasztalatcsere 

Székhely 2016.10. Külső világ 

megismerése-

drámajátékkal 

egybekötve 

Munkaközösség Gyakorlati 

bemutató, szakmai 

tapasztalatcsere 

Szivárvány 2016.10. Környezeti nevelés 

lehetőségei terepen. 

Szakirodalom ajánlása 

Munkaközösség Előadás 

Székhely 

Szivárvány 

Aranykapu 

2017.03. Víz világnapja 

alkalmából vizes 

kísérletek bemutatása 

óvoda szinten, és a másik 

két tagintézményből két 

csoportnak. 

Gyermekeknek Gyakorlatban és 

írásban 

Székhely 

Szivárvány 

Aranykapu 

2017.03. Víz világnapján szenzitív 

játékok 

Gyermekeknek Gyakorlatban 

Székhely 2017.04. Drámajáték foglalkozás Kollégáknak Gyakorlati 

bemutató, szakmai 

tapasztalatcsere  

Szivárvány 2016.11. 

2017.03. 

A szabad játék 

támogatása 

 

Munkaközösség Gyakorlati 

bemutató, szakmai 

tapasztalatcsere 

Aranykapu 2017.05. Interjú Horváthné 

Tarjányi Ildikóval 

Érdeklődőknek Ovisuli 

weboldalon 

Szivárvány 2017.12. Cukorbeteg gyermekek 

az óvodai közösségben 

Kollégáknak Előadás, 

gyakorlati 

bemutató 
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Szivárvány 2017.03. 

2016.10. 

 

 

2017.04. 

Mozgásos tevékenység; 

Matematikai tartalmú 

tevékenység; 

Mese-vers tevékenység; 

Vizuális tartalmú 

tevékenység; 

ELTE 

hallgatóknak 

Gyakorlati 

bemutató 

Székhely 

Szivárvány 

Aranykapu  

2017.03. „Vigyázz rám!” - 

NABE-val karöltve- 

társasjáték 

gyermekeknek 

Kollégáknak, 

gyermekeknek 

Gyakorlatban, 

beszélgetés, 

szakmai 

tapasztalatcsere 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű 

mérési eredmények 

Ssz. Pedagógusok és a munkájukat 

segítő alkalmazottak elégedettség 

adatai és azokból következő 

fejlesztések 

 

0,1,2,3.  

  

Fejlesztési javaslat 

1.  A székhely/ telephelyen „uralkodó” 

légkör  
2 

 

Nagyobb arányú vezetői 

jelenléttel hozzájárulni a napi jó 

hangulat megteremtéséhez. 

 Az óvodában (intézményi szinten) 

„uralkodó” légkör 
2 

Még több közös program 

szervezésének biztosítása, 

lehetőség teremtése az együtt 

eltöltött időre, egymás 

megismerésére, szakmai 

konzultációra. 

 Munkakörülmények 

 
2 

A poros udvart sokan 

kifogásolják. Minden évben 

kérjük a Fenntartótól, 

GAMESZ-tól.  

wifi kiépítését tervezzük, több 

számítógépet, dolgozói 

felhasználásra. Udvari padok 

(Székhely) 

 Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

vezetés tagjaival 
2 

Több személyes találkozás 

lehetősége, a vezető jelenléte a 

csoportokban. 

 Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

nevelőtestület tagjaival intézményi 

szinten 

2 
Több személyes találkozás 

lehetősége, a vezető jelenléte a 

csoportokban. 

 Információáramlás intézményi szinten 

 
2 

Több egyeztetés, megerősítés, az 

információ áramlás csatornáinak 

tökéletesítése, alkalmazotti 

szinten is. 

 Információáramlás székhely/ 

telephelyi szinten 

 

2 
Mindenki feladatának érezze, 

hogy napi rendszerességgel 

kövesse figyelemmel az 

információkat. Egymást is 

segítsék ebben, saját 

felelősséggel. 
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 Munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek hatékonysága 
3 

Mindenki aktív bevonása, 

részvétele 

 Átlag pont / % 
2 / 

74% 

 

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak 

való megfelelés 

Forrás: PP, Vezetési program,  

Munkaterv, Továbbképzési terv 

 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli, 

és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi eredmények ismeretében 

felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. A fenti 

folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal 

(jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza 

meg.  

  Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés 

szintjén.  

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 

gyakorlat része.  

 

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai 

programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása?  

 

Elvárás: A tervekben (éves munkaterv, 

továbbképzési terv, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók.  

 

A humán erőforrás képzési és 

fejlesztési tervek elkészítése az 

eredmények ismeretében, azokra 

épülve, annak érdekében történik, 

hogy a munkatársak szakmai tudása 

megfeleljen az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, elvárásainak.  

 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a 

nevelés tanítási módszerek kiválasztása 

és alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban 

történik.  

 

Az ONAP-ban megfogalmazott célokkal összhangban jelenik meg a Pedagógiai 
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Programunkban a gyermekek személyiségének fejlesztése, melyet az Alapító okiratban 

meghatározottak szerint a különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése egészít ki. Biztosítottuk a 

nyugodt, élmény gazdag beszélő környezetet, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével, a harmonikus személyiség fejlesztést. Fő célunk volt az egészséges 

nevelés, életvitel kialakítása. Ezen belül a testápolás, öltözködés, egészség megőrzés 

szokásainak megismertetése. Szociális fejlődés terén elősegítettük a gyermekek 

beilleszkedését a közösségbe, kialakítottuk a pozitív érzelmi töltésű kapcsolatokat, az 

együttműködés szokásainak kialakításával. Az SNI-s gyermekek képesség fejlesztését utazó 

szakemberek segítségével valósítottuk meg. Az anyanyelvi és értelmi nevelés során 

igyekeztünk a gyermekek természetes beszélő kedvét támogatni, élmény és 

tapasztalatszerzéssel tanulási vágyukat kielégíteni. A gyermekeket tevékenységeken keresztül 

neveljük, szervezett, kötetlen, spontán alkalmakon. Az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt 

fektettek motiválásra, változatos eszközök használatára, a megtapasztaláson alapuló játékos 

ismeretszerzésre. 

Biztosítottuk a mozgásos tevékenységek megszerettetését új érdekes mozgásos játékok 

megismertetésével. Kihasználtuk az intézmény környezeti adottságait, a mindennapos 

mozgásos tevékenységeknél, különböző szervezett, és spontán alkalmak megteremtését a 

szabadlevegőn.  

Játék során alakult a szabálytudat, egymás segítése és a versenyszellem kialakulása. 

Kirándulások, séták alkalmával erősödött a mozgás iránti pozitív érzelmi viszony, fejlődött az 

erő és kitartás. 

Pedagógiai gyakorlatunk során mindvégig fontos volt számunkra 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 

 Anyanyelvi nevelés, a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van. 

  Hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet. 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe. 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés. 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 

beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”. 

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. 

 Egészséges életmód igénye: az egészség védelme, karbantartása tanítható; 

Egészségnevelési program kivitelezése. 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektettünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására, családok körében 

népszerűsítve, megerősítve. 
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 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Az idei nevelési évben a munkatervben megfogalmazott kiemelt feladataink voltak: 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 

színvonal mérhető emelése. 

Az intézményvezetés felelőssége:  

 a nevelőtestület felkészítése elkezdődött a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és 

minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelést megszerveztük 

jogkövető módon 

 az elmúlt nevelési évben bevezetett tevékenységlátogatási, 

dokumentumellenőrzési tevékenység egységesítése a telephelyek 

mindegyikében, szükség szerinti fejlesztése 

 a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételeket biztosítottuk. 

A folyamatot elindítottuk, sokat foglalkozunk a külső szakmai ellenőrzés fajtáival, módjaival.  

A pedagógusok felelőssége abban állt, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél 

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az 

egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét 

mutatja: 

 a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során, 

 a dokumentumellenőrzés során, 

 az interjú és a portfólióvédés során. 

Ebben a nevelési évben csoportonként átlagban 9 - 10 téma /projekt került feldolgozásra. 

Erősségeink 

 Türelmes bánásmód, személyes, bensőséges kapcsolat. 

 Testi-lelki-szellemi harmónia megteremtése. 

 Helyes táplálkozási szokások alakítása. 

 Differenciált, egyéni bánásmód. 

 Szociális viselkedés támogatása, erőszakmentes kommunikáció működtetése. A 

másokkal való törődés, az együttéléshez szükséges erkölcsi normák, tulajdonságok 

fejlesztése, a közösségi élet segítségével történő személyiségfejlesztés. 

 Az óvoda biztosítja a folyamatos, önfeledt szabad játék gazdag feltételrendszerét. 

 Olyan ösztönző játék környezet veszi körül a gyermekeket, melyben kreativitásuk 

megnyilvánulhat. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Minél több tevékenység szabad levegőn való szervezése. 

 A játék formai és tartalmi gazdagítása. 

 Félkész játékokkal, játékba vonható tárgyakkal a kreativitás fejlesztése. 

 Környezet-, növény-, állatgondozás óvónői példamutatással. 
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8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ 

TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK, 

JAVASLATOK 

 

Vezető megítélése (1-3): 

2 

Legemlékezetesebb szakmai élmények: 

Nevelőtestületi értekezleten mentálhigiénés játékok és érzelmi intelligenciát fejlesztő 

játékokkal foglalkoztunk, kipróbáltuk és értelmeztük, a különböző korcsoportban való 

felhasználását elemeztük, majd a későbbiekben elkezdődött egy gyűjtő munka, aminek 

eredményeként az intézmény minden csoportjába került egy „játéktár” amelyet a 

hétköznapokban tudnak az óvodapedagógusok használni. 

Közösségépítő kétnapos kirándulás – melynek során a három telephely dolgozói közös 

programokon vehettek részt – melyen jobban megismerhették a másik épületben dolgozó 

kollégákat,  - és közben persze szóba került a szakmai munka is. 

Gyermeknap- mesedramatizálás 2 csoport 

Gyógytestnevelő elméleti és gyakorlati előadása. Az intézmény gyógytestnevelője tartott 

elméleti előadást az óvodapedagógusoknak, hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyeket nem 

ajánlatos végeztetni a gerinc és ízületek védelmében, melyek azok a gyakorlatok, amiket 

érdemes prevenció szempontjából beépíteni az óvodai testnevelés foglalkozásokba. 

Milyen tünetek alapján lehet észrevenni egy esetleg új gyermek érkezésénél, (aki nem tudott 

részt venni az ortopéd szűrésen), hogy felmerül-e ortopédiai elváltozás. Valamint az óvodában 

viselt jó cipő!, és a rendszeres lábtorna fontosságáról. 

Ezt követően tartott egy gyakorlati bemutatót is, melynek témája a „Javasolt 

mozgásfejlesztés, prevenciós lehetőségek az óvodában, a helyes testtartást célozva „– volt. 

A Bemutató foglalkozással abban próbáltak segíteni, hogy 

 melyek azok a gyakorlatok, játékok, amiket érdemes prevenció szempontjából 

beépíteni az óvodai testnevelés foglalkozásokba? 

 hogyan épül fel egy gyógytestnevelés foglalkozás? 

 hogyan differenciálunk az egyes tartáshibáknak megfelelően? 

 a két előadás nagyon sikeres volt, sok ismeretet és gyakorlati tapasztalatot tudtunk 

szerezni. 

Nevelés nélküli munkanap keretein belül az Zsiros Emese, az óvoda pszichológusa 

előadást tartott a gyermeki agresszióról és a bullying fogalmáról, mely tudást a későbbiekben 

alkalmazni tudtunk. Vendégül hívott az ELTE-ről egy pszichológus kollégát, aki a „Nyugi-

ovi program!” bemutatásával, a kutatási eredményekről, egyéni megtapasztalásairól a mérés 

folyamán szólt, így tette még tartalmasabbá ezt a napot. Nagyon izgalmas volt. 

Önértékelési folyamaton belül foglalkozásokon való részvétel a kollégáknál intézményen 

átívelve. Az önértékelések pozitív hozzáállású lebonyolítása, kollégák jobb megismerése, 

szakmai tapasztalatok. Az önértékelési bemutatók, és az azokat követő megbeszélések. Az 

önértékelési csoport összeszedett, határidőre teljesítő munkamorálja.  

A legtöbb kolléga segítő szándékkal fordult a többiek felé. Leginkább őszinte, segítő 

szándék jellemezte az együttműködést és többen megfogalmazták, hogy milyen hasznos 

látni más munkáját, módszereit, ötleteket gyűjthetünk, tanulunk egymástól, 

megerősítést, adott esetben fejleszthető feladatokat fogalmaztunk meg. Valamelyest  
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szándék jellemezte az eryüttműködést ós többen megfogalmazták, hogy milyen
hasznos látni más munlcíját; módszereitn ötleteket ryűjthetün\ tanulunk erymástóln
megerősítést, adott esetben fejleszthető feladatokat fogalmaáunk meg. Valamelyest
kinyíltak erymás irányába a munkatársak Így nagyon sokan eljutottak a kollégrákhoz és
kaptak egy kis ízelítőt az Ő munkájukból, mely nagyon élmény dús és tanulságos volt. Sok
lehetőséget adott a kollégáknak az egyitt gondolkodásra is.

A segítő sziilők bevonrása egyes tevékenységekbe óriási élmény volt a gyermeknek és a
szülőknek, illetve a ,,segítő súilő" bevonása a nevelési folyamatba új lehetőségeket nyitott
meg a szülŐk és a pedagógusok számáta is. Erősíti az együttrnűködést a családokkal és
nagyobb ráIáást enged a csoportokbanzalIő nevelőmunkáraktelég}tía szülők érdeklődését.

Merrtős és Tűzoltó bemutató szewezése, lebonyolítas a és azoktanulságai.
A víz világnapja kapcsán aYigyazz Rím! c. balatoni környezetvédelmi trársasjátékot a

VIZ VILÁGNAPJA alkalrnából a Nők a Balatonért Eryesület (Nabe) bocsajtja
rendelkezésiinkre, a Nabe Budapesti csoportja szervezésében.
A viz világnapja alkalmából 2017. a3.22.-27. Eryedül elsőként játsáattak Budapesten a mi
Óvodánk ,gyermekei a ,,Yigyéaz rám!" nevű, nagysikení balatoni környezetvédelmi
tarsasjátékkal. Minden épületben más-mas napokon próbálhattrák ki a csoportok.
Az idei évben ehhez a jeles naphoz kötve interaktív formában dolgoztuk fel a napot, amely
során a telephelyek átmentek egymashoz, ahol a nagyc§oportosok résá vettek az adatt épiilet
játékos feladataiban. Komoly szervezést igényelt, pozitív visszajelzéseket kaptunk. az
óvodapedagógusoktól.

KeIt:2017-06-19

,0, , ",
Jiánosné Szedlacsek Eva

intézményvezető

Melléklet:
l Az óvoda kulcsfolyamatai

c Jegyzőkönyv
o Nevelőtestiiletilegitimáció
o sziilői legitimáció
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