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1. Pedagógiai folyamatok  

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, 

Továbbképzési/beiskolázási terv, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 3, 4. sz. Melléklet 

Vezető megítélése (1-3):       2 

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.  

A Lágymányosi Óvodában 2016/17-es évben folytatódott az egységes szerkezeti és szakmai 

munka a 2016 tavaszán elkészített Pedagógiai Programunk és az intézmény működését 

szolgáló új szakmai dokumentumok (SZ.M.SZ., Házirend, Alapító Okirat, belső 

szabályzatok) alapján. Nevelési évünket jelentősebb törvényi változások nem befolyásolták. 

 

Erősség: 

A Lágymányosi Óvoda figyelembe vette - a vezetői munkaterv elkészítésekor - az Óvodai 

nevelés országos alapprogramja mellet, az új, működést szabályzó dokumentumokat és az 

előző nevelési év eredményeit (erősségek, fejlesztendő területek ). Az új dokumentumokat 

mindenki számára elérhetővé tettük és kiemelt feladatunk volt az egységes értelmezése, 

gyakorlatba való beépítése. Óvodánkban a tervezőmunka szempontjai egységesek 

(csoportnapló, fejlődési napló, SNI napló, éves vezetői munkaterv és beszámoló segédlet), 

minden működést szabályzó dokumentumunk összhangban áll az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjával (továbbiakban: ÓNOAP) és a Pedagógiai Programmal (továbbiakban: PP). 

A nevelési és fejlesztési tervekben megjelentek a gyermekek fejlesztését, támogatását 

szolgáló célok és feladatok. Az óvónők figyelembe vették az adott csoport fejlettségi szintjét, 

érdeklődését, az aktualitást, esetenként speciális elvárást (értelmi, érzelmi erkölcsi, 

egészséges életmódra, integrált- és tehetséggondozást, nevelést). A tervezésben megjelentek 

didaktikai feladatok, tanulást segítő módszerek, eszközök, differenciált tanulási és nevelési 

folyamatok. 

Az éves vezetői munkatervben kitűzött kiemelt célok és feladatok megvalósulását segítette az 

óvónők csoportos tervezőmunkája, melyben a külső – belső elvárásoknak igyekeztek 

megfelelni. 

Teljesíthető mennyiségű feladatot terveztünk, amit meg is tudtunk valósítani. Szükség esetén 

rugalmasság jellemezte a tervezési tevékenységünket a külső – belső váratlan események 
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miatt (nagyon hideg tél, kerületi rendezvényeken részvétel, alkalmazotti hiány, pályázat, 

gyermekműsorok stb.). 

A tervező és gyakorlati munkában óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak 

figyelembevétele (játék, mozgás, egyéni bánásmód, anyanyelvi nevelés, egészséges életmód, 

környezettudatos szemlélet, esélyteremtés, tehetséggondozás) mellett, az óvodák dolgozói 

igyekeztek biztosítani a nyugodt, derűs óvodai légkört (pedagógusok, nevelőmunkát segítők). 

A vezetői munkaterv elkészítésébe egyre aktívabban együttműködtek a vezető helyettesek, a 

munkaközösség és reszort felelősök, ami napra pontosan segítette munkájukat, valamint a 

dolgozók számára is konkrétan meghatározta a feladatokat, elvárásokat. Bevált gyakorlat lett 

a nagy eseménynaptár, amit elkészítettünk nevelési év elején, színekkel jelölve melyik 

telephelyen milyen esemény, program, értekezlet lesz és ezt mindenki figyelemmel kísérheti, 

segítve az időbeosztást (nevelői szoba). 

A megalakult óvodaközi munkacsoportok, munkaközösségek tervei összhangban voltak a 

szakmai és vezetői dokumentumokkal, mely a teljes alkalmazotti kör támogatásával és az 

óvodahasználók véleményének kikérésével készültek el. Igyekeztünk reálisan, 

kivitelezhetően tervezni, de – sajnos – volt, ami az idén nem valósult meg. 

Ettől az évtől már nem volt idegen az óvodaközi szakmai kapcsolat, önállóságuk erősödött, 

innovatív elemek jelentek meg, nagyobb fokú érdeklődés és nyitottság volt jellemző. 

Az önértékelési program tervét és kitűzött szintjeit a közösségünk elfogadta, az érintettek 

vázlattal, tematikus tervvel készültek az eljárásra. Az önértékeléseket a munkaterv alapján 

bonyolítottuk le. 

Minősítő eljárásban azok vettek részt, akiket az Oktatási Hivatal megjelölt az intézményi 

regisztrációval összhangban.  

Integrált neveléssel kapcsolatos differenciált tervezés a fejlesztési nevelési tervekben 

megjelent összehangoltan a fejlesztőpedagógusok terveivel. 

 

Fejleszthető területek: 

Az elért eredmények (erősség, fejlesztendő terület) a következő nevelési év tervébe épüljön 

be, összhangban az intézményi elvárás rendszerrel (Önértékelés az óvodában, életpálya 

modell, teljesítmény minősége). 

A Lágymányosi Óvoda működését hatékonyan segítsék a vezetői és munkaközösségi tervek, 

összhangban az új szabályzó dokumentumokkal (megváltozott törvényi elvárások, 

tanfelügyelet, önértékelés, minősítés, SZMSZ, PP, Házirend). 

Továbbfejleszteni és még tudatosabbá tenni pedagógiai munkánk tervezését, figyelve a 
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tanfelügyeleti, önellenőrzési elvárásokra (kompetenciák). 

Az integrált nevelést segítse a differenciált tervezés.  

 

Fejlesztési javaslat:  

Az önértékelés, minősítés és a tanfelügyelet során szerzett javaslatokat, tapasztalatokat 

építsék be a tervező munkába, intézkedési tervek reálisak kivitelezhetőek legyenek. 

Mindenki igyekezzen lehetőségéhez, tudásához mérten tervező munkájában a számítógépet 

használni.  

A Pedagógiai Programunkat, Útmutatót, Önértékelési kézikönyvet minden pedagógus 

tanulmányozza, és ehhez igazítsa tervezési feladatait, tartalmi elemeit (Lágymányosi Óvoda).  

A tervezetekhez (bemutatók, minősítés alkalmából) minden esetben készüljön vázlat és az 

értékelésben szakszerű reflexió. 

A reális tervezés érdekében (napi gyakorlati alkalmazás, teljesíthetőség, leterheltség, váratlan 

események) globális kitekintés, feltérképezés a vezetés részéről. 

Túl sok feladatot adó, aprólékos tervezés helyett, konkrét feladatokra irányuló tervezés. 

Olyan pedagógusok bevonása a csoportba, akik számára fontos a feladat teljesítése 

(életpályamodell). 

A jövőre nézve több alkalmat biztosítani a szakmai megbeszélésekre, együtt gondolkodásra, 

hospitálásra. 

A rövid határidők, előre nem tervezett események miatt változtatni kellett a célkitűzéseinken, 

ezért átgondoltabb határidő meghatározás szükséges a „máris, azonnal, gyorsan...” helyett. 

 

A csoportok úgy vélték egyöntetűen, hogy összhangban volt a két szabályozó dokumentum, 

nem is tudna az intézmény működni, ha nem lennének koherensek egymással. Az összhang 

maximális, hiszen csak úgy tudunk törvényesen működni. 

Szempont Csicsergő Székhely Nyitnikék Összesen 

A munkaközösségi tervek és 

a PP cél- és feladatrendszere 

összhangban van. 

100% 94% 100% 98% 

A munkaközösségi tervek és 

a közoktatással szembeni 

elvárások összhangban 

vannak. 

100% 94% 100% 98% 
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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.  

A Lágymányosi Óvoda életében elmondhatjuk, hogy az előző tanévben elkezdett 

folyamatokat tovább tudtuk vinni minden területen. A székhely és a telephelyek az új 

Pedagógiai Programunk alapján végezték pedagógiai munkájukat, a szemlélet egységesedett, 

erősödött.  

Fejlesztési javaslatok 

(2015-2016. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2016-2017. éves munkaterv) 

Az óvoda teljes alkalmazotti közösségének 

kiemelt feladata az új PP tartalmi elemeivel 

ismerkedés és azonosulás. 

A Lágymányosi Óvoda szabályzó 

dokumentumainak (PP, SZMSZ és 

mellékletei, Házirend, Önértékelési 

Program, Etikai kódex) beválás vizsgálata a 

helyi (telephelyi) értékmegőrzés 

figyelembevételével. 

Lágymányosi Óvoda PP-nak egyedi elemeit 

építsék be a nevelői – pedagógiai 

folyamatba. 

A Lágymányosi Óvodában elindított 

egységes szakmai munka folytatása, a célok 

és feladatok egységes értelmezése, 

gyakorlati alkalmazása a Pedagógiai 

Programunkban kitűzött sikerkritériumok 

elérése mentén. 

A gyermekek fejlődési naplójának 

átdolgozása, elfogadása, mielőbbi 

bevezetése. 

A munkánkat kísérő szakmai 

dokumentumok egységes formátumának, 

tartalmi elemeinek kialakításának elindítása, 

kötelezettségek és határidők betartása 

(csoportnapló, mulasztási napló, egyéni 

fejlődési napló). 

A megújult fejlődési napló bevezetésével a 

gyermekekről szóló tájékoztatás segítése 

(2016. szeptember 1.).  

Az integrált feladat hatékonyabb ellátása 

érdekében óvodaközi tapasztaltcsere és 

A Lágymányosi Óvodában kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek (Alapító 



6 
 

esetmegbeszélések szervezése. Okirat) befogadása a szakértői vélemény 

alapján az esélyteremtés és 

hátránykompenzálás megteremtésével. 

A teljes alkalmazotti közösség számára 

kiemelt feladat, az anyanyelvi nevelésre 

való tudatosabb odafigyelés a 

mindennapokban, ezzel is támogatva az 

integrált nevelést, kulturált kommunikációt. 

Megvalósuljon a teljes óvodai tartózkodás 

alatt a nyugodt játék lehetősége a 

mozgásfejlesztés és az anyanyelvi nevelés.  

A mindennapos mozgást minden pedagógus 

rendszeresen biztosítsa, kihasználva az 

óvodák eszközfelszereltségét. 

Mozgás fejlesztés területén megújulásra 

törekvés: A mindennapok során az 

egészségfejlesztő testmozgás biztosítása. Az 

egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vétele minden gyermek számára 

biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív 

mozgásos játékok alkalmazására. 

Mindennapi testnevelés rendszerességének 

beépítése és biztosítása a napirendünkbe. 

A tanulási folyamatban a játékban rejlő 

lehetőséget és a tevékenységben 

megvalósuló tanulást részesítsék előnyben. 

 A szakmai tevékenységünk tükrözze, hogy 

óvodánkban minden a gyermekekért 

történik és a Lágymányosi régió mindhárom 

telephelyén kiváló szakmai színvonalat 

biztosítsunk e cél érdekében. Óvodai 

nevelésünk célja (P.P. alapján), hogy 

óvodáskor végére a nevelő és 

személyiségfejlesztő tevékenység 

eredményeképpen – a gyermekben 

kialakulnak a következő életszakaszba (kis 

iskoláskor) való lépés feltételei. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja. Projekt módszer 
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alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 

beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, 

 változó idejű,  a téma „mélyére ás” 

(tematikus terv, foglalkozás terv- portfólió). 

Az önértékelés és a minősítésre való 

felkészülés és eljárás a mindennapok 

gyakorlatát kövesse. 

A nevelőtestület felkészítése a 

tanfelügyeleti ellenőrzésekre és 

minősítésekre, ennek érdekében az 

intézményi önértékelés jogkövető 

megszervezése a feladat. 

Az innovatív pedagógia irányzatokat, 

módszereket, eszközöket építsék be a 

tervező munkába és gyakrabban 

alkalmazzák a kiváló IKT eszközeinket. 

Az óvodák szakmai munkájában jelenlévő 

innovatív törekvésekkel, speciális ismeret 

átadással szeretnénk hozzájárulni a 

gyermeki kompetenciák fejlődéséhez. 

Az óvodaközi munkacsoportok és 

munkaközösségek a jövőben is kellő 

aktivitást tanúsítsanak a kulcsfontosságú 

feladatok ellátásában. 

Óvodaközi jó gyakorlatok megosztása, 

speciális képzettség tudatos beépítése a 

tehetséggondozásba (Pl.: óvodai interaktív 

fejlesztő játékprogramok kipróbálása, sakk, 

mint gondolkodást fejlesztő játék 

alkalmazása az óvodai életben, néptánc 

beépítése a napi tevékenységbe stb.). 

A jelenlegi szakértői rendszer nagyobb és 

átgondoltabb szervezést, kapcsolattartást 

felkészülést igényel.  Cél legyen a szakértői 

bizottságok által kiírt fejlesztés 

megvalósítása, az utazó- és 

gyógypedagógusok bevonásával. 

Körültekintő órarend kialakítása fontos a 

fejlesztő szobák kihasználtsága érdekében. 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség.  

A Lágymányosi Óvodában kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek (Alapító 

Okirat) befogadása a szakértői vélemény 

alapján az esélyteremtés és 

hátránykompenzálás megteremtésével. 

A „Mozgáskotta” eszköz alkalmazása a  Mozgás fejlesztés területén megújulásra 
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mozgásfejlesztésben (integrált feladat), két 

telephelyre pedig a beszerzés a cél.  

törekvés: A mindennapok során az 

egészségfejlesztő testmozgás biztosítása. Az 

egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vétele minden gyermek számára 

biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív 

mozgásos játékok alkalmazására. 

Mindennapi testnevelés rendszerességének 

beépítése és biztosítása a napirendünkbe. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Ssz 
Munkaközösségek, 

munkacsoportok 

Javaslatok 

(rövid, szöveges összefoglaló) 

1.  
Szakmai pedagógiai 

munkaközösség  

Kölcsönös kommunikáció fejlesztése, 

a tagóvodák közötti kapcsolatépítés, közös 

szakmai eszmecsere, beszélgetések, 

estemegbeszélések, előadások szervezése. 

2.  
Környezettudatos nevelés 

munkaközösség 

Telephelyenként a dolgozók motiváltságát 

emelni, aktivitást serkenteni, beszélgetések, 

estemegbeszélések, előadások szervezése, 

szelektívgyűjtési-akciók, szülői közösség 

aktívabb bevonása. 

3.  
Innovációt támogató 

munkaközösség 

Beszélgetések, estemegbeszélések, előadások 

szervezése, több gyakorlati bemutató 

szervezése, illetve gyakoribb hospitálás a 

tapasztaltabb kollégáknál, kevesebb cél és 

hozzárendelt feladat kitűzése, a biztos 

megvalósítás érdekében – reális tervezés. 

4.  

Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel foglalkozó 

munkaközösség 

Beszélgetések, estemegbeszélések, előadások, 

bemutató foglalkozások szervezése, információ 

áramlás javítása. 

5.  Belső ellenőrzési csoport  
Beszélgetések az aktuális törvényi 

változásokról, több aktivitás a kollégáktól. 



9 
 

6.  Törvényességi munkacsoport 

A jogszabálykövetés aktívabb legyen. A 

csoport feladatai épüljenek be a BECS 

feladataiba. 

7.  Gyermekvédelmi munkacsoport 

Megnövekedett, nehéz helyzetben lévő 

családok megsegítésének lehetőségeiről 

nagyobb körben tájékoztatni a kollégákat, 

információ áramlás javítása, rendszeres 

látogatások, folyamatos segítségnyújtás. 

8.  
Nevelő és oktató munkát segítők 

munkacsoportja  

Szükséges lenne a humán erőforrás fejlesztése 

(pedagógiai asszisztensek) és a munkaterhek 

egyenlőbb elosztása (dajkai feladatok), több 

aktivitás a munkatársak részéről. 

 

Célok elérését segítő és megvalósult feladatok a 2016/2017-es nevelési évben: 

A székhely és telephelyek az új PP alapján végezték pedagógiai munkájukat, célunk volt a 

szakmai gyakorlat egységesítésének folytatása az alábbi területeken: 

- csoportnapló kötelező - nem kötelező elemeinek betartása 

- mulasztási napló szabályos vezetése 

- a gyermekek megújított egyéni fejlődési naplójának bevezetése felmenő rendszerben 

- intézményi hagyományok megőrzése mellett a jó gyakorlatokkal ismerkedés, 

alkalmazásuk 

- a kibővült integrált feladat ellátása az Alapító Okirat szerint  

- szakmai innovációk erősítése: óvodáskori IKT eszköz használat, anyanyelvi 

fejlesztés, „Így tedd rá” tánckultúra, környezettudatos óvodai program, bábjáték 

szerepe óvodás korban, család –óvoda kapcsolat 

- életpályamodell követése 

- óvodaközi munkaközösségek, munkacsoportok hatékony működése  

- fakultatív tevékenységek biztosítása du. 16 óra után 

- reszort felelősök és területek meghatározása 

- „Zöld óvoda” pályázat megvalósítása a nyertes egységekben, új pályázat a Csicsergő 

telephelyen 

 

Erősségek  

Részletesen megvalósítottuk a vezetői, pedagógusi felelősséget és a hozzájuk tartozó 
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kompetenciákat. 

A feladatok megvalósítását a minőségelvűség jellemezte, az éves önértékelési program 

alapján.  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjával koherens volt a munkatervünkben tervezett 

feladatok megvalósulása. 

A csoportokban folyó pedagógiai munka óvodánk PP-ban meghatározott óvodai élet 

tevékenységformái alapján valósult meg. 

Az S.N.I. óvodásaink személyre szabott fejlesztését – az óvodapedagógusokkal 

együttműködve - utazó logopédusok és teljes állású gyógypedagógus kollégánk biztosította. 

Az óvodánk által felvállalt innovációs feladataink (környezettudatos nevelés, érzékenyítő 

program, közlekedésbiztonsági program, IKT eszközök használata, gyógytestnevelői 

centrum) pozitívan befolyásolták szakmai munkánkat és óvodánk jó hírét. 

 

Fejleszthető terület 

A pedagógiai munka és az éves tervezés gyakorlati megvalósulása kövesse az új PP-unk cél 

és feladat rendszerét. 

Az önként és a fenntartó által vállalt többlet feladatnál is törekedjünk minőségelvűségre. 

A gyermeki tevékenységek tervezése a megújult elvárások szerint történjen (komplexitás, 

gyermeki produktumok, kompetenciák). 

Kiszélesedett integrált feladatunk eredményeinek javítása érdekében a pedagógusok 

törekedjenek szakmai fejlődésük erősítésére. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése és a szülők tájékoztatása legyen rendszeres és 

tervezett. 

Az iskolaérettség elérése a teljes óvodai időszak kimeneti eredménye, melyet a pedagógusok 

egymásra építve, tudatosan tervezzék és valósítsák meg. 

A család- óvoda kapcsolat erősítésére a jó gyakorlatok átadása óvodán belül.  

A gyermekek szabadon választott tevékenységének támogatása (módszerek, eszközök, 

motiváció, inger gazdag környezet). 

 

A fejlesztés irányai: 

Az óvoda teljes alkalmazotti közösségének továbbra is feladata az új PP tartalmi elemeivel 

való azonosulás, a beválás vizsgálata. 

A gyermekek fejlődési naplójának eredményeiről a pedagógusok a szülőket évente 2 

alkalommal, fogadóóra keretében tájékoztassák.  



11 
 

Az integrált feladat hatékonyabb ellátása érdekében óvodaközi tapasztaltcsere és 

esetmegbeszélések szervezése. 

A mindennapos mozgást minden pedagógus rendszeresen biztosítsa, kihasználva az óvodák 

eszköz felszereltségét. 

Az önértékelés és a minősítésre való felkészülés és eljárás a mindennapok gyakorlatát 

kövesse.  

Az innovatív pedagógia irányzatokat, módszereket, eszközöket építsék be a tervező 

munkába, és gyakrabban alkalmazzák kiváló IKT eszközeinket. 

A szakértői bizottságok által kiírt fejlesztés megvalósítása, az utazó - és gyógypedagógusok 

bevonásával, körültekintő órarend kialakítása a fejlesztő szobák kihasználtsága érdekében.  

A „Mozgáskotta” eszköz alkalmazása a mozgásfejlesztésben.  

Adminisztrációs fegyelem további javítása, tartalmi színvonalának emelése (tervezés, 

reflexió, értékelés, feljegyzések, hospitálások, gyermekek egyéni fejlődési naplója)   

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

A vezetői munkatervben az ellenőrzési tevékenységet is részletesen kidolgoztuk, mely 

feladatnak is igyekeztünk eleget tenni, de a tervezés túlmutatott a megvalósítási 

lehetőségeken. Az ellenőrzések lebonyolításában részt vett a független helyettes és a vezető-

helyettesek is. 

 

Pedagógusi: 

Ssz.  
Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

/ átlag 

1.  

Önértékelések száma 2 0 1 3 

Önértékelés eredményessége 
93% 0 

folyamat

ban 
93% 

2.  

Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés 

száma 
10 10 24 44 

Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés 

eredményessége  
2,8 2,8 2,8 2,8 

3.  Csoportnapló ellenőrzés száma 15 15 16 46 



12 
 

Csoportnapló ellenőrzés 

eredményessége 
2,8 2,8 2,8 2,8 

4.  

Fejlődési napló ellenőrzés száma 10 10 8 28 

Fejlődési napló ellenőrzés 

eredményessége 
2,8 3 2,8 2,8 

5.  

Gyermekproduktumok ellenőrzés 

száma 
10 15 32 57 

Gyermekproduktumok ellenőrzés 

eredményesség 
3 3 2,75 2,9 

 

Vezetői: A vezetőnek nincs százalékos eredménye 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása - A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Csoportnaplóban a reflexió és értékelő, a gyermekek fejlődését kísérő feljegyzések készítése. 

Integrált nevelésben részt vevő gyermekek fejlesztési tervének tudatosabb elkészítése, 

elkülönítése a csoportnaplóban. 

Kiemelkedő területek: 

Működést szabályzó dokumentumok szakszerűek, épít a köznevelésünk elvárásaira. 

Pedagógusaink elfogadóak az életpálya modell kihívásaival szemben (portfólió készítés, 

minősítés, önértékelés). Szakmai munkánkról és a gyermek óvodáskor végére elért 

eredményeiről nagyon jó visszajelzést kapunk az iskoláktól és a szülőktől. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása - A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A nevelőtestület folyamatosan frissítse a szabályzó dokumentumokban található elvárásokat, 

feladatokat. 

Kiemelkedő területek: 

Nyitottság, érdeklődés az új pedagógiai és módszertani ismeretek, alkalmazások irányába. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása - A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Tovább kell erősíteni, javítani az információáramlást. 

Kiemelkedő területek: 

Vállalkozó készség, aránylag gyors döntéshozatal, elkötelezettség és kritikus önreflexió. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása - A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
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2015 óta működik a Lágymányosi Óvoda ezért a fenti kompetenciák, szempontok 

megalapozása zajlik, a fejlesztés ezért minden területre érvényes. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézményvezetést támogató vezető helyettesi csapat. Jó irányba fejlődő szervezeti 

kultúra. Kiváló innovatív csapat: integrált nevelés, környezeti nevelés, érzékenyítő program, 

közlekedés biztonsági program, IKT eszközök óvodáskori alkalmazása. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása - A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Vezetői időgazdálkodás, információ áramlás javítása, honlap folyamatos frissítése. 

Kiemelkedő területek: 

Kerület intézményeivel, fenntartóval a kapcsolattartás. Jogszabályi változások figyelemmel 

kísérése. 

 

Intézményi: 

GAZDÁLKODÁS 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 
Megvalósulás Erősségek 

Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Óvodai 

szabályzatok 

felülvizsgálat, 

módosítása 

 
Új 

dokumentumok 

Dokumentumok szükség esetenkénti 

módosítása a jogszabályi 

változásokhoz igazodva. 

Kötelezettség 

vállalás, 

utalványozás 

 
Betartják az 

óvodatitkárok 
Határidők és szabályzók betartása 

Használt 

nyomtatványok 

frissítése, rendelése 

 

Minden 

nevelési évben 

aktuális 

Mindig álljon megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre 

Iratok rendezése, 

levéltár 
Részben 

Naprakész 

iktatás 

Mindhárom óvodatitkár vegyen 

részt ebben a feladatban. 

A régi dokumentumok rendezése. 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

Részben 

Ételmennyiség 

rendelései, 

adatrögzítések 

Tartozások felülvizsgálata legyen 

gyakoribb 
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Kanizsai Gőzös 

Alapítván 

Puha Fészek 

Alapítvány 

Bogdánfy Utcai 

Óvodáért 

Alapítvány 

telephelyeken 

  

székhelyen 

részben 

Kuratóriumi 

ülések, 

támogatások 

felhasználása, 

szülők 

tájékoztatása, 

könyvelés 

Stratégiai lépések kidolgozása az 

adományozás érdekében 

TANÜGYIGAZGATÁS 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 
Megvalósulás Erősségek 

Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Törzskönyv  
Pontos 

adatrögzítés. 

 

Székhely és 

telephelyek 

összhangja. 

Kerületi és 

kerületen kívüli 

jegyzőket 

értesítjük. 

Nevelési év végén legyen lezárva. 

Statisztikai űrlapok értelmezése, 

pontosabb adatszolgáltatás és 

koherencia. 

 

Óvodakötelezettség ellenőrzésében 

nagyobb precizitás. 

Statisztika Részben 

Jegyző értesítése (A 

nem kerületi és 

állandó lakcímmel 

rendelkező 

tankötelesek, 3 

évesek, felmentést 

kérők, óv. távozók., 

külföldön 

tartózkodók) 

Részben 

Felvételi, 

előjegyzési napló 
 Törvényi 

előírásoknak 

megfelelően 

vezetjük. 

 

 

 

 

Rendszeresen 

végezzük, 

határidőket 

betartjuk. 

 

A pedagógusok a csoportos 

dokumentációnál nagyobb 

koherenciára, precizitásra 

törekedjenek (érkező/távozó 

gyerekek, lakcímkártya, 

szakvélemények) 

 

 

 

A jelentések adatai ne mutassanak 

eltérést. 

Óvodai 

szakvélemény 

 

Tankötelesek 

beiskolázása 

Továbbképzési terv 

 

Kérelem a 

finanszírozáshoz  

Felvételi és 

mulasztási napló Részben 

Létszám-jelentés 
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BELSŐ SZABÁLYZÓK 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 

Megvalósulás Erősségek Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

SZMSZ és Házirend 

felülvizsgálata 

P.P. bevezetése, 

alkalmazása  

 
Vezetői 

látogatások, 

szakmai 

megbeszélés 

alkalmai. 

Megerősítés és visszacsatolás után a 

korrekció elvégzése. 
Belső szabályzatok 

áttekintése, új 

készítése 

 

Éves vezetői 

munkaterv és Belső 

ellenőrzési program 

beszámoló 

 

Koherens az 

intézmény 

működését 

szabályzó 

dokumentumok

kal. Ebben 

megjelölt 

operatív tervek 

jól segítik a 

stratégiai tervek 

megvalósulását. 

Az előző nevelési év eredményeinek 

figyelembevétele a következő év 

tervezőmunkájában. 

ESZKÖZ, FELSZERELÉS 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 

Megvalósulás Erősségek Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Kötelező eszköz-

felszereltség 

Igénylista, 

hiánylista 

 

Anyagi háttér 

biztosított a 

hiánypótlásra 

 

Elhasználódott bútorok, eszközök 

cseréje, modernizálás. 

IKT eszközök. 

Integrált feladathoz speciális 

eszközök bővítése. 
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Teljesítményértékel

ési rendszerünk 

alkalmazás, 

minősítő lapok 

elkészítése 

BECS program 

szerint 

Részben 

Minősítő- és 

önértékelési 

eljárások. 

 

Elégedettségi 

kérdőívek 

A mérőlapok átdolgozása. 

 

 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 

Megvalósulás Erősségek Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Bejárás 

Munkavédelem, 

tűzvédelmi szemle 

 
Felelős 

rendszer, 

dokumentáció. 

Tűzjelzők kezelését több munkatárs 

ismerje. 

Továbbra is évente megszervezni a 

tűzriadót. 

Menekülési tervek ellenőrzése. 

Biztonságos 

környezet 

megteremtése 

 

 

Játszószerek, eszközök 

meghibásodását azonnal jelezzék a 

munkatársak. 

 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 

Megvalósulás Erősségek Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Munkaügyi 

dokumentáció 

ell./személyi 

anyagok  
Óvodatitkárok 

együttműködése. 

Munkáltatói munka során 

keletkezett iratok mielőbb 

kerüljenek el a MÁK-ba, határidők 

betartása. 

 

Munkaköri 

leírások 

Jogszabályi változások 

figyelemmel kísérése, szükséges 

változások elvégzése. 

Pedagógiai munkát 

segítő asszisztensek 

tevékenysége 

 

 

Szakmai 

elhivatottság, 

alkalmazkodó-

készség, 

gyermekszeretet. 

Önképzés. 

Gyógytestnevelők és 

gyógypedagógus 

 

 

Speciális ismeretek átadása az 

óvodapedagógusoknak. 
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tevékenysége  

Szakmai centrum 

megalakulása. 

A helyi 

elvárásokhoz 

való rugalmas 

alkalmazkodás. 

Magas fokú 

szakmai tudás. 

 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Ellenőrzés, mérés, 

értékelés területe 

Megvalósulás Erősségek Fejleszthető területek, fejlesztési 

javaslatok 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

 

 

 

Nevelés és 

fejlesztési 

tervek 

összhangban 

vannak a PP-

vel és 

tartalmazzák 

az év 

eseményeit, 

feladatait, 

kiemelt 

célkitűzéseit. 

A PP-ben 

megfogalmazo

tt nevelési 

gyakorlatot a 

pedagógusok 

és a 

nevelőmunkát 

segítő 

munkatársaink 

Rendszeresebb ellenőrzés 

biztosítása a telephely vezető 

helyettesek bevonásával. 

 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

- tervezés - értékelés 

 

 

Rendszeresebb ellenőrzés 

biztosítása a telephely vezető 

helyettesek bevonásával. 

Az önértékelési rendszer 

hatékonyabb működésének 

biztosítása. 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

munkája 

 

 

Belső továbbképzési rendszer 

kialakítása. 

Gyermekvédelem  

 

Jogszabályi változások követése, 

hatékonyabb alkalmazása. 

Tudásmegosztás. 
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egyaránt 

alkalmazzák. 

A 

gyermekvédel

mi 

jelzőrendszer 

jól működik, 

az 

együttműködés 

hatékony. 

Szakmai 

Munkaközösségek és 

Munkacsoportok 

tevékenysége 

 

 

Együttműködé

si készség, 

szakmai 

elhivatottság. 

Rendszeres alkalmak a szakmai 

tapasztalatcserére. 

Tudásmegosztás biztosítása. 

 

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 Lágymányosi Óvoda székhelyén és mindkét telephelyén az adott nevelési évben 

bevezetésre került a nyár folyamán elkészített és elfogadott új, egységes gyermeki fejlődési 

napló.  

A gyermekek fejődését segítő terveket a pedagógusok a csoportnaplóba a P.P. alapján 

tervezték, figyelve az életkori sajátosság jellemzőire.  

A csoportnaplóba minden óvónő kétszer készít nevelési tervet, és értékeli azokat (félévente), 

nyárra pedig óvodánként nyári tervet készítünk, mert összevont csoportok működnek június 

közepétől augusztus végéig.  

Az alábbi táblázatok mutatják, hogy óvodásaink milyen eredményességi mutatókat érnek el 
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óvodáskor végére (a pedagógusok értékelése alapján). 

Az SNI gyermekek részére egyéni fejlődési naplót vezet a fejlesztésben résztvevő minden 

pedagógus (óvónő, logopédus, gyógypedagógus). Ebbe kerül rögzítésre az érintett gyermek 

egyéni fejlesztési terve, fejlődésének értékelése a szakértői véleményben előírtakkal 

összhangban. 

 
Székhely Csicsergő Nyitniké

k 

Összesen / 

átlag 

Ilyen mértékben elégedettek a Kollégák a 

nevelőtestület által elfogadott és használt 

Fejlődési naplóval 

3 2 2,3 2,4 

 

Az új fejlődési naplót közösen alkottuk meg, ezért megfelel az elvárásainknak, a szülők 

számára könnyebben értelmezhető, számunkra pedig könnyebben alkalmazható. A kevesebb 

pontot adó kollégák még a régi szerint dolgoznak, számukra ez azért okoz nehézséget. 

Szülők számára nehezen érthető, differenciálási lehetőségek. 

 

A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei - A 

gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport 

szintű mérési eredményeink intézményi összesítése   

A nyomon követés és 

értékelés területei 

Telephelyek  

 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Átl. / % 

I. Szociális képességek 

Társas kapcsolatok, játék, 

viselkedés, neveltségi 

szint, szokásismeret 

3,6 3,8 3,6 3,7 / 74% 

Érzelmek, motivációk, 

beállítódás, akarati 

megnyilvánulások 

3,7 4 3,4 3,7 / 74% 

II. Értelmi képességek 

 Kognitív szféra - 

Gondolkodási műveletek 
3 3,6 3,4 3,3 / 66% 
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Kognitív szféra - 

Pszichikus funkciók 

működése 

2,5 3,8 3,4 3,3 / 66% 

Érzékszervi szféra, 

percepció 
4 3,8 3,6 3,8/ 76% 

III. Verbális képességek 

Nyelvi kommunikáció 3,9 4,4 3,4 3,9 / 78% 

Finom motorikus 

képességek 
3,9 4,4 3,5 3,9 / 78% 

Nagymozgások 4,1 4,2 3,5 3,9 / 78% 

 

Gyermekeink nagyon motiváltak, minden tevékenységre érdeklődőek. Nagyrészt 

kiegyensúlyozottak, de több gyermekünk érzelmi stabilitása fejlesztésre szorul.  

Gyermekeink között vannak olyanok még, akik számára az akadályoztatás agressziót vált ki, 

illetve a kommunikációjukban gyakran alkalmaznak agresszív elemeket. 

Az akarati élet a csoport nagy részénél fejlesztésre szorul. 

Udvariassági szokások erősítése, figyelem tartalmának növelése. 

 

Visszacsatolás a szülők felé: 

Szempont Csicsergő Székhely Nyitnikék Összesen 

Családlátogatások 0 0 0 0 

Fogadóórák 247 235 286 768 

 

Az óvoda hiába próbál meg egyénileg figyelembe venni minden kérést, a családoknak 

sokszor még ez is kevés. A saját kompetenciáikat is próbálják az óvodára hárítani saját 

érdekükben sem akarnak konfrontálódni a gyermekkel, nem tudják hogyan kezelni.  

Ellenben mégis jók ezek a fórumok arra, hogy együtt gondolkodjunk a szülőkkel és közösen 

új célokat fogalmazzunk meg. 

 

Fejleszthető terület: 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, a fejlesztési javaslatok alapján. 

A differenciált fejlesztés körülményeinek javítása. 

Fogadóórákra, szülői fórumokra a szülők számára pozitív szemléletű, gyermeke képességeit 

megerősítő, támogató, fejlesztésre irányuló javaslatokkal készüljön az óvónő, melyhez 
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segítséget nyújt a fejlődési napló. 

A fejlődési napló „üzenetét” az óvodapedagógus, megfelelő szakmai elemzéssel adja át a 

szülőknek. 

Nevelő munkánkat zárja reflexió.  

 

Fejlesztési javaslat:  

A fejlődési napló adatainak eredményként történő rögzítése és nyilvántartása (%-os 

eredmények). 

A szociális képességek fejlesztése a játék tevékenységekben kiemelt figyelmet kapjon. 

Lágymányosi Óvodában a fogadóórák, nyíltnapok szervezését bővíteni kell, a fejlődési 

naplóval kapcsolatos tájékoztatás is ezen keretek között valósuljon meg.  

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.  

Erősségek: 

A Lágymányosi Óvoda dokumentációja az elmúlt tanév folyamán megújult, ebben a 

tanévben a bevezetés szakaszában tartunk, nagyobb korrekcióra, módosításra nem volt 

szükség. A vezetői munkaterv és beszámoló a munkaközösségek és szakmai centrumok 

terveivel kibővítve készült el. Ennek folyamatában, elkészítésében a munkatársi közösség 

aktívan részt vett. 

Továbbra is működtek a következő munkaközösségek: szakmai, környezettudatos, 

innovációt támogató, kiemelt figyelmet igénylő, belső ellenőrzés, és óvodaközi 

munkacsoportok: törvényességi, gyermekvédelmi, nevelő – oktató munkát segítő. 

A belső ellenőrzési csoport elkészítette a szülői- és gyermeki elégedettségi kérdőíveket, 

melyet nevelőtestületünk egyhangúan elfogadott.  

Önértékelési programunk alapján végeztük a pedagógusi önértékeléseket, valamint a vezetői 

önértékelést is. A szülők az önértékelési folyamatban részt kívántak venni. 

A vezetői munkaterv készítésénél figyelembe vettük az előző nevelési év erősségeit, 

gyengeségeit, a külső elvárásokat, a telephelyek és a székhely egyediségét és az alkalmazotti 

közösség szakmai javaslatait (önértékelés). A Lágymányosi Óvoda feladatát úgy határoztuk 

meg, hogy az operatív tartalmak segítsék a stratégiai célok elérését.  
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Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, erősségeket minden esetben konkretizáljuk az 

elemző - értékelő megbeszéléseken, ezzel segítve a minőségelvű működést.  

 

Fejleszthető terület: 

Az önfejlesztési tervekben meghatározott feladatokat – az érintettek – építsék be a következő 

nevelési év feladataiba. 

A szabályzó dokumentumok felülvizsgálata. 

 

Fejlesztési javaslat: 

A csoportos dokumentációban is alkalmazzák a mérési eredményekre épülő konkrét feladat 

megjelölést, ami a kitűzött cél elérését támogatja. 

A PDCA ciklus épüljön be a napi gyakorlatba. 

A gyógytestnevelők és a gyógypedagógus is legyenek részesei az intézmény belső szakmai 

munkájának, tapasztalataikat adják át. 

A fogadóórákról, különleges eseményekről készüljön feljegyzés. 

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.  

Az idei évben intézményünk elkészítette a szülői- és gyermeki elégedettségmérő lapokat.  

A mérések mindhárom intézményünkben megtörténtek, ezek eredményeinek elemzése a nyár 

feladata lesz. Az eredményeket a következő nevelési év feladataiban jelennek majd meg 

(vezetői munkaterv). 

A szervezeti kultúra mérése is elkészült az idei év tavaszán, külső szakember segítségével, 

melynek eredményeit még nem kaptuk meg. 

 

Egészségügyi vizsgálatok a nevelési év során az alábbiak voltak: 

Szempont Csicsergő Székhely Nyitnikék Összesen 

Ortopédiai 2 1 1 4 

Védőnői 2 2 5 9 
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Talpnyomás mérés 2 2 2 6 

Fogászati 1 1 1 3 

 

Az ortopédiai szűrések eredményeit a szülők megkapták. Ezek alapján történik a következő 

nevelési évben a gyógytestnevelési foglalkozásokra való beosztás. 

A védőnői vizsgálatok eredményei pozitív véleménnyel zárultak. 

A talpnyomás mérés eredményeit a szülők megkapták. 

A fogászati szűrővizsgálatok után a gyermekek egyéni kezelésben részesültek. 

 

A szülői elégedettségmérés eredményei: lásd 2.sz. melléklet 

A rendezvények visszajelzései maximálisan pozitívak voltak, a családi programokon a 

szervezéssel, a hangulatteremtéssel törekedtünk arra, hogy a részt vevők jól érezzék magukat. 

A szülői visszajelzések alapján sikeresek voltunk. 

 

A gyermeki elégedettségmérés eredményei: 

1. A gyermekek szeretik 

A gyermekek szeretik a különböző foglalkozásokat, tevékenység kezdeményezéseket, 

szeretnek játszani és a játékeszközökkel is elégedettek. 

 

 

2. A gyermekek nem szeretik 

A gyermekek nem szeretik az agresszivitást, nem szeretnek aludni és a társak részéről 

megnyilvánuló erőszakosságot sem kedvelik (adott játékkal játszani). 

Az önkiszolgáló tevékenységek sem a kedvenceik, viszont a naposságot kedvelik. 

Akik nem szeretik az ovit, elsősorban a korán kelést, a hosszú óvodában töltött időt nevezték 

meg okként. 
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14 

10 

3 
3 2 2 

tevékenységek 

játéktevékenység 

játékeszközök 

udvaron játszani 

barátok 
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óvoda, óvónénik 

naposság 

alvás 
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Elszomorító, hogy a gyermekek közül többen nem szeretik a tornát, mozgást. 

 

 

3. A gyermekek kívánságai 

A gyermekek fantáziája határtalan a kívánságok tekintetében is. Elsősorban a játékeszközök 

bővítését szeretnék a csoportokban és az udvaron egyaránt, mindhárom óvodában megjelent 

kívánságként az udvari medence. 

Az érzelmi töltődés kategóriába a gyermekek érzelmeit erősítő kívánságokat raktuk, pl. „anya 

legyen velem az oviban”. 
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Fejleszthető terület: 

- a PP –t jobban megismerjék a szülők 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekek (tehetséggondozás) fejlesztése 

- nemzeti identitás erősítése 

- matematikai tapasztalatszerzés  

- információáramlás 

- délutáni pihenés 

- gyermekek ellátása 

 

Fejlesztési javaslat: 

-  PP többféle formában is legyen elérhető a szülők számára (honlap, nyomtatott forma, 

e-mail) 

- tehetségfejlesztésre irányuló stratégia kialakítása (szakirányú végzettség, kerületi 

kapcsolatok) 

- nemzeti ünnepeink méltó módon való megünneplése, szülők bevonása a programba 

- a fejlődési naplóval kapcsolatos tájékoztatás során a matematikai tapasztalatszerzés 

eredményeinek hangsúlyozása 

- az óvodával kapcsolatos információ források erősítése: honlap, aktualitások frissítése 

- nagycsoportban alternatív lehetőségek biztosítása 14 órától (egyéni fejlesztés, rajzolás, 

képeskönyv nézegetés, IKT eszközhasználat stb.) 

- körültekintő gondoskodás, személyi feltételek biztosítása, egészséges táplálkozásra 

törekvés, építő jellegű szakmai kapcsolat az étkezést biztosító konyhával 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Forrás: PP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 

1, 2, 3. sz. Melléklet 

Vezető megítélése (1-3) 2 

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 
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oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről.  

 

2017. május 31-i állapot szerinti adatok: 

Csoportok/ tagóvodák / 

telephelyek → 

A nevelési/fejlesztési 

folyamat alapadatai ↓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék 
2016. okt. 

1. 

Összesen 

2017.máj.

31. 

Beírt gyermekek száma 123 / 123 118 / 128 197 / 217 438 468 

Nemzetiségi nevelésben 

részt vevő gyermekek 

száma 

0 0 0 0 0 

Sajátos nevelési igényű 

gyermekek száma 
2 13 14 28 29 

HH gyermek 0 0 0 0 0 

HHH gyermek 0 0 0 0 0 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

4 13 2 19 19 

Szülői nyilatkozat alapján 

térítésmentesen étkezők 
40 40 39 119 119 

3, vagy több gyermeket 

nevelő családban élők 
29 21 45 95 95 

Tartósan beteg vagy 

fogyatékos, vagy 

családjában tartósan beteg 

vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 

9 11 12 32 32 

Nevelésbe vett gyermek 0 1 5 6 6 

Beilleszkedési 

magatartási, tanulási 
3 2 7 12 12 
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zavarral küzdő gyermek 

Veszélyeztetett gyermek 0 4 0 4 4 

Anyaotthonban lakó 

gyermek 
0 2 0 2 2 

Gyermekét egyedül 

nevelő szülő 
16 25 24 65 65 

Félnapos óvodás gyermek 0 0 0 0 0 

Nem étkező 0 0 0 0 0 

Speciális étrendet igénylő 

gyermek 
12 12 9 33 33 

Tehetségígéretes gyermek 2 3 10 15 15 

 

Általában a szülőktől, gyermekjóléti szolgálattól, orvostól kapjuk a tájékoztatást. 

 

Erősségek: 

A beiratkozás során tájékozódik a vezető a leadott dokumentumokból és a szülőkkel való 

beszélgetésből a családok helyzete iránt. 

Az óvodatitkár az étkezéshez szükséges adatlapokat, nyilatkozatokat és a támogatás 

igényléséhez szükséges űrlapokat biztosítja a családok számára, valamint regisztrálja és 

nyomon követi a változásokat. 

Az újonnan érkező gyermekekről (általában kiscsoport év eleje) az óvodába lépés pillanatától 

fogva minden pedagógus igyekszik a lehető legtöbb információt beszerezni a szülőktől 

(egyéni beszélgetés, anamnézis lap, szakvélemény tanulmányozása). 

Dolgozóink egyre elfogadóbbak és befogadók a különleges bánásmódot igénylő gyermek 

irányában. 

Nevelési terveinkben a közösségformálás, érzelmi és erkölcsi nevelés összhangban történik a 

PP elvárásaival és a kerületünk Köznevelési Koncepciójával. 

Biztosítjuk a speciális játékokat, a különösen érdeklődő (bogarak, élőlények) gyermekek 

számára a megfelelő tevékenységeket, közösségi élményekhez juttatjuk Őket. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket az utazó pedagógusok és óvodánk 

gyógypedagógusa közösen fejlesztik az óvónőkkel, egyénileg vagy kiscsoportos formában, a 

szakértői vélemény alapján. 
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Óvodásaink szociális hátrányainak enyhítése és fejlesztésük érdekében a fenntartóval közösen 

tudunk jelentős támogatást adni, melyben szerepet kap az óvoda gyermekvédelmi felelőse, az 

SNI támogató csoport és a Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

Fejlesztendő területek: 

Az érzékenyítő program további folytatása. 

Felzárkóztató foglalkozások, programok. 

Inkluzív pedagógiai ismeretek, módszerek. 

Külső szakmai kapcsolatok. 

 

Fejlesztési javaslat: 

Az óvodába lépés pillanatától az érzékenyítő programot el kell indítanunk a teljes 

óvodahasználók körében. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre – az egyéni foglalkozásaik mellett – külön 

fejlesztést, bánásmódot biztosítsunk. 

Minél több pedagógus végezze el a „Közös a napunk” érzékenyítő programot. 

A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása érdekében még szorosabb kapcsolatot 

tartsunk fenn a szakértői bizottságokkal és a családsegítő munkatársakkal. 

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.  

Óvodásaink szülei aktívak voltak a nevelési évben és figyeltek az óvodában zajló 

eseményekre.  

Színes, változatos, színvonalas programokat szerveztünk, melyek sok élményt nyújtottak. 

Nagy létszámban történt a szülők bevonása a programokba és az óvoda életébe. 

 

Ssz. 

Alkalmak és résztvevők 

száma ⇛ 

Közösségépítő 

tevékenységek⇓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Alk

. 

Résztv. 

Száma 

Alk

. 

Résztv. 

Száma 

Alk. Résztv. 

Száma 

Alk

. 

Résztv. 

Száma 

1.  Szülői értekezlet 10 184 14 194 15 221 39 599 

2.  
Fogadó óra (a 

fejlettségállapotról 

11

7 
130 

12

8 
205 124 554 

36

9 
889 
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történő 

visszacsatoláson túl) 

egyéb más témában 

3.  

Rétegszülői értekezlet 

(új szülők, iskolai 

alkalmasság, fórum 

adott témákról, stb.) 

4 10 8 70 5 57 17 137 

4.  

Szülőbevonással 

lebonyolított 

programok (sütés-

főzés, barkácsolás, 

stb. együtt, )  

10 130 10 340 55 174 75 644 

5.  

Ünnepeken, jeles 

napokon történő aktív 

részvétel 

11 990 19 722 22 836 52 2548 

6.  

Csoporttal együtt 

szervezett családi 

programok 

(kirándulás, szüret, 

stb.) 

20 2100 10 1050 23 3864 53 7014 

7.  

Óvodáért végzett 

szülői 

munkafelajánlások 

(óvodaszépítés, 

pályázatok, kísérés, 

stb.) 

10 52 12 66 24 107 46 225 

8.  

Családokat támogató 

programok, pld. 

vásárok, gyűjtések, 

stb. 

2 170 3 186 24 528 29 884 

9.  
Szülő Klub 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen:         

 



30 
 

Erősségek: 

Óvodásaink szülei aktívak és figyelnek az óvodában zajló eseményekre, igyekeznek 

gyermekeik érdekeit figyelembe venni, jogaikat érvényesítik. Ötleteikről, javaslataikról 

kikérik a szakmai véleményt. 

Színes, változatos, színvonalas programokat szerveztünk, melyek sok élményt nyújtottak. 

Nagy létszámban történt a szülők bevonása a programokba és az óvoda életébe. 

 

Fejlesztendő területek:  

- tájékoztatás a várható eseményekről (információáramlás) – honlap használata 

- körültekintő helyszín- és időpontválasztás 

 

Fejlesztési javaslat: 

- család-óvoda kapcsolat erősítése (nyitottság, javaslatok, igények figyelembevétele, 

elégedettség mérés, információáramlás) 

- az intézményt érintő általános fórumokra, rendezvényekre, előadásokra több 

érdeklődő bevonása (munkatársak, szülők) 

- Szülő Klub beindítása 

 

3. Eredmények 

Forrás: PP, MIP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 1,2,4.sz. 

Melléklet 

Vezető megítélése (1-3):   2 

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  
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Az intézmény által elért eredmények a 2016-2017 nevelési évben 

Ssz. Elért eredmények alakulása… Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

1. 

Beiskolázási adatok 

Tanköteles korú gyermekek száma 

(fő) 

 

41 - 48 - 74 - 163 - 

Közülük várhatóan a 2017-2018. 

tanévben az iskolai tanulmányaikat 

elkezdők száma, aránya 

27 

Fő 

66 

% 

38 

Fő 

79 

% 

51 

Fő 

69 

% 

116 

Fő 

71 

% 

Várhatóan a 2017-2018-as tanévben 

óvodában maradó tanköteles korúak 

száma, aránya 

14 

Fő 

34 

% 

10 

Fő 

21 

% 

23 

Fő 

31 

% 

47 

Fő 

29 

% 

2. 

Intézmény / program specifikus eredmények - Felsorolás 

Amire büszkék vagyunk, amit 

fontosnak tartunk! 

Családokkal való együttműködés, közös 

programok, magas részvételi arány; 

a telephelyek közötti kohézió hatékony a 

közös dokumentumoknak köszönhetően is 

óvodáinkat szívesen keresik a családok, jó 

hírünk van. 

3. 

Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában (Pld. DIFER).  

Résztvevők száma, eredmények: 

Elemi alapkészségek 
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á
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á
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á
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%
 

Írásmozgás-koordináció         

Beszédhanghallás         

Relációszókincs         

Elemi számolási készség         

Tapasztalati következtetés         

Tapasztalati összefüggés         

Szocialitás - társas kapcsolatok 

kezelése 
        

4. 
Neveltségi szintmérés átlag eredményei: 

Normához, szabályhoz, szokáshoz - 76 - 75 - 76  - 76 
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való viszony (egészségügyi 

szokások, önkiszolgálás, viselkedési 

normák) 

Társas kapcsolatok (gyermek-

felnőtt, gyermek-gyermek, gyermek-

közösség kapcsolata) 

- 74 - 75 - 74  - 75 

Tevékenységekhez való viszony 

(önként vállalt, kötelező jellegű, 

közösségért végzett) 

- 73 - 75 - 76  - 75 

 

PARTNERI IGÉNYEK ÉS ELÉGEDETTSÉGÜK 

Pedagógusok elégedettsége - 
- 

E
r
e
d

m
é
n

y
 

%
 

- 
- 
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e
d
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n

y
 

%
 

- 
- 
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r
e
d

m
é
n

y
 

%
 

- 
- 

E
r
e
d

m
é
n

y
 

%
 

Pedagógus társaikkal az 

önértékelések tükrében 
-  87  -  0 -  89  -  88  

Intézményvezetővel a vezetői 

önértékelés tükrében 
-   -   -   -  96  

Intézményi klímával az intézményi 

önértékelés tükrében 
-   -   -   -   

 

Szülői elégedettségi mutatók az 

önértékelések tükrében 
-   -   -   -   

Pedagógusok önértékelése -  90  -   -  82  -  86  

Vezetői önértékelés -   -   -   -  92  

Intézményértékelés -   -   -   -  90  

5. 

Iskolák elégedettségi mutatói: 

Beszédkészség - 95  - 93  - 98  - 95  

Nagymozgás (testnevelés, sport) -  -  -  -  

Kismozgás, finommozgás 

(kézügyesség, ábrázolás) 
- 93  - 92  - 95  - 93  

Problémák felismerése és megoldása - 96  - 87  - 90  - 91  

Matematikai készségek - 98  - 98  - 96  - 97  

Játéktevékenység -  -  -  -  

Környezet megismerése -  -  -  -  

Stb. -  -  -  -  
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6. 

„Versenyeken” részt vett gyermekek száma: 

 Fő 

D
íj

az
o

tt
 %

 

Fő 

D
íj

az
o

tt
%

 

Fő 

D
íj

az
o

tt
%

 

Fő 

D
íj

az
o

t 
%

 

Sportverseny   15    15  

Rajzverseny / pályázat 0  14 36 24  38 36 

Egyéb verseny 0  22  10  32  

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  -   -   -   -  

Zenei  -   -   -   -  

Matematika-logika  -   -   -   -  

Vizuális - téri  -   -   -   -  

Testi – mozgásos  -   -   -   -  

Szociális – személyek közötti  -   -   -   -  

9. 

Felzárkóztató foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 

 Fő % Fő % Fő % Fő % 

Logopédiai fejlesztés 15 12 24  31 14 70 13 

Gyógytestnevelés 26 21 19  31 14 76 18 

Fejlesztő pedagógia 0  11  11 5 22 5 

Gyógypedagógiai fejlesztés 2 1,6 11  9 4 22 6 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése/fejlesztés 
2 1,6 13  14 6 29 3,8 

10. 

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a 

beírt gyermekek vonatkozásában: 

 Fő % Fő % Fő % Fő % 

Nemzetiségi nevelés         

Zöld óvodai program 123 100 128 100 217 100 340 73 

Madárbarát óvodai projekt 123 100 128 100 217 100 468 100 

Dohányzást megelőző óvodai 

projekt 
        

Szív kincsesláda projekt         
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Biztonságos közlekedés program 123 100 128 100 217 100 468 100 

„Közös a napunk” érzékenyítő 

program 
  27    27 6 

Zenei fejlesztő program         

 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások és résztvevők: 

 Fő % Fő % Fő % Fő % 

Nyelvi   25  25  50 10 

Zenei         

Matematika-logika         

Vizuális - tér 21 17     21 17 

Testi – mozgásos 40 32 36 28 34 16 110 24 

Szociális – személyek közötti         

 

Gyermekrendezvények és programok száma: 

 

A
lk

al
o

m
 

F
ő

 

A
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o

m
 

F
ő

 

A
lk
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o
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F
ő

 

A
lk
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o

m
 

F
ő

 

Múzeumlátogatások, 

múzeumpedagógia foglalkozások 
  3 66   3 66 

Színházlátogatások, műsoros 

rendezvények 
36 83 37 1189 21 166 94 1367 

Élményszerző kirándulások 6 123 46 1181 27 217 79 1521 

 

Fluktuáció – Gyermek 

 -  Fő -  Fő -  Fő -  Fő 

Más csoportba átvitt gyermekek 

száma 
-   -   -  2 -   

Más tagóvodába / telephelyre átvitt 

gyermekek száma 
-   -  1 -  1 -   

Más óvodába átvitt gyermekek 

száma 
-  7 -  5 -  2 -   

Más óvodából hozzánk átiratkozott 

gyermekek száma 
-  3 -  2 -  18 -   

 
Panasz esetek 

Panasz esetek száma Száma:  Száma: Száma:  Száma: 
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5 1 1 7 

Eredményesen kezelt panaszok 

aránya 

Szá

ma 

 

5 

Arán

ya % 

 

100 

 

Szá

ma 

 

1 

Ará

nya 

% 

100 

Szá

ma 

 

1 

Arán

ya % 

 

100 

 

Szá

ma 

 

7 

Ará

nya 

% 

100 

 

Külső szakmai ellenőrzés / minősítés és eredményei: 

Külső szakmai 

ellenőrzés / minősítés 

Lágymányosi Óvoda 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Tanfelügyeleti 

ellenőrzések száma 

    

Tanfelügyeleti ell. 

eredményessége  

(E, F.) 

Erősségek: 

 

Fejleszthetők: 

Erősségek: 

 

Fejleszthetők 

Erősségek: 

 

Fejleszthetők 

Erősségek: 

 

Fejleszthetők 

Minősítő vizsgák 

száma 
1   1 

Minősítő vizsgák 

eredménye (%) 
99   99 

Minősítési eljárások 

száma 
 3  3 

Minősítési eljárások 

eredménye (%) 
 93  93 

 

Erősségek: 

- a pedagógusok követik és megvalósítják a PP által meghatározott feladatokat 

- pedagógusainknak van belső szakmai igénye az önértékelésekre és a minősítésekre 

való jelentkezésre (ped.II. és mester) 

- pedagógusaink többsége elhivatott a környezettudatos nevelésben 

- integrált feladatok biztosítása 

- speciális programjainkon való részvétel 

 

Fejleszthető területek, javaslatok: 

- a célok elérésének az útját egységesítenünk kellene, mivel ezeket nem egységesen 
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értelmezik munkatársaink, ezért a célok elérését támogató programok jó 

gyakorlatait meg kell osztanunk egymással 

- az intézményi eredmények gyűjtése érdekében a háttér dokumentáció és az 

adatgyűjtés folyamatos rögzítésének biztosítása (csoportnaplókban) 

- iskolai életmódra előkészítés javítása érdekében az iskolai bemeneti méréseket 

építsék be a pedagógusok a fejlesztésbe 

- tehetséggondozói program felkutatása, részvétel támogatása, szervezése, 

szakvizsgázott óvodapedagógusok bevonása a tehetséggondozásba 

- a pedagógusokban a belső igény kialakítása a megszokott napi ritmusból való 

kimozdulásra 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 3, 4. sz. 

Melléklet 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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.  

Összes pedagógus: 45 fő 

Ssz. 
Sz. munkaközösségek 

szakmai munkacsoportok 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Tagok 

száma 

Ért. 

átl. 

Tagok 

száma 

Ért. 

átl. 

Tagok 

száma 

Ért. 

átl. 

Tagok 

száma 

Ért.átl. 

% 

1.  
szakmai pedagógiai 

munkaközösség 
12  10  16  38 84 

2.  

környezettudatos 

nevelés 

munkaközösség 

2  3  4  9 20 

3.  
innovációt támogató 

munkaközösség 
2  1  8  11 24 

4.  
kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekkel 
2  1  3  6 13 
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foglalkozó 

munkaközösség 

5.  
belső ellenőrzési 

csoport 
3  2  5  10 22 

6.  
gyermekvédelmi 

munkacsoport 
2  1  1  4 9 

7.  

nevelő oktató munkát 

segítők 

munkacsoportja 

7  6  8  21 47 

8.  
törvényességi 

munkacsoport 
1  1  1  3 7 

Összesen: 31  25  46  102  

 

A következő személyre szóló, saját feladat vállalásai voltak a Kollégáknak ebben a nevelési 

évben: 

- fejlődési napló megalkotása, tartós helyettesítés 

- koordinálási teendők ellátása, kerületi szakmai műhely foglakozások, környezetbarát 

tisztítószer projekt bevezetése 

- családi bábszínház délután- élményadás, alapítvány támogatásának segítése 

- „Így tedd rá” – házibemutató  

- Újbudai Környezettudatos Óvoda pályázatban részvétel  

- Víz és áramtakarékossági képek gyűjtése óvodai szinten, Föld napi palánták 

beszerzése, Zöld faliújság gondozás  

- Zöld Óvoda pályázat elkészítése 

- különböző pályázatok elkészítése 

- programok szervezése 

 

Erősségek: 

- a munkaközösség vezetők jog- és felelősségi körei tisztázottak 

- a munkaközösségek és munkacsoportok PP-nk céljainak és feladatainak elérését 

szakmai munkájukkal támogatják 

- a csoportok között van átjárhatóság és együttműködés 

- információáramlás mindkét irányba megfelelő (digitális és papír alapon egyaránt) 
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Fejleszthető területek, javaslatok: 

- a munkaközösség vezetők bevonása az ellenőrzési folyamatokba 

- a belső tudásmegosztás rendszerének átszervezése (műhelymunkák, hospitálások) és a 

részvételi arány növelése, munkaköröktől függetlenül 

- az értekezletek tervezésének számát átgondolni (kivitelezhetőség) 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

1.  Nevelőtestületi 

tanácskozások (nevelés 

nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

Erősségek: 

Óvodaközi és épületenkénti (helyi adottságok, 

programok) megbeszélések megfelelő számban 

és konkrét feladatokra épülve valósultak meg. 

A nevelés nélküli munkanapok a munkatervünk 

alapján valósultak meg (4 alkalom valósult meg). 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

A munkaterv és a megvalósítás között legyen 

koherencia. 

A kivitelezések során a szakszerűség és az 

időkorlátok betartása (tömör, lényegre törő). 

Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési 

morál fejlesztése. 

2.  Vezetőségi értekezletek, 

fórumok 

Erősségek: 

Az értekezletek hatékonyak, megvan a szakmai 

összhang és párbeszéd a vezetők között. 

Együttgondolkodás, együttműködés, 

segítőkészség. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

A munkaterv és a megvalósítás között legyen 

koherencia. 

Az információáramlást jellemezze a lojalitás az 
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intézmény iránt. 

Az információkat időben és pontosan adják át 

munkatársaiknak. 

 Szakmai munkaközösségek 

3.  - intézményeken 

(telephely) átívelő 

Erősségek: 

Pontos és körültekintő tervezőmunka jellemezte. 

Külső és belső körülményekre figyeltek. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

A tagok és vezetők motiváltságának növelése. 

A munkaterv gyakorlati megvalósítása, 

megfelelő szakemberek kiválasztása. 

4.  - óvodaszintű Erősségek: 

Pontos és körültekintő tervezőmunka jellemezte. 

Külső és belső körülményekre figyeltek. 

Mindenki a helyi kompetenciáit mutatta meg. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

A tagok és vezetők motiváltságának növelése. 

A munkaterv gyakorlati megvalósítása, 

megfelelő szakemberek kiválasztása. 

A kevésbé aktív munkatársak motiválása. 

5.  Szakmai munkacsoportok 

(belső értékelés, 

gyermekvédelem, portfolió 

műhely, esetmegbeszélő, stb.) 

Erősségek: 

Szakmai elhivatottság, tenni akarás, innováció. 

Szakszolgálatokkal való kapcsolat. 

Szakértői vélemények időbeli elkészítése. 

Családokkal való kapcsolattartás. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Az egyéni intézkedéseket kísérje kellő tapintat, 

„bátorság”, felelősségvállalás. 

Időben kérjenek speciális szakemberi segítséget. 

Aktivitás növelése. 

6.  Munkaértekezletek az éves 

munkaterv szerint (dajkai, 

pedagógiai asszisztensi)  

Erősségek: 

Minden szakmai rendezvényünkön részt 

vesznek. 

Véleményüket, javaslataikat beépítjük 
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munkánkba. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési 

morál fejlesztése. 

A vezetői munkatervben meghatározottak és a 

megvalósítás között legyen koherencia. 

Óvodaközi értekezletek kapjanak hangsúlyt, 

álláspontok, jó gyakorlatok közeledjenek 

egymáshoz. 

7.  Alkalomszerű, szükség 

szerinti munkaértekezletek  

Erősségek: 

Konkrét témához kötött volt, megfelelő előadók 

kiválasztásával (iskolaválasztást előkészítő, 

integrált feladat, család-óvoda kapcsolat, 

dokumentumok véleményezése, elfogadása). 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Mindig legyen konkrét, célratörő és hatékony. 

8.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör bevonásával 

Erősségek: 

Óvodaközi és épületenkénti (helyi adottságok, 

programok) megbeszélések megfelelő számban 

és konkrét feladatokra épülve valósultak meg. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

A munkaterv és a megvalósítás között legyen 

koherencia. 

A kivitelezések során a szakszerűség és az 

időkorlátok betartása (tömör, lényegre törő). 

Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési 

morál fejlesztése. 

9.  Érdekképviseleti 

értekezletek, megbeszélések 

Erősségek: 

Megtartása a munkaterv alapján történt. 

Rendkívüli esemény, vagy igény alapján 

megszervezésre került. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Aktivitás növelése.  

Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési 
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morál fejlesztése. 

10.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

Erősségek: 

Megtartása a munkaterv alapján történt. 

A hospitálási javaslatokat az érintett 

munkatársak elfogadták. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Aktivitás növelése.  

A szakmai hiányok enyhítésére, önképzésre 

használják ezt a lehetőséget. 

11.  Elektronikus kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

OneDrive munkafelület 

használata, stb.) 

Erősségek: 

Az információáramlásban hatékonyan használjuk 

az elektronikus kapcsolattartást. 

Eszközfeltételek adottak. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Mindenkiben tudatosodjon, hogy rendszeresen 

olvassa ezeket a fórumokat. 

Elérhetőségek frissítése. 

12.  Faliújság Erősségek: 

Mindegyik óvodánkban jól működik, 

elkülönülnek az információk. 

Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 

Naprakész legyen. 

Reklámanyagok szűrése. 

13.  Flottás telefonvonal használat Erősségek: 

Segíti a napi kapcsolattartást, kommunikációt. 

14.  Gyógytestnevelői Centrum 

(kerületi szintű feladatellátás) 

Erősségek: 

Heti rendszerességű a szakmai párbeszéd, 

információ átadás. 

Együttműködnek intézményünkkel. 
 

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

MIP, SZMSZ, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 3. sz. 

Adatlap 

Vezető megítélése (1-3): 
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2 

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.  

A munkatervben a partnereink azonosítása megtörtént a kapcsolatrendszerünkhöz, mely 

megfelelőnek bizonyult a nevelési év folyamán (lásd Munkaterv 38. oldaltól): 

- szülőkkel való kapcsolat 

- fenntartóval való kapcsolat 

- szakmai kapcsolatok. 

A kapcsolatunkban az információáramlást jelentős mértékben erősítette, hogy óvodánk 

honlapja 2017 januárjától elérhetővé vált. 

Az intézmény működtetése során a kapcsolatok és az információáramlás minden szinten 

(vezető, pedagógusok, óvodatitkár, egyéb alkalmazottak) a PP-ban és SzMSz-ben foglaltak 

alapján valósult meg. 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

Szóbeli 

1.  - Egyéni 

beszélgetések 

A leggyakoribb forma, mely egyben a 

leghatékonyabban is működött (fogadóórák, nyílt 

napok, rendezvények stb.). 

2.  - Értekezletek, 

megbeszélések 

Adott témákban a munkatervben meghatározott rend 

szerint valósultak meg, esetenként meghívott 

előadókkal (tervezés, szervezés szakaszában 

telefonos és e-mailes kapcsolat). 

3.  - Egyéb Partner szakmai intézményekkel a nevelési év 

elejétől elkezdődik a kommunikáció a közös 

programok szervezése tárgyában. 

Írásbeli 
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4.  - Hirdetőtábla Minden intézményben jól működik, felelősei az 

óvodapedagógusok és a telephelyi vezetők. Minden 

hirdetőtáblának megvan a funkciója: pl. alapítványi 

híradó, zöld hírek, aktualitások stb.). 

5.  - Csoport faliújság Minden intézményben jól működik, felelősei az 

óvodapedagógusok, ugyanazon elv alapján, mint a 

hirdetőtáblánál, kiegészülve a gyermeki 

produktumokkal. 

6.  - Meghívó Elsősorban e-mail formában alkalmazzuk, 

rendezvényekre, fórumokra való invitálásra. 

7.  - Közösségi oldal A facebook és egyéb közösségi oldalak használatát 

óvodánk közössége nem preferálja az 

információáramlásban.  

Belső levelezőlistát használunk az alkalmazotti 

közösségen belül és a szülői közösség vezetőivel való 

kapcsolattartásban. 

8.  - Levél A jogszabályok által előírt esetekben, hivatalos 

formában levelezünk, egyéb esetekben az e-mail 

formát használjuk a környezettudatosság jegyében. 

9.  - Egyéb  

 

Erősségek: 

Hagyományainkhoz híven, tavasszal hirdettük meg a leendő kiscsoportosok és szüleik 

számára nyílt napjainkat mindhárom óvodánkban. A részvételi arány magas volt, sok 

érdeklődő család látogatott el hozzánk. Kérdéseik elsősorban a beiratkozással és a felvétel 

rendjével kapcsolatosak voltak. Szívesen beszélgettek az óvodapedagógusokkal, nyitott, 

közvetlen volt a hangulat. A jelenléti ív alapján 92 család látogatott el hozzánk. A szervezett 

nyílt napokon kívül kb. 40 család járt óvodáinkban érdeklődni. 

A szülői közösség fórumain és rendezvényeinken is a véleményezési lehetőségekre alkalmat 

biztosítottunk és kötelezettségeinknek eleget tettünk. A szülői elégedettség mérés eredményei 

is a szülők pozitív véleményét mutatják. 

Több kitüntetésben is részesültek munkatársaink a nevelési év során. 

A kerület rendezvényeire mindig kapunk meghívást, melyekre delegálunk részvevőket 

(gyermekek, dolgozók). 
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Fejleszthető területek, javaslatok: 

A pedagógusok minden óvodai rendezvényen, eseményen mérjenek „tetszési” arányt 

(mosolygós, nem mosolygós arc). 

A panaszkezelés szabályait a szülők körében erősíteni, tudatosítani a közfeladatot ellátó 

személyek jogait. 

A szülői képviselettel a pedagógusok és ők maguk egymás között is hatékonyabban adják át 

az információkat. 

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

Továbbképzési / beiskolázási terv, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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.  

Minden tanévben 2 alkalommal szervezetten, a kötelező eszközjegyzék alapján mérjük fel az 

óvodákban meglévő eszközök mennyiségét és minőségét. Ezek alapján a szükséges 

beszerzéseket eszközöljük. A nevelési év folyamán a hiánypótlás folyamatos az alkalmazottak 

jelzései alapján, melyeket a helyi vezető helyettesek összesítenek és továbbítanak óvodánk 

vezetése felé. 

A költségvetési keretből (alapítványi kiegészítésekkel) tudtuk az eszközfejlesztést megoldani 

mindhárom óvodánkban. 

Ssz. Eszköz Beszerzés forrása és kb. összege 

Költségvetés Szülői 

támogatás 

Egyéb 

(alapítványok, 

képviselői 

támogatás) 

1.  Munkaruha 577e Ft   

2.  Szőnyegek 123e Ft   

3.  Konyhai eszközök 250e Ft   
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4.  Vizuális fejlesztő eszközök 600e Ft   

5.  Mozgáskotta (2 garnitúra) 600e Ft   

6.  Classboard és IKT eszközök 741e Ft   

7.  Textilek 235e Ft   

8.  Laptopok 160e Ft   

9.  Játékok 300e Ft  60e Ft 

10.  Nyomtatók, irodai eszközök 120e Ft   

11.  Játékok, díszek   145e Ft 

12.  Bútorok 150e Ft  95e Ft 

13.  Gyógytestnevelői eszközök 170e Ft   

14.  Porszívók (3 db) 130e Ft   

15.  Környezeti eszközbeszerzés 

(pl. akvárium,…) 

300e Ft   

 

Ssz. Programok Beszerzés forrása és kb. összege 

Költségvetés Szülői 

támogatás 

Egyéb 

(alapítványok) 

1.  Buszos kirándulások 714e Ft 350e Ft 350e Ft 

2.  Nevelés nélküli 

munkanapokon képzések 

költsége 

50e Ft   

3.  Környezeti programok 285e Ft   

4.  Gyermek programok   673e 

 

- Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány (Székhely) 2016-os beszámoló alapján az 

óvodába járó gyermekek nevelését, fejlesztését 857 ezer Ft-al támogatta. 

- Puhafészek Alapítvány (Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely) 2016-os beszámoló 

alapján az óvodába járó gyermekek nevelését, fejlesztését 912 ezer Ft-al támogatta. 

- Kanizsai Gőzös Alapítvány (Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely) 2016-os beszámoló 

alapján az óvodába járó gyermekek nevelését, fejlesztését 2 221ezer Ft-al támogatta. 

 

Fejleszthető területek, javaslatok: 

Az intézmény dolgozói az igényfelmérések során vegyék figyelembe a kötelező 

eszközjegyzéket, melyet eljuttatunk hozzájuk. 
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Személyi feltételek 

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.  

Előnyben részesítjük azokat a témaköröket, mely óvodánk integrációs feladatához, vagy a 

pedagógus életpályamodellhez, korszerű szakmai ismeretekhez kapcsolódnak, illetve a 

szakmai centrum céljainak megvalósulását szolgálják: gyógytestnevelés, fejlesztőpedagógia, 

anyanyelvi nevelés, logopédia, esélyegyenlőség, mozgás, kompetencia alapokra épülő óvodai 

nevelés, SNI gyermekekkel való bánásmód, érzékenyítő program, biztonságos közlekedésre 

nevelés, szakmai megújító képzés, egészségnevelés, környezettudatos magatartásra nevelés, 

IKT eszközök használata, minőségirányítás, portfólióírásra, minősítési eljárásra felkészítés.  

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető gyakornoki 

felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, önképzéssel (hospitálás), képzéseken 

előadások tartásával, nem akkreditált, legalább öt órás képzésen vagy szaktanácsadáson való 

részvétellel. 

Intézményünkben a pedagógusok önellenőrzésében támogatóként résztvevő kollégák 

munkáját (dokumentumelemzés, foglalkozáslátogatás és megbeszélés, kérdőívek, 

jegyzőkönyvek elkészítése) 10 órás képzésként beszámítjuk. 

 

Továbbképzések; irányultság, téma 

Telephelyek 

résztvevők száma 

Székhely Csicsergő Nyitnikék 
Résztvevők 

összesen 

Mozgáskotta 7 6 12 25 

ELTE-PPK – fejlesztő pedagógia szakvizsgás 

képzés 
1   1 

BME – közoktatás vezetői szakvizsga 1   1 

Viselkedés zavaros gyerekek (Neszmélyi ovi) 5   5 

Újbudai kerületi napok 8 8 11 27 

Vezetők és helyettesek képzése 4 2 2 8 
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Duna-Ipoly 2 2  4 

Óvodapedagógus szak (levelező)  1 1 2 

Preventív és kognitív pedagógia és pszichológia 

pedagógus szakvizsga 
 1  1 

államháztartási ügyintéző OKJ felsőfok  1  1 

Mód-Szer-Tár konferencia - pedagógiai 

asszisztens, dajka 
2 2 2 6 

Gyógytestnevelők továbbképzése 5   5 

Összesen: 35 23 28 86 

 

Erősségek: 

A vállalt továbbképzések óvodánk PP-hoz igazodnak, és annak megvalósítását elősegítik. 

A fenntartó által támogatott vezetői képzés. 

Személyesen és szervezett formában is kapunk rendszeresen támogatást, segítséget a Mód-

szer-tár szakembereitől. 

Az óvoda vezetése erkölcsileg is támogatja az alkalmazottak tanulmányait, továbbképzéseit. 

 

Fejleszthető területek, javaslatok: 

Környezettudatos nevelés, IKT, ének-zene, integrált/inkluzív nevelés. 

Óvodapedagógia tanulmányokra ösztönzés az arra alkalmasnak tartott nevelőmunkát segítő 

kollégáinknál (munkaerőhiány enyhítése) 

Szervezeti feltételek 

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 Lágymányosi Óvodában idén is cél volt, hogy a dolgozók egymást jobban megismerjék, 

ezért különböző helyszíneken rendeztük meg összejöveteleinket. Fontosnak tartottuk, hogy 

összejöveteleink a teljes alkalmazotti közösség részvételével valósuljanak meg.  



48 
 

   Belső továbbképzési rendszerünk (óvodaközi) keretén belül hospitálásokat és bemutató 

foglalkozásokat tartottunk: „Így tedd rá” program, digitális tábla használata, gyógytestnevelői 

szakmai centrum elméleti és gyakorlati bemutatója, mozgáskotta, víz világnapja. 

Külső kollegák számára is nyitott bemutató volt: „Ép testben ép lélek”- egészséges mosoly.  

   Munkatársaink minden továbbképzésre, bemutatóra nyitottak a következő nevelési évben is. 

Helyszínt biztosítottunk több esetben kerületi vezetői megbeszélésnek, tájékoztatónak melyre 

külső szaktanácsadót is meghívtunk pl: mesterprogram írás előkészítése. 

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 tagóvodában/ telephelyen 

(amennyiben van ilyen) „uralkodó” 

légkör 

2,4 / 80% Az új dolgozók segítő, 

támogató elfogadása. 

A példaértékű munkavégzés 

követendő minta legyen. 

2.  Az óvodában (intézményi szinten) 

„uralkodó” légkör 

2,5 / 83% Továbbra is erősíteni kell a 

személyes kapcsolattartást. 

A szervezet minden tagjában 

tudatosodjon, hogy a 

csapatmunka segíti az 

intézményi célok 

megvalósítását. 

3.  Munkakörülmények 

 

2,7 / 90% Továbbra is igyekszünk 

biztosítani a munkatársaink 

számára. 

A kiemelkedő munkát 

elismerni erkölcsileg és 

anyagilag egyaránt. 

A hiányzó munkatársak 

helyettesítését biztosítani. 

4.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

vezetés tagjaival 

2,8 / 93% Feladatmegosztás 

újragondolása, feladatok 
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átadása. 

Utódnevelés. 

5.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

nevelőtestület tagjaival intézményi 

szinten 

2,8 / 93% Közös programok számának 

emelése. 

Munkaközösségek 

együttműködésének erősítése. 

6.  Információáramlás intézményi 

szinten 

 

2,4 / 80% Belső e-mailrendszer 

átgondolása, frissítése. 

A munkatársak IKT 

kompetenciájának fejlesztése. 

7.  Információáramlás telephelyi szinten 

 

2,6 / 87% A vezető helyettesek 

aktivitásának növelése. 

Közös üzenőfal kialakítása 

(aktuális információk 

kifüggesztése). 

8.  Részvételünk a szabályozó 

dokumentumok készítésében 

0 Az idei évben nem volt 

szükséges a változtatás. 

9.  Munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek hatékonysága 

2,3 / 77% Munkaközösségi 

munkatervek hatékony 

megvalósítása – reális 

tervezés. 

 Átlag pont / % 2,6 / 87%  

Humánerőforrás alakulása 

Ssz. 
Fluktuáció – Felnőtt 

telephely (Fő száma) 
Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

1.  
Más intézménybe távozott 

óvodapedagógus 
  2 2 

2.  
Más intézménybe távozott pedagógiai 

munkát segítő 
 1 1 2 

3.  
Új dolgozó alkalmazása: 

óvodapedagógus 
4 1 2 7 

4.  
Új dolgozó alkalmazása: pedagógiai 

munkát segítő 
 4 2 6 
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5.  

Hosszabb időszakot hiányzók 

(betöltetlen álláshely, betegség, stb.) 

óvodapedagógus 

1   1 

6.  

Hosszabb időszakot hiányzók 

(betöltetlen álláshely, betegség, stb.) 

pedagógiai munkát segítő 

 1  1 

Összesen: 5 6 7 19 

A teljes alkalmazotti közösség létszáma 83 fő, a nevelési év közbeni változások 19 álláshelyet 

érintettek, mely 23%-a az összes állománynak. Ezek a változások nagyban befolyásolják a 

szervezeti kultúra alakulását: új dolgozók beilleszkedése, munkatempója, a hagyományokhoz 

való alkalmazkodás, szabályok betartása (munkaköri leírás). A munkatervben és a stratégiai 

tervben kitűzött célok elérésének folyamatát is lassítja. 

 

Erősségek: 

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

fejlesztésében. 

Az óvoda közösségének munkáját és együttműködését magas szintű belső igényesség 

jellemzi. 

Az intézmény ápolja hagyományait, nyitottak új hagyományokra. 

Az intézményben dolgozók innovatívak, együttműködőek. 

Hiányzások, betegségek esetén átvállalják a többlet feladatokat a dolgozók. 

A döntés előkészítésébe a dolgozók jól bevonhatók, a vezetés részére bátran tesznek 

javaslatokat, közösen tudunk alternatívákat kidolgozni (szakmai, szervezési, innovatív 

ötletek). 

Mindenki kifejheti véleményét, figyelünk egymásra, javaslatokat elfogadjuk 

 

Fejleszthető területek, javaslatok: 

A munkatársaink szeressék a munkájukat, legyenek elhivatottak és lojálisak az intézményhez. 

Elmaradt bemutatók „pótlása”, alternatív időpont keresése. 

A bemutatók, hospitálások visszacsatolása történjen meg. 

Őszinteség, megfelelő kommunikáció, jó információáramlás csökkenti a konfliktusok 

kialakulását.  

Minden esetben tanúsítsunk etikus magatartást. 

Közösségünk által szervezett programjainkon lehetőleg minél többen vegyünk részt, minél 
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szélesebb körben vonjuk be a három telephely dolgozóit. 

  

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak 

való megfelelés 

Forrás: PP, Munkaterv, 

Továbbképzési terv 

Adatszolgáltatás: Továbbképzési 

adatok 

Vezető megítélése (1-3):     3 

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.  

A csoportok éves munkatervei óvodánk PP-ja alapján készültek, igazodva az intézmény éves 

munkatervében meghatározott célokhoz, feladatokhoz, programokhoz. 

Ssz. Elvárás 

Telephelyek  

% 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Össz. 

1.  

A PP cél és feladatrendszerére épülő, és az 

Útmutató elvárásai szerinti éves tanulási tervvel 

rendelkezünk 

I I I I 

2.  
Hány téma /projekt feldolgozására került sor a 

nevelési év folyamán (tematikus tervek száma) 
58 166 119 343 
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3.  

Tervezési és értékelési dokumentumaink 

megfelelnek az intézményi elvárásoknak és az 

Útmutató előírásainak 

I I I I 

 

Erősségek: 

Az új Pedagógiai Programunk, mely a törvényi elvárásoknak és a helyi sajátosságoknak 

megfelel. Az új, egységes csoportos dokumentáció. Gyermekek fejlődési naplója 

 

Fejleszthető területek, javaslatok: 

A PP tartalmi és szerkezeti formájának, tartalmának követése a tervezés és dokumentálás 

folyamatában. 

A gyengébb szakmai teljesítményt nyújtó munkatársakat hospitálásokkal, továbbképzésekkel, 

akár mentori támogatással segítsük, hogy gyakorlati munkájukba a tanultakat tudják 

beépíteni. 

A szakmai munka értékelése (munkaközösségi beszámoló, munkaterv stb.) legyen 

összhangban a jelenkor szakmai elvárásaival (önértékelési kézikönyv, tanfelügyeleti elvárások 

stb.). 

8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ 

TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK, 

JAVASLATOK 

Vezető megítélése (1-3): 2 

   Az intézmény átszervezést követő második nevelési évet hamarosan zárjuk, tehát a 

középtávú vezetői célok, feladatok elemzése most válik aktuálissá szervezeti kultúránk 

területén is. 

 Fontos célom volt az átszervezés után, hogy a Lágymányosi óvodában a szervezeti kultúra 

megfelelően alakuljon, és a dolgozók, mint óvodavezetői céljaimat támogassák, elfogadják és 

köztem és az alkalmazottak egymás között kapcsolataiban is kölcsönös bizalom alakuljon ki. 

Az elmúlt két évben sokat tettünk azért, hogy csapatként működjön szervezetünk és 

közösségünk tagjai ne idegenként tekintsenek egymásra:  

- a legkisebb telephelyünkön is bármikor összejöhet nyolcvan ember, megszokták és 

ismerősként üdvözlik egymást 

- jó példák, gyakorlatok egyedi kompetenciák közismertté váltak óvodánk dolgozói között  

- a megváltozott körülményen már nem dilemmáznak dolgozóink, a szervezet tagjai 

kapcsolatban állnak egymással, építő jellegű kapcsolat és párbeszéd van kialakulóban 

- nyíltan, őszintén beszélünk, cselekszünk szervezetünkben 
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- dolgozókkal a kapcsolatunk kölcsönös elvárásokon alapul és mindenki előtt ismertté vált 

- meghallgatjuk és megértjük egymást (megbeszélések, értekezletek), sok esetben a humor is 

jelen van, ami oldottabbá teszi a légkört 

- a szervezetet érintő információkról hiteles információt biztosítok személyesen, vagy vezető 

helyetteseken keresztül  

- óvodánk Pedagógiai Etikai Kódexe elkészült 

Vezetői pályázatban megfogalmazódott: „Azokat a negatív erőket melyek „rombolólag„ 

hatnak a szervezetünkre mellőzzük, pozitívokat erősítsük”. A gyakorlat is bizonyítja, hogy a 

fent említett helyzet mennyit árthat a belső harmóniára és teljesítményre, ezért a pozitív 

szemlélet biztosítása minden területen fontos.   

 Feladatom továbbra is:  

- közös cél és jövőkép eléréséhez a felelősségi körök meghatározása 

- közös élmények, programok szervezése  

- vállaljanak önállóan minél több felelősséggel járó feladatot, amit kiviteleznek, esetenként 

maguk fejlesztenek 

- érjenek el jó teljesítményt, mely önmagukon kívül a környezetében dolgozókra is pozitív 

hatással van 

- vezetőtársaim időben tájékoztassanak a szervezetben történő eseményekről, 

kulcsfontosságú folyamatokról 

- időgazdálkodás további fejlesztése  

- jó képességű, tehetséges, teherbíró kollégák feltérképezése, motiválása hosszútávra való 

„megőrzése” (kreativitásra, új eszközök használata) 

A szervezetünk hatékony fejlődését szolgálja majd a szervezeti kultúránkról készülő a teljes 

körű klíma vizsgálat, melynek eredményét a jövő nevelési év tervébe beépítünk (Mód-Szer-

Tár).  

 

Legemlékezetesebb szakmai élményeink: 

- Érzékenyítő Program (Közös a Napunk) 

- dr. Szivák Judit – reflektív óvodapedagógus (szakmai nap – továbbképzés) 

-  óvodapedagógus minősítő eljárása 

- Lendvai Lászlóné: Család – óvoda kapcsolat (szakmai nap – továbbképzés) 

- DIMPI továbbképzés 

- hospitálások, egymás szakmai munkájának megtekintése  

- kerületi szakmai bemutatók- őszi és tavaszi napok az ÚPI szervezési keretén beleül   
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- gyermeknapi kirándulás a Budakeszi Vadasparkba és a Tabajdi élményparkba  

- alkalmazotti szakmai kirándulás,  

- szülőkkel és gyermekekkel a közös programok 

- mozgáskotta gyakorlati bemutató 

 

Tanulságos volt: 

- az integráció gyakorlati megjelenése, problémakezelés napi szinten 

- a nevelési év közben távozó dolgozókról addigi szakmai és emberi megítélésében 

bekövetkezett negatív irányú változás (csalódás, ésszerűtlen felmondási okok, intrikák) 

 

Kívánságaink : 

- nagyobb hely az udvari játékhoz 

- hatékony árnyékolás a csoportszobákban 

- szakmai könyvek bővítése 

- nyári felújítással a környezetünk szebbé, komfortosabbá váljon  

- udvari játékok és térburkolattal ellátott területek nagysága nőjön 

- szervezeti kultúra ne romoljon, legyen ilyen jó, mint most és ez a nagy csapat alkosson 

egy igazi, összetartozó nagy közösséget 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai 

2. sz. melléklet: Szülői elégedettség mérés eredményei 

3. sz. melléklet: Pedagógiai Szakmai munkaközösségi munkaterv éves értékelése 

4. sz. melléklet: Innovációs munkaközösségi beszámoló 

5. sz. melléklet: Környezettudatos nevelési munkaközösség éves beszámolója 

6. sz. melléklet: Beszámoló a Törvényességi munkacsoport és a Belső Ellenőrzési Csoport 

munkájáról 

7. sz. melléklet: Értékelés a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelése 

munkaközösség 

8. sz. melléklet: Gyermekvédelmi beszámoló 

9. sz. melléklet: Gyógytestnevelési beszámoló 

10. sz. melléklet: Óvodapszichológus beszámolója 

11. sz. melléklet: Gyógypedagógus beszámolója 

 

Jegyzőkönyv: Nevelőtestületi legitimáció 

Jegyzőkönyv: Szülői legitimáció
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1. sz. melléklet: 

Az óvoda kulcsfolyamatai 

 

Szöveges értékelés, elemzés 

A kulcsterületek pontozása az előző nevelési évhez viszonyítva javulást vagy változatlan 

eredményt mutat. Összehasonlíthatóság szemléltetése céljából az előző év százalékos mutatóit 

a táblázatban hagytuk. 

 

Stratégiai és operatív tervezés; belső szabályozó dokumentumok területen: 

Erősség: Előző nevelési évben elkészültek, bevezetése megtörtént minden óvodahasználó 

számára elérhető és törvényi előírásnak megfelelő. Fejlesztés folyamatosan célunk, 

feladatunk. 

Fejlesztendő: Az ellenőrzés hatékonyságának növelése, beválás vizsgálat és szükséges 

korrekció valamint a betartás, betartatás növelése.  

 

Munkaközösségek működés területe:  

Erősség: Öt óvodaközi munkaközösség segítette belső szakmai munkánkat melynek értékelő 

beszámolója a mellékletben megtalálható. 

Fejlesztendő: A munkatársak nagyobb számban legyenek tagok, érdeklődés belső motiváció 

legyen nagyobb. A terület változatlan mutatókat jelöl, ezért a hatékonyságát növelni kell. 

 

Intézményi önértékelés területe: 

BECS munkaterve és OH kijelölése alapján valósítjuk meg. A folyamat sokkal letisztultabb 

min előző években, a változásokat nyomon követjük és erről kollégáinkat tájékoztatjuk. 

Fejlesztendő: Az önértékelési csoport tervező munkájánál vegyük figyelembe azt, hogy az 

előmeneteli rendszerbe kik regisztráltak az év folyamán (minősítés, mesterprogram). Az új 

BECS vezető segítse az érintett kollégák felkészülését. 

 

Külső szakmai ellenőrzés, minősítés területei: 

Erősség: Százalékos arányban nagyon jó eredményt kaptunk, ami abból is adódik, hogy a 

minősítő eljárások, a vezetői ellenőrzési folyamatok pozitív irányban alakultak. 

Fejlesztendő: Az ellenőrzési folyamatban az egységek helyettesei és egy-egy kiválasztott 

dolgozó is vegyen részt. Az eredményt mindenki építse be a munkafolyamatába. 
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Munkatársak képzése terület: 

Erősség: Rendelkezünk továbbképzési és beiskolázási tervvel – a munkatársak 

közreműködésével valósítjuk meg. A tanulmányokat teljes mértékben támogatja a vezetés 

(lehetőség szerint anyagilag is, időben és erkölcsileg). 

Fejlesztendő: Tudatosodjon a dolgozókban, hogy az óvoda által támogatott képzések 

területeit a szabályzó dokumentumok rögzítik, az önképzésre vagy egyéb szabadon választott 

tanulmányok folytatására a munkaidőn kívül kell időt találjon. 

 

Gyermekek fejlettségállapotának nyomon követése, értékelése terület: 

Erősség: Jól megtervezett és szabályozott terület intézményünkben, betartására törekednek a 

kollégák. 

Fejlesztendő: Javítani a százalékos mutatón úgy lehetne, hogy az intézményi egységek 

helyettesei gyakrabban ellenőrizzék a dokumentációt és szülők irányába való információ 

átadás hatékonyabb legyen. 

 

Partneriek igény és elégedettség mérése terület: 

Erősség: Partneri kapcsolataink széles körűek és jól működnek. 

Fejlesztendő: Partnereinkkel való elégedettségmérését folytassuk a jövőben. 

 

Infrastruktúra működtetése terület: 

Erősség: Javuló tendenciát mutat, a fenntartó finanszírozásával a területek jól működnek. 

Fejlesztendő: Felújítás, javítás esetén nagyobb javaslati adási lehetőség az intézmény 

oldaláról (későbbi használóként ésszerű és praktikus megoldások). 

 

Dolgozók felvételének és elbocsátásának követelményei, eljárása terület: 

Erősség: A törvényi előírások betartása mellett végezzük ezt a feladatkört. A titkárok 

munkájukat pontosabban végzik. 

Fejlesztendő: A székhelyi titkár munkájának megtámogatása telephelyi oldalról. 

 

Tehetséggondozás terület: 

Erősség: Ehhez a területhez kapcsolódó szakirányú végzettséggel több kolléga is rendelkezik. 
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Fejlesztendő: Sajnos a leggyengébb területe szakmai munkánknak, ettől a nevelési évtől a 

javulás figyelhető meg, a kollégák felvették a kapcsolatot kerületünk Tehetséggondozó 

Centrumával. Külső-belső lehetőségekről informálódtunk, részt vettünk rendezvényeken. 

 

Felzárkóztatás terület: 

Erősség: Százalékos mutatója javulást mutat, írásban szabályozott és jól megtervezett a 

terület (PP, SZMSZ), külső szakemberek segítésére számíthatunk. Gyógytestnevelési 

Centrumként működünk a kerületbe. 

Fejlesztendő: A pedagógusok önképzésének előnybe részesítése, több konzultáció és szakmai 

párbeszéd a szakemberekkel. A gyermekpszichológusunk egyre aktívabb részvétele. 

 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások terület: 

Erősség: Mindegyik intézményi egységben működik fakultatív jellegű fejlesztő foglalkozás 

(angol, játékos mozgásfejlesztés, kézműves szakkör). 

Fejlesztendő: A kapcsolódó szabályok betartása-betartatása és ellenőrzése. 

 

Szabadidős tevékenységek, óvodai rendezvények terület: 

Erősség: Kiemelkedő területe intézményünknek. A beszámoló mellékletei, illetve az erre 

fordított összegek is mutatják a terület aktivitását és jelentőségét óvodánkban.  

Fejlesztendő: Kollektív részvétel és a dolgozó részéről plusz feladatvállalás. 
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 Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket: 

Ssz. Kulcsterület Jól tervezett Írásban 

szabályozott 

Mindenki 

betartja 

Ellenőrzése 

folyamatos 

Fejlesztése 

folyamatos 

Átlag % 

2016 2017 

1.  Stratégiai és operatív 

tervezés; belső szabályozó 

dokumentumok 

5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  
64% 80% 

2.  Munkaközösségek működése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  56%  72% 

3.  Intézményi önértékelés  

(csak P) 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  88%  88% 

4.  Külső szakmai ellenőrzés, 

minősítés 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  92% 92% 

5.  Munkatársak képzése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  72% 72% 

6.  Gyermekek 

fejlettségállapotának nyomon 

követése, értékelése 

5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  
72%  72% 

7.  Partneriek igény és 

elégedettség mérése 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  76% 76% 

8.  Infrastruktúra működtetése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  80%  88% 

9.  Dolgozók felvételének és 

elbocsátásának 

követelményei, eljárása 

5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  
68% 76% 

10.  Tehetséggondozás 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  56%  76% 

11.  Felzárkóztatás 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  76%  80% 

12.  Szülői igényekre alapozott 

szolgáltatások 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  84%  84% 

13.  Szabadidős tevékenységek, 

óvodai rendezvények 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  88% 88% 

Átlag % 71% 91% 67% 73% 78% 80%/ 76% 
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2.sz. melléklet:  

Szülői elégedettség mérés eredményei 

 

1.) Kiadott kérdőívek száma:   396 db 

Visszaérkezett kérdőívek száma:    280 db                        71 % 

 

2.) Ismeri Ön Óvodánk Pedagógiai Programját? 

a.) igen       b .) részben              c.) számomra nem fontos  d.) nem 

 

 
 

3.) Kérjük, a táblázatban karikázza be azt a számjegyet, ami az Ön véleményét tükrözi! 

a.) Gyermekem jól érzi magát az óvodában. 

b.) Elégedett vagyok az óvoda tisztaságával. 

c.) A gyermekek számára rendelkezésre állnak a képességfejlesztő játékok. 

d.) Az óvodában dolgozók nyitottak a szülők kérésire. 

e.) Elégedett vagyok az intézmény nyitottságával, betekinthetek a csoport életébe (közös 

rendezvények, nyílt napok, ünnepek). 

f.) Elégedett vagyok az óvodavezető munkájával. 

g.) Elégedett vagyok az óvodapedagógusok munkájával. 

h.) Elégedett vagyok a dajkák munkájával. 

i.)  Elégedett vagyok a pedagógiai asszisztensek munkájával. 

k.) Gyermekem fejlődéséről fogadóóra, vagy egyéni beszélgetések során megfelelő 

tájékoztatást kapok. 

l.) Gyermekem számára biztonságos (testi, lelki) környezetet nyújt az óvoda. 

m) Az óvoda eredményes a differenciált bánásmód alkalmazásában (integráció). 

n.) Az intézmény a tehetség ígéretek felismerését segíti. 

o.) Az óvodába járó gyermekekre jellemző az elfogadás képessége. 

p.) Elégedett vagyok azzal, hogy az óvoda hangsúlyt fektet a szülőkkel közös tevékenységek, 

programok szervezésére. 

q.) Az óvodai eseményekről, programokról megfelelő információt kapok, az információ 

áramlással elégedett vagyok. 

r.) Az óvoda a gyermekek környezettudatos életmódra nevelését kiemelten kezeli. 

41 

52 

1 

5 

% 

a.) igen 

b.) részben 

c.) számomra nem fontos 

d.) nem 
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s.) Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra, friss levegőn való tartózkodásra. 

sz.) Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, 

hazaszeretet kialakítását. 

t.) Az óvoda és a Szülői Szervezet együttműködése megfelelő, biztosított a jogszabályok által 

előírt szülői jogok képviselete. (döntések előkészítése, véleményezések,…). 

u.) Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, gyermekem életkorának, 

fejlettségének megfelelőek. 

v.) Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. 

z.) Az intézményben rendszeresen használják az IKT eszközöket a nevelő munkában. 

zs.) Az intézményben lehetőség van az innovációra, a kreatív gondolkodásra és azok 

megvalósítására. 
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4.) Mit tart óvodánk legfontosabb feladatának? 

a.) A gyermekem nevelése, testi épségének biztosítása az óvodában. 

b.) Minél több verset, mesét, éneket tanítsanak gyermekemnek. 

c.) Megfelelő étkezést biztosítson. 

d.) A gyermek szerezzen társas tapasztalatokat hasonló korú társai közt. 

e.) Kedvére játsszon az óvodában. 

f.) Segítse a gyermekek képességeinek fejlődését. 

g.) Sokat mozogjon az óvodában. 

h.) Beszédkészsége fejlődjön. 

i.) Önállósága fejlődjön 

j.) Hazaszeretetre nevelés (hagyományok ápolása, nemzeti ünnepek). 

k.) A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 

l.) Gyermekemben alakítsanak ki az életkorának megfelelő 

szokás/normarendszert. 

m.)  Egyéb: ______________________________________________________ 

 

 
 

13 

5 

5 

14 

8 

15 

7 

6 

11 

2 4 

8 
1 

% 

a=13 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

l 

m 



63 
 

5.) A nevelési év folyamán, mely területen látta a legnagyobb fejlődést 

gyermekénél? 

a.) Játék 

b.) Mozgás, torna 

c.) Éneklés, zene 

d.) Rajzolás, mintázás, kézimunka 

e.) Társadalmi, természeti környezetük megismerése 

f.) Matematikai tapasztalatszerzés 

g.) Munka jellegű tevékenységek 

h.) Anyanyelvi nevelés 

i.) Egészséges életmód 

j.) Érzelmi nevelés 

k.) Mese-vers 

l.) Egyéb: ____________________________________________________ 
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6.) Ha problémája van az óvodában nevelő/fejlesztő munkával, vagy a működéssel 

kapcsolatban, kihez fordul? 

a.) Óvodavezető 

b.) Csoportos óvodapedagógusok 

c.) Dajka 

d.) Szülőtársakkal beszéli meg 

 

 
 

7.) Honnan értesül az óvodával kapcsolatos információkról (pl. 

rendezvények,…): 

a) faliújság 

b) óvodai honlap 

c) szülői e-mail 

d) közösségi oldalak (pl. facebook,…) 

e) egyéb: ____________________________________________________ 
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8.) Kérjük, soroljon fel három tevékenységet, amit gyermeke a legjobban szeret 

az óvodában! 
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9.) Kérjük, soroljon fel három tevékenységet, amit gyermeke nem szeret az 

óvodában! 

 

 

 
 

 

 

10.) Milyen ötletei, kérései vannak, hogy Ön és gyermeke még elégedettebbek 

legyenek óvodánkban? 
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3.sz. melléklet: 

Pedagógiai Szakmai munkaközösségi munkaterv éves értékelése - 2016/2017 nevelési év 

 

A 2016/2017 nevelési évben a szakmai munkaközösség kiemelt feladatának a „Komplex 

személyiségfejlesztő módszerek és eszközök gyakorlati alkalmazása az óvodában” témakört 

választotta. E témában folytattunk kiemelt tapasztalatcserét.  Módszertani ismereteink 

bővítése céljából, felidéztük, illetve megismerkedtünk a „Magyar Mozgáskotta Módszerrel”. 

Előadónk volt Magyar Gábor, pszichológus és testnevelő tanár. A munkaközösség havi 

rendszerességgel ült össze. Az éves munkatervben megjelölt intézményközi bemutatókon (4 

alkalom), előadás (3 alkalom), szakmai megbeszéléseken (10 alkalom), a munkaközösség 

tagjai aktívan vettek részt. A nevelőtestület a folyamatos önképzésre, a tanfolyamokon, külső 

továbbképzéseken, a Kerületi Szakmai munkaközösségek programjain való részvételre nagy 

hangsúlyt fektetett. 

A komplex személyiségfejlesztés (az egyéni fejlődési ütem, életkori sajátosságok, a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével), 

Pedagógiai Programunk és az Országos Óvodai Alapprogram alapját képezi. A szakmai 

munkaközösség feladatának célja, többek között, a pedagógusok elméleti, módszertani 

ismereteinek folyamatos bővítése a pedagógus kompetenciák tükrében. 

Ebben a témában négy szakmai napunk volt. A Csicsergő telephely óvodapedagógusa, az 

integráció lehetőségeit mutatta be saját óvodai csoportjában. A székhelyen, a népi játékokkal, 

a néphagyományőrzés jelentőségével ismerkedhettek meg az érdeklődő pedagógusok (Így 

tedd rá program).  A Nyitnikék telephely a mozgáskotta eszközeinek komplex fejlesztési 

lehetőségeiről (óvodai csoporton belül) láthattunk bemutatót a forgalmazótól. A három 

szakmai nap alkalmával betekintést nyerhettünk új módszerek gyakorlati alkalmazásába. „A 

gyerekek, gyerekek…, avagy a megismerésük és fejlesztésük lehetőségei” címmel zajlott az 

idei Újbudai Pedagógiai Napok. A témában a Nyitnikék telephely óvodapedagógusa tartott 

bemutatót. A kerületi szintű bemutató meghirdetett témája nagy érdeklődésről adott 

tanúbizonyságot számunkra. 

A nevelőtestület közvetlen partnerei a gyermekek, szülők, a teljes alkalmazotti közösség. A 

még hatékonyabb együttműködés céljából előadót hívtunk meg Lendvai Lászlóné 

(közoktatási szakértő, minőségügyi tanácsadó, intézményfejlesztő) személyében. Az előadás 

témája a „Egyedül nem megy!- Együtt a családdal” volt. Gyakorlati tanácsokat kaphattunk a 

jelenlegi társadalmi elvárásoknak megfelelő kommunikációhoz. A problémamegoldás, 

konfliktuskezelés, segítő együttműködés meghatározó része nevelőmunkánknak. A 
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meggyőző, nyílt kommunikáció, a hitelesség, a bizalmi kapcsolat kiépítése, elengedhetetlen a 

gyermekekkel, családokkal, való optimális kapcsolatok alakításához, a szervezeti kultúra 

építéséhez, erősítéséhez. Az előadáson a Lágymányosi Óvoda egész alkalmazotti közössége 

részt vett. További feladatunknak tűztük ki a pedagógusok reflektív gondolkodásának 

fejlesztését, melyhez segítséget nyújtott előadónk, dr. Szivák Judit (habitált egyetemi docens) 

Előadásának témája: „A reflexió beépülése a pedagógiai gyakorlatba”. Az előadáson 

mindhárom óvoda nevelőtestülete részt vett. 

A 2016/2017-es szakmai munkaközösségi munkatervben meghatározott tevékenységeink 

eredményesek voltak. A munkatervben meghatározott bemutatók, előadások megvalósultak, a 

meghatározott célokat a bemutatók és az előadások alkalmával elértük. A bemutatókon a 

pedagógusok aktívan részt vettek, hatásukra többen már beépítették gyakorlati munkájukba 

pl. a „Mozgáskotta” egyes elemeit, az új népi játékokat, gyakorlati tanácsokat a család-óvoda 

kapcsolatának mélyítése céljából. A bemutatókon, reflektáláson (4-4 alkalom), alkalmanként 

10-15 óvodapedagógus, óvodavezető, függetlenített óvodavezető helyettes, tagintézmények 

óvodavezető helyettesei vettek részt. 

További feladataink a hatékonyabb, minőségelvű működés céljából: 

Pedagógiai programunk beválásának vizsgálata. 

A pedagógus kollégák tájékozódását segíteni a pedagógusok előmeneteli rendszerében 

(tanfelügyelet, önértékelés, portfólió, minősítés, az új kézikönyvek használatával 

szempontrendszer kidolgozása). 

Az önértékelés gyakorlati megvalósításában a pedagógusok önértékelésének megtámogatása –

az önreflexió beépítése a gyakorlatba (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés és az intézményi önellenőrzési 

kézikönyv alapján). 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, telephelyek közötti szervezeti kultúra fejlesztése. 

Belső továbbképzések, hospitálások folyamatos szervezése, jó gyakorlatok megismerése. 

Az új fejlődési napló beválásának figyelemmel kísérése, tapasztalatcsere. 

 

Budapest, 2017. június 7. 

 

Bardonné Angyal Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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4.sz. melléklet: 

Innovációs munkaközösségi beszámoló - 2016- 2017 nevelési év 

 

A 2016/2017- es nevelési évben a három intézmény közötti kapcsolat sokat erősödött, a 

bizalom megerősödésével az intézmények közötti átjárhatóság is jól működött.  

A kollégák szívesen vettek részt az intézmények között meghirdetett házi bemutatókon és 

pozitívan értékelték a színvonalas programokat.  

Az innovációs munkaközösség az elmúlt nevelési évre sok célt tűzött ki, azonban az egyéb 

feladatok miatt csupán a prioritást élvező feladatok valósultak meg, azok is szép számban. 

A kollégákat egyénileg segítette a munkaközösségi csoport mind IKT eszköz, mind pedig 

hozzátartozó játékválasztásban. A kezdeteknél tevőleges segítségnyújtás történt (témakőrhöz 

illeszkedő eszköz/ játék kiválasztása, tábla beállítása/ Bee Bot beállítása, játék elindítása, 

szabályok megbeszélése, gyermekek differenciálása, stb).  

A szülői közösség részéről nagyon pozitívak a visszajelzések az IKT eszközök kapcsán, sőt a 

szülői értekezleteken egyre többször felmerül részükről az otthoni IKT eszközök megfelelő 

alkalmazásával kapcsolatos kérdés (milyen eszközt használhatnak a gyerekek, milyen játékkal 

játszhatnak, mennyi ideig, stb). E témakörben a kollégákkal konszenzusra jutva látjuk el a 

családokat tanácsokkal.  

A pedagógus életpályamodell egy kollégát érintett a nevelési év során. Nagyon fontos volt 

számunkra a minősülő kolléga támogatása, hiszen az első pedagógus volt, aki az interaktív 

táblát, mint játékeszközt használta minősítő vizsgán. Az IKT munkaközösség az 

óvodapedagógussal közösen dolgozta ki a tematikus tervre épülő digitális játékot, melyben az 

óvodapedagógus különösen fontosnak tartotta a differenciálás és tehetséggondozás 

megoldását is, így erre a két dologra fektettük a hangsúlyt a játék megalkotásánál. A 

tanfelügyeleti bizottság értékelése igen pozitív volt az interaktív tábla használata kapcsán.  

A székhelyen óvodaközi bemutatót tartott Spiákné Losoncy Réka „Így tedd rá!” címmel a 

kollégáknak.  

Célok közül sikerült megvalósítani: 

  IKT eszközök használatában érintett csoportok szüleit tájékoztattuk az eszközök 

létéről, használatának módjáról,  

 a Nyitnikék telephely nevelőtestületével megismertettük a gyermekek által használt 

IKT eszközök szabályait (SMART interaktív tábla, Beebot méhecske, laptop, 

fényképezőgép), gyakorolhatták a már tanultakat, 
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 minden kolléga számára elérhetővé tettük a rendelkezésre álló IKT eszközöket, 

játékokat, 

 a Székhely és a Csicsergő telephellyel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, 

 rendszeresen egyéni megbeszéléseket tartottunk az IKT munkaközösség tagjaival, 

illetve azokkal a kollégákkal, akik érdeklődtek, az aktualitásokról, jövőbeni tervekről, 

feladatokról,  

 sikerült folyamatosan tartani a kapcsolatot a partner intézményekkel- LSK, kerületi 

intézmények,  

 tematikus tervekhez kapcsolódó játékokat készítettünk az interaktív táblára, 

 sikerült a Nyitnikék telephelyen dolgozó óvodapedagógusoknak elsajátítani a 

notebook szoftvert, 

 bevezettük a középső csoportos gyermekeknél a tábla használatot, 

 szülői értekezlet, fogadóóra, egyéni beszélgetés keretében segítséget nyújtottunk a 

családok részére az optimális szintű informatikai használatról óvodáskorban, 

 IKT eszközökkel kapcsolatos konferenciákon, előadásokon, rendezvényeken vettünk 

részt, 

 biztosítottuk a két óvoda pedagógusai számára, hogy betekintést nyerhessenek azokba 

a fejlesztésekbe, melyekbe IKT eszközöket is bevonunk. 

 házi bemutatók szervezése, melyekre lehetőséget adunk a Székhely és a Csicsergő 

telephely óvodapedagógusai számára is, hogy résztvevői lehessenek,  

 megbeszélések, házi továbbképzések szervezése, melyekre mind a három óvoda 

pedagógusai részt vehetnek, 

 Segítettük a székhely, illetve a Csicsergő telephely óvodapedagógusait a notebook 

szoftver elsajátításában, 

 Pedagógus életpálya modell, dokumentum írások miatt az értekezleteket az interaktív 

tábla segítségével tartottuk. 

Továbbra is célunk: 

 megismertetni a nevelőtestülettel a gyermekek által használt IKT eszközök szabályait 

(SMART interaktív tábla, Beebot méhecske, laptop, fényképezőgép), képzések 

szervezése az intézményen belül, melynek célja, hogy a testület a 11- es notebook 

szoftver használatát megismerje, illetve gyakorolja a már tanultakat, 

 iskolába készülő gyermekek egyéni fejlesztése a tehetségszobában az interaktív tábla 

segítségével, különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára, 
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 LSK szoftver elsajátítása Nyitnikék telephely testületi szinten, majd Lágymányosi 

Óvoda szintjén,  

 felmérni az óvodánkban járó kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszámát, 

egyeztetni a csoportos óvodapedagógussal és a gyermeket fejlesztő szakemberrel a 

fejlesztendő területekről, majd a hasonló képességű gyermekeket 2- 4- es csoportokba 

osztva személyre szabottan a tehetségszobában játékosan az interaktív tábla 

segítségével fejleszteni, 

 bevezetni és megismertetni a nagycsoportos korú gyermekekkel a sakkot, 

 házi bemutatókat szervezni és megmutatni egymásnak, ki hogyan alkalmazza az IKT 

eszközöket a csoportjában, 

 

Budapest, 2017. június 10. 

Balogh Éva 

munkaközösség vezető 
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5.sz. melléklet:  

Környezettudatos nevelés, egészséges életmód biztosítását segítő munkaközösség éves 

beszámoló - 2016/17-es nevelési év 

 

Ebben a nevelési évben a Lágymányosi Óvoda székhelye és telephelyei összehangoltan 

végezték munkájukat. Az óvodaközi információáramlás és együttműködés szépen alakult. 

Mivel egyre jobban megismertük egymást, egymás erősségeit, könnyebben ment a feladatok 

felosztása, több volt az önkéntes vállalás, eredményesebben tudtunk együtt dolgozni. 

A munkaterv elkészítéséhez mindhárom óvoda képviselője hozzájárult ötleteivel, 

javaslataival, így szem előtt tudtuk tartani az egyes intézmények sajátosságait, hagyományait. 

Mindhárom nevelőtestület összeállította az ebben a nevelési évben megtartandó környezeti 

programokat, melyeket munkaközösségi megbeszélésen egyeztettünk, összehangolva a 

hasonló témákat, ötleteket. 

Legfontosabb témáink voltak:  

- Jeles Zöldnapok idei megünneplése,  

- Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedőn részvétel  

- előző évi nyeremény átgondolt felhasználása 

- Csicsergő telephely újabb pályázatának elkészítése a Zöld Óvoda cím elnyerésére. 

Az előző évi Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedőn elnyert összegekkel külön-külön 

gazdálkodtunk, a székhely és a telephelyek szükségletei, tervei alapján. Ez nagy segítségünkre 

volt a környezet alaposabb megismeréséhez szükséges eszközök bővítésében, és az udvarok 

igényes szépítésében. 

A megtervezett programok maradéktalanul megvalósultak. Különösen kedveltek voltak a 

szülőket is bevonó, megmozgató közös rendezvények, melyek elősegítették a családok 

szemléletformálását és támogatta a bizalmi kapcsolatok alakulását. A már megszokott, 

ismerős előadások, bemutatók sora bővült az intézmények közötti információáramlásnak és 

tapasztalatcserének köszönhetően. A jó gyakorlatokat, bevált módszereket, új ötleteket 

megosztottuk egymással. 

A nevelési év során különös figyelmet fordítottunk intézményünk munkatervében 

megfogalmazott kiemelt feladataira és céljaira: az egészséges és kulturált életmód 

alapozására, és a speciális kompetenciákra, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (Alapító 

Okirat) befogadására a szakértői vélemény alapján az esélyteremtés és hátránykompenzálás 

megteremtésével. 
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Segítettük a környezettudatos- és az egészséges életmód szemléletének alakítását a 

gyakorlatban, valamint hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálására, 

alapozására, alakítására, a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének figyelembe vételével. Az 

óvoda minden csoportja rendelkezik már szelektív hulladékgyűjtő edényekkel, melyek 

rendeltetésszerű használatára nagyon ügyelünk. 

A mindennapok során az egyéni szükségletek és képességek figyelembevételével ügyeltünk 

az egészségfejlesztő testmozgás és az optimális gyümölcs, zöldség és vízfogyasztás 

biztosítására.  

Nagy hangsúlyt fektettünk idén is arra, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlettségi szintjüknek megfelelő differenciálásban részesüljenek. A különböző programokon 

a segítő szakemberek támogatásával összeállított feladatokban igyekeztünk kihasználni a 

fejlesztési lehetőségeket.  

A tehetségígéretes gyermekek támogatása az egyéni ötleteik megvalósításában és 

kreativitásuk kibontakoztatásában valósult meg. Egyénre szabott, differenciált feladatokkal 

tartottuk fenn figyelmüket, érdeklődésüket, és ehhez szabtuk a számukra nyújtott ismeretek 

mennyiségét, mélységét is. 

Pozitívumként értékelem, hogy a koordinátorokkal az interneten keresztül napi kapcsolatban 

voltunk, így azonnal tudtunk egy-egy feladatra reagálni. Ezáltal könnyen megoldódott a 

programok jelzése is az óvoda honlapján. Mindig volt olyan tagunk, aki azonnal felajánlotta 

segítségét, ha szükség volt rá. 

Fejlesztendő terület: A kevésbé érdeklődő kollégák határozottabb bevonása, motiválása, és a 

szervezett programok menetének szorosabb ellenőrzése. 

A székhelyen megrendezésre került programok: 

 Állatok világnapja, 

 Karácsonyi készülődés az újrahasznosítás jegyében,  

 Madár karácsony,  

 Madárbarát program,  

 Januári hajtatások,  

 Vizes kísérletek,  

 Madáretető gondozása,  

 Mi fánk megfigyelése,  

 Farsang az újrahasznosítás jegyében,  

 Húsvéti barkácsolás újrahasznosított anyagokkal 



74 
 

 Föld napi ültetés, időjárás megfigyelés 

 Madarak-fák napja - növénygondozás  

 Környezetvédelmi világnap – zöld póló 

A Nyitnikék telephelyen megrendezésre került programok: 

 Őszvarázs,  

 Tökös nap (tökfaragás, lámpások meggyújtása az udvaron) 

 Márton nap, 

 Kerület napi sport nap 

 Karácsony - munkadélután és jótékonysági vásár 

 Farsang – újrahasznosított anyagokból készült jelmezek 

 Húsvét - munkadélután és jótékonysági vásár 

 Gyermeknap - barkácsolás 

 Állatok világnapja,  

 Víz világnapja,  

 Föld nap,  

 Madarak-fák napja – Kerítés kiállítás 

 Vadállat bemutató (Both Zoltán),  

 Virágültetés családokkal,  

 ÖKO hét 

 Kukakultúra 

 Madárdetektív program,  

 Közlekedésbiztonsági óvodai program 

 Kirándulások 

 Festés növényekkel 

 Környezetvédelmi világnap – zöld póló 

Újítás: környezetbarát tisztítószerek használatának bevezetése, tesztelése. 

A Csicsergő telephelyen megrendezésre került programok: 

 Szüret környezettudatosan 

 Népmese Hete 

 Állatok Világnapja (Állatkert látogatás, barkácsolás újrahasznosított anyagokból) 

 Kerület Napi Kiállítás (újrahasznosított anyagokból készült alkotások) 

 Adventi munkadélután és jótékonysági vásár 



75 
 

 Madárbarát karácsony 

 Madáretetők gondozása 

 Karácsony környezettudatosan 

 Csíráztatások, hajtatások – csírák bevonása az étkezésbe, palánták nevelése a 

veteményeskertbe 

 Farsang környezettudatosan 

 Egzotikus állatbemutató (Both Zoltán) 

 Bogárháton előadás 

 Húsvét környezettudatosan - munkadélután és jótékonysági vásár 

 Víz Világnapja – séták, kísérletek 

 Kukakultúra 

 Föld napja – rajzpályázatok, udvarszépítés, padfestés családokkal 

 Sziklakert, veteményeskert, kerti tó létesítése 

 Kirándulások (Kamaraerdő, Budakeszi Vadaspark) 

 Közlekedésbiztonsági óvodai program 

 Madarak-Fák Napja – madárdetektív program 

 Gyermeknap környezettudatosan – udvari mezítlábas ösvény felavatása, barkácsolás 

 Környezetvédelmi Világnap – zöld póló 

Újítás: Sziklakert, veteményeskert, kerti tó létesítése, mezítlábas ösvény, házi készítésű 

udvari játékok 

 

Budapest, 2017. június 8. 

 

Komáromyné Túri Krisztina 

munkaközösség vezető 
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6.sz. melléklet:  

Belső Ellenőrzési (minőségfejlesztési munkaközösség) Csoport éves munkatervének 

értékelése 2016/2017-es nevelési év 

 

A munkacsoport a Lágymányosi Óvoda Önértékelési Programjában meghatározott elvek 

alapján, az ott megfogalmazott hatásköröknek megfelelően látta el feladatait a 2016/2017-es 

nevelési évben. 

A csoport vezetője: Pócsné Hermanics Mária függetlenített óvodavezető helyettes volt, aki – 

vezetői megbízatása miatt – 2017 január 1-től távozott intézményünkből. Munkakörét és 

feladatait Juhász Tünde függetlenített vezető helyettes vette át. 

A csoport székhelyi vezetője: Halla Péterné 

A csoport Csicsergő telephelyi vezetője: Nagy Erika Tünde 

A csoport Nyitnikék telephelyi vezetője: Simon Anikó, aki 2016 októberében távozott 

intézményünkből, feladatait Karskó Ildikó óvodapedagógus vette át. 

Az önértékelés három szintje: pedagógus, vezető, és intézményi szint. Mindhárom szinten 

történtek önértékelések, mérések. 

A pedagógus és a vezetői önértékelés segítésében a három fős kiscsoportban részt vettek a 

BECS vezető – intézményi oldalról, vezető-helyettesek – adatgyűjtők és önként jelentkező  

óvodapedagógusok. 

Külső szakmai ellenőrzéssel, minősítéssel érintettek 

Tanfelügyelet - Nem volt az idei nevelési évben. 

Minősítő vizsga – gyakornokból ped.I. Puskás Adrienn 

Minősítési eljárás ped.I-ből ped. II. Hinterviserné Ossó Ágnes, Komáromyné Túri 

Krisztina, Nagy Erika Tünde 

 

Az önértékelésre kijelölt pedagógusok elfogadták a kijelölést, de a személyi változások 

miatt nem került sor mindegyik megvalósítására, 7-ből 3 valósult meg, valamint a vezetői 

önértékelés. 

A szülői közösség nyilatkozott arról, hogy az önértékelések során ebben a nevelési évben élni 

kívánnak véleménnyilvánítási jogukkal. A pedagógusok önértékelése során - a család és az 

óvoda együttműködése jegyében - az adott pedagógus csoportjába járó valamennyi gyermek 

családjának lehetőséget biztosítottunk a kérdőív anonim formában történő kitöltésére. 

Vezetőértékelés során a szülői kérdőívek kitöltésére az óvodai csoportok SZK- tagjait kértük 

fel. 



77 
 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak (NOKS) minősítése 

Intézményünkben jelenleg nem dolgozik olyan NOKS alkalmazott, aki megfelelne a 

minősítés követelményeinek (pedagógus végzettséggel rendelkezik). 

A pedagógiai munkát segítők és pedagógusok teljesítményértékelése 

2017. januárjától lehetősége nyílt az intézmény vezetőjének a béremelés adott százalékát 

differenciáltan elosztani az alkalmazottak között. Ennek segítésére, a munkaköri leírások 

alapján és az intézményi elvárásoknak megfeleltetve, az óvodavezető helyettesi team 

egyeztetésével és javaslatai alapján történt az elosztás. A teljesítményértékelési rendszer 

kidolgozása a következő nevelési év feladata lesz. 

Intézmény önértékelése 

Elvégzett mérések, elkészített nyilvántartások: 

- gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési, 

nyilvántartási rendszer – az új fejlődési napló kidolgozásra került, melynek adatai 

mérhetőek és statisztikai adatszolgáltatásra alkalmasak 

- 6 éves kor után óvodában maradók mutatói 

- a pedagógusok, NOKS dolgozók szakmai csoportjainak működése 

- a szülői elégedettségmérő kérdőív elkészítése, a mérés lebonyolítása 

- gyermeki elégedettségmérő eszköz elkészítése és a mérés lebonyolítása 

Az adatgyűjtés eredményét a felelősök összesítették, elektronikusan és papír alapon 

nyilvántartják és elérhetővé tették az intézményvezető és az önértékelési csoport tagjai 

számára. 

Fejlesztési javaslat: 

- a törvényességi munkacsoport „beolvasztása” a BECS-be 

- a tagok aktivitásának fokozása 

- a PP beválás vizsgálatához szükséges mérőeszközök elkészítésében részvétel 

- pedagógusi önértékelési folyamatok átgondolása a hatékony időgazdálkodás 

szempontjából. 

 

Budapest, 2017. június 8. 

Juhász Tünde 

függetlenített vezető helyettes, munkaközösség vezető 
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7.sz. melléklet: Éves értékelés a Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

munkaközösség munkájáról 2016/2017-es nevelési év 

 

Ebben a nevelési évben a Lágymányosi Óvoda mindhárom telephelyén neveltünk integráltan 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket. Továbbra is az Nyitnikék telephelyen 

foglalkoztunk a legtöbb SNI kisgyermekkel, hiszen ezen a telephelyen már több mint egy 

évtizedes hagyománnyal rendelkezünk az integrált nevelés területén. A székhelyen, illetve az 

Csicsergő telephelyen szintén hamar átérezték ennek a feladatnak a jelentőségét, így náluk is 

ellátásra kerültek ezek a gyermekek. A Csicsergő telephelyen feladat lesz a következő 

nevelési évben a szülők, családok elfogadóbb magatartására késztetése, ez nehézséget okozott 

még ebben a nevelési évben a pedagógusok, illetve a segítő szakemberek számára. 

A munkaközösség tagjai számára tervezett programok közül sajnos nem sikerült mindet 

megvalósítani. Kétszer vettünk részt autistákról, illetve integrált nevelésük nehézségeiről 

tartott előadáson, két alkalommal szakmai vitakört szerveztünk meg, ahol 

esetmegbeszélésekkel segítettük egymás munkáját. A logopédus kollegákkal, 

gyógypedagógus kollegánkkal, utazó gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal napi 

szinten vagyunk kapcsolatban, kísérjük figyelemmel gyermekeink fejlődését, illetve 

határozzuk meg együtt a fejlesztés további irányát. Minden pedagógusunk a csoportnaplóban 

rögzíti a SNI gyermekének állapotát, valamint meghatározza a szakemberek segítségével a 

fejlesztések irányát, tartalmát. Természetesen mindezt az óvodai nevelés adta keretek között, 

irányított játékkal, játékos tevékenykedtetéssel, differenciált feladatadással a közösségben. 

Óvodapszichológusunk nagy segítségünkre, illetve a családok segítségére, rendszeresen 

látogatja csoportjainkat, beszéli át velünk a magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 

bánásmódjának módszertani lehetőségeit. 

A nem megvalósult programunkat, „a BNO-kódokról történő előadás megszervezése a 

szakvélemények értelmezhetőbbé tétele céljából” címűt, feltétlenül szeretnénk a következő 

nevelési évben teljesíteni. 

A tehetségígéretes gyermekek számára a pedagógusok csoportjukon belül terveztek fejlesztő, 

differenciált tevékenységeket, amely minden csoportban jól működött. A következő nevelési 

évben ezekből szeretnénk egy közös programfüzetet összeállítani, belső használatra. 

Napjainkban egyre több kisgyermek érkezik különböző viselkedési, verbális, illetve tanulási 

nehézséggel az óvodába. Legtöbbjükön a közösségi élet, a szokás- szabályrendszer a 

szeretetteljes ám következetes intézményi nevelés, a befogadó, elfogadó légkör már sokat 

segít. Vannak azonban nagy létszámmal olyan kisgyermekek is, akik speciális segítségre 
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szorulnak, ám a közösség húzó erejével valamint a szakemberek segítségével képesek 

felzárkózni. Ez az a feladat, melyet az integrált feladatellátással meg kell valósítanunk. 

 

Budapest, 2017. június 11. 

 

Horváth Júlia 

munkaközösség vezető 
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8.sz. melléklet: Gyermekvédelmi beszámoló - 2016/2017-es nevelési év 

  

Gyermekvédelem területén óvodánk egységei között jellemző az összhang és az 

együttműködés. Az óvodapedagógusoknak több alkalmuk adódott a gyermekek és a szülők 

jelzéseinek fogadására. Tapintatosan kerestük a tünetek kiváltó okait, törekedtünk azok 

megszüntetésére, prevencióra fektettünk nagy hangsúlyt. Minden gyermek számára 

biztosítottuk az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit. Elősegítettük a hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodába kerülését, figyelemmel kísértük rendszeres óvodába járásukat. 

Biztosítottuk a gyermeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő- óvó 

intézkedésre javaslatot tettünk. 

Ősszel egy esetben jeleztünk feltételezett gyermekbántalmazást a Családsegítő munkatársai 

felé, ami kihelyezett családgondozó együttműködését vonta maga után. Januárban egy 

kislányt jeleztünk szintén a Családgondozó Központ felé, bizonyított gyermekbántalmazás 

miatt. Ebben az esetben az édesanya és a kislánya folyamatosan járnak a Családgondozó 

Központba, ahol segítséget kapnak a nevelési problémák megoldásához. Ennek a kislánynak 

az óvodai csoportba történő beilleszkedése is problémás. 

Tavalyi nevelési év végén anyaotthonba költözött egy család. Ősszel újra jelentkezett 

óvodánkban a család és két kisgyermek nyert felvételt, akik a 12. kerületbe költöztek 

édesanyjukkal. Esetüket nyomon követjük, jelenleg az édesapa szeretné magához venni a 

gyermekeket, a gyermekelhelyezés még nem történt meg. 

A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megterveztük, a gyermekek 

fejlődési lapjain folyamatosan feljegyeztük. Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi 

megbízott folyamatosan együttműködött, konzultációkat, tájékoztatásokat tartottak 

tapasztalataikról. Gyermekvédelmi céljaink a törvényi elvárások szerinti működött. 

A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, együttműködés a különböző emberekkel, szakemberekkel kiemelt 

feladatunk volt. Rászorulók körében a családi nevelést erősítettük, segítséget kérő családokkal 

folyamatos együttműködést folytattunk. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos 

törvényi elvárásokat és az intézményi alapelveket vettük figyelembe. Valamint figyelembe 

vettük a nehezen kezelhető és a hátrányos helyzetű gyermekeknél a differenciált fejlesztés 

lehetőségeit. 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt intézményünkben 

- hátrányos helyzetű gyermek: 0 fő, 

- sajátos nevelési igényű gyermek 29 fő, 
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- tartósan beteg 32 fő, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 19 fő, 

- szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen étkező 119 fő  

- 3, vagy több gyermeket nevelő családban élők 95 fő, 

- nevelésbe vett gyermek 6 fő, 

- speciális étrendet igénylő gyermek 33 fő, 

- gyermekét egyedül nevelő szülő 65 fő, 

- beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek 12 fő, 

- tehetségígéretes gyermek 15 fő, 

- félnapos óvodás gyermek 0 fő,  

- veszélyeztetett gyermek 4 fő. 

Kerületi szinten szervezett továbbképzéseken vettek részt a gyermekvédelmi megbízottak, 

három alkalommal, melyeken elhangzottakról a vezetőnek beszámoltak. A Lágymányosi 

Óvoda dokumentumainak elkészítésében a gyermekvédelmi megbízottak is aktívan részt 

vettek. 

Szülőkkel szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, keretében tartották az óvodapedagógusok 

a kapcsolatot. Az egyik intézményben új formaként sikeresen valósult meg a gyermeknapi 

egész napos kirándulás. 

Kapcsolattartás az Újbudai Humánszolgáltató Központ koordinátorával telefonon, illetve 

személyesen történt.  

A hagyományos nagycsaládosok ünnepségére a szülők az óvodapedagógusok jelzései után 

személyesen jelentkeztek. Egyik intézményünkben ősszel a Budai Kerületi Bíróságra tanúnak 

idézték a gyermekvédelmi megbízottat és a két óvodapedagógust, az óvoda akkori vezetőjét 

és az óvoda logopédusát gyermekbántalmazás miatt (2010-ben történt eset). 

Lágymányosi Óvodában jó szakmai kapcsolatot építettünk ki az intézményben dolgozó 

szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytornászok). 

A gyermekvédelmi munkaközösség tagjai egész évben segítették egymást, konzultáltak az 

egyes esetek, gyerekek ügyében. 

A feladatok elvégzése az óvoda minden dolgozójától kellő empátiát, diszkréciót követel. 

Fontos, hogy megvalósuljon a hátránykompenzálás és az esélyegyenlőség megteremtése. 

 

Budapest, 2017. június 15. 

Molnárné Tóth Margit 

munkaközösség vezető 
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9.sz. melléklet: Gyógytestnevelési Szakmai Centrum beszámolója - 2016/2017 nevelési év 

 

GYÓGYTESTNEVELÉS BESZÁMOLÓ 2016/2017 NEVELÉSI ÉV 

Borsósné Mészáros Noémi beszámolója: 

A foglalkozásokat 2016. szeptember 12-én kezdtem. Heti két alkalommal tartottam 

gyógytestnevelést a kerület hat óvodájában. 162 kiszűrt óvodás gyermek járt a 

foglalkozásaimra. Február közepétől Szabó Norbert új kolléga érkezésével ez öt óvodára 

szűkült, miután a Keveháza utcai óvodát átvette tőlem. A gyermeklétszám megtartása 

érdekében a többi óvodámban sikerült bevenni a csoportokba a múlt nevelési évben 

kérdőjeles (enyhe tartáshibákkal kiszűrt) gyerekeket, így a létszám 161-re csökkent. 

Február közepéig az Észak-Kelenföldi régió, Keveháza utcai óvodájából 1 csoportban 18 

fővel, szerdánként és péntekenként voltak a foglalkozások. Február közepétől a Gazdagréti 

óvodákban összesen 126 gyermek járt gyógytestnevelésre (Aranykapu Óvoda, 3 csoport, 43 

fő; Pitypang Óvoda, 2 csoport, 37 fő; Szivárvány Óvoda, 3 csoport, 47 fő). Az Aranykapuban 

és a Pitypangban kedden és csütörtökön, a Szivárványban hétfőn és pénteken tartottam a kb. 

35 perces foglalkozásokat. A Kelenvölgy-Őrmezei óvodákban összesen 34 gyermek járt 

hétfőn és szerdán gyógytestnevelésre (Napsugár Óvoda, 1 csoport, 18 fő; Neszmélyi úti 

Óvoda, 1 csoport, 16 fő). A foglalkozásokat játékosan, az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével, sok-sok tornaszer (bot, karika, kislabda, gumilabda, babzsák, pad, bordásfal) 

felhasználásával tartottam, színesítettem. 

Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a gyerekek, szülők részéről egyaránt, hogy örömmel és 

szívesen járnak gyógytestnevelésre az óvodások.  

Sajnos az idei évben az ortopédiai szűrések a Szent Kristóf Szakrendelő által 

’’megreformálásra’’ kerültek, így sok esetben tapasztalhattunk meglepő eltéréseket az elmúlt 

évek megszokott és jól bejáratott rendszerétől (alvás és ebédidőben történő szűrések 

bevezetése; kontrollszűrések hiánya; a gyógytestnevelő késői tájékoztatása a szűrés 

eredményeiről…). 

Reméljük, hogy a jövőben csiszolódnak a rendszer hiányosságai és meghallgatásra kerülnek a 

gyógytestnevelői hasznos tapasztalatok is. 

Fontos megemlítenem az óvodavezetők és helyettesek maximális együttműködését, valamint 

az óvodapedagógusok, dajkák segítőkész munkáját a gyermekek öltöztetésében, átadásában, 

átkísérésében. 
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Vadász Mónika beszámolója: 

Ebben a nevelési évben a Albertfalvai Óvodák Bükköny Óvodájából szeptembertől 35 

gyermek, február közepétől még 10 gyermek, Érem Óvodájából 13 gyermek, Pajkos 

Óvodájából 25 gyermek,Ezüstfenyő Óvodájából szeptembertől 49 gyermek , február 

közepétől 3 gyermek  járt gyógytestnevelés foglalkozásokra. Az Észak-Kelenföldi Óvodák 

Palánták (Mérnök utcai) Óvodájából szeptembertől 28, február közepétől még 19 gyermek 

járt ezért februártól a 2 csoportból 3 csoportot kellett kialakítanom. Az Észak-Kelenföldi 

Óvoda Karolina Óvodájából szeptembertől 18 fő, február közepétől még 7 gyermek vett részt 

a foglalkozásokon, ezért itt is 1 csoportból 2 csoportot kellett kialakítanom. Összesen 

szeptembertől februárig 6 óvodából 168 gyermek, februártól 5 óvodából 161 gyermek vett 

részt a foglalkozásaimon. 

Idén nagy örömünkre kaptunk az önkormányzattól egy plusz státuszt , mivel az ortopédiai 

szűrésen olyan sok gyermeket szűrtek ki,hogy az enyhébb eseteket (kb.120fő) már nem 

tudtunk ellátni és így is magas csoportlétszámmal  dolgoztunk. 

Így 5 fővel folytathattuk munkánkat február közepétől az enyhébb esetek foglalkoztatásával 

is. Ezért év közben le kellett adni mindegyikőnknek egy óvodáját az új kollégának, ahol 

figyelembe kellett vennünk azt is,hogy az óvodák közel legyenek egymáshoz. Nekem a 

Bükköny  és Derzsi Óvodát kellett átadnom az új kollégámnak, amit fokozatosan tettünk, 

hogy a gyermekek ne érezzenek ebből hátrányt, hogy év közben más foglalkozik már velük. 

Norbertet hamar megszerették és már sokan ismerték úszásoktatásról. 

Ebben a nevelési évben megalakítottuk a Szakmai Gyógytestnevelési Centrumot, ahol az volt 

a feladatunk, hogy elméleti és gyakorlati bemutatókat tartsunk az óvónőknek a leggyakrabban 

előforduló tartáshibákról és lúdtalpról az óvodák székhelyein. Erre a feladatokra lelkesen, 

közösen együttműködve készültünk. Az elméleti bemutatóra október végén, a gyakorlati 

bemutatóra februárban került sor. Mivel többen betegek voltak, ezért a Bükköny Óvodán 

kívül az Ezüstfenyő Óvodában is tartottam, hogy többen részt vehessenek rajta, ill.a Mérnök 

Óvodában is. A kollégák örültek enne a lehetőségnek  és a bemutatók végén tapasztalatokat is 

megbeszéltük ill.a kérdéseikre is válaszoltam. Ezt azért is tartjuk fontosnak, hogy szakmailag 

is segítsük egymás munkáját az óvónő kollégákkal.  

Márciusban a programunk lezárása képen pedig Vörösmarty Edit volt szakmai főnöknőnk és 

 Hen Renáta tartottak gyakorlati bemutatót nagy sikerrel. 

Sajnos a tavaszi ortopédiai szűrés másképp alakult, mint ahogy terveztük és megszerveztük, 

idén kontroll  és pótszűrésre nem került sor. 
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Emiatt szakmai értekezletet hívtunk össze, ahol az összes vezető óvónő, a Szent Kristóf 

Rendelő delegált védőnői és mi gyógytestnevelők vettünk részt. Elmondtuk tapasztalatainkat 

és jeleztük írásban kérésünket, hogy hogyan lehetne gördülékenyen, jól megszervezni az 

ortopédiai szűréseket és ebben mi is szívesen segítünk, mivel ebben már nagy tapasztalatunk 

van. Reméljük, hogy ezeket figyelembe fogják venni. 

Az idei szűrési eredményeket csak most kaptuk meg május végén, ezért a szülői értekezletet 

június végén  fogom megtartani négy óvodámban  illetve szeptemberben is tartok majd a jövő 

nevelési évre kiszűrt gyermekek szüleik részére. 

Szeretném megköszönni a sok segítséget az óvodavezetőnek aki  mindig támogatott minket 

kéréseinkben,a független helyetteseknek és természetesen az óvónő és dadus kollégáimnak 

,mivel ez az év szervezési szempontból nagy segítséget  és rugalmasságot igényelt tőlük 

amikor év közben órarendet kellett módosítanunk. 

Ezen kívül még köszönöm, hogy az Érem Óvodában  az ottani vezetőtől kaphattam szereket , 

valamint vezetőnk segítségével még lehetőséget kaptunk  új státusz lehetőségére és 

tornaszerek vásárlására .(gumikötelek,karpántok). 

Úgy érzem, nagyon jól működik a gyógytestnevelői kis csapatunk,segítjük egymás 

munkáját,közösen megbeszéljük, felosztjuk feladatainkat ,tanulunk egymástól a 

megbeszélések alkalmával. Köszönet Ritának is az írásbeli beadványok elkészítésével. 

 

Besnyő Rita beszámolója: 

2016. szeptember 13-tól kezdődtek a gyógytestnevelés foglalkozások a Sasadi Óvodákban, az 

Észak- Kelenföldi (Tétényi és Bikszádi), Őrmezei (Kelenvölgyi) és Dél-Kelenföldi Óvodában 

(Albert utcai). A foglalkozások megkezdése előtt szülői értekezletet tartottam, ahol 

tájékoztattam a szülőket a gyógytestnevelés lényegéről, a diagnózisokról, valamint a 

foglalkozások rendszerességéről és felépítéséről. A foglalkozásokat heti 2* 35 percesek 

voltak, játékosak, életkorhoz igazodva. 

 

Óvodáim Gyógytestnevelésre járók létszáma 

Dél Kelenföld Cseperedő Óvoda 27 fő 

Észak-Kelenföld Óvoda székhely (Tétényi út) 15 fő 

Észak-Kelenföld Napsugár Óvoda 33 fő 

Kelenvölgyi Óvoda 27 fő 

Sasadi Óvoda székhely (Dayka Gábor utca) 24 fő 
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Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda 15 fő 

Sasadi óvoda Újbudai Teszvesz Óvoda 14 fő 

összesen: 155 fő 

 

A legelső órákon felmértem a gyermekek előzetes mozgásműveltségét, nagymozgásuk 

fejlettségét, testtartásukat, szövegértésüket. Nagy hangsúlyt helyeztem az első órákon a helyes 

testtartás beállítására, megéreztetésére elsősorban játékos órákkal, utánzó gyakorlatokkal. 

A tervező munkám során legfőbb szempont volt a fokozatosság. Egyszerűbb gyakorlatoktól 

haladtam a nehezebb gyakorlatok felé, az általános izomerősítéstől a speciális egyéni 

izomfejlesztő gyakorlatok felé. 

Külön figyelemmel kellett lenni tervező, megvalósító munkám során, hogy az óvodák 

tornatermi adottságai és eszköz felszereltsége eltérő.  

Idén eszközfejlesztésre is sor került a Lágymányosi Óvoda keretein belül, így minden 

gyógytestnevelő gumikötelekhez jutott, valamint színes karpántokhoz, mely egyéni fejlesztő 

munkánkat segítette. 

2017. februártól az Őrmezei Óvodák Kelenvölgyi telephelyét átadtam a státuszbővítés során 

felvett Szabó Norbert gyógytestnevelőnek. Ezzel egyidejűleg a Törcsvár Utcai Óvodában 4 fő 

gyermeket bevettem a gyógytestnevelés csoportomba, így a létszámbővülés okán 1 csoport 

helyett 2 csoportban folytattam itt a gyógytestnevelés foglalkozásokat. Továbbá 2-2 fővel 

bővítettem az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén és az Újbudai Napraforgó Óvoda, valamint 

a Sasadi Óvoda székhelyén gyógytestnevelés csoportokat. Így az összlétszám 138 főre 

változott. Az óvodák dolgozóival kivétel nélkül jól együtt tudtam működni, gondolok itt a 

vezetőkre, helyettesekre, asszisztensekre, dajkákra. 

Munkám megbecsülését jelezte, hogy a korai, 8 órás kezdés ellenére is a gyermekek mindig 

tornaruhában átöltözve, készen vártak. A lábboltozat prevencióra, korrekcióra nem jutott 

sajnos annyi idő, amennyivel tényleges eredményeket érhetnék el. A szülőknek így 

kiegészítésként írtam segítségül lábtorna gyakorlatokat otthoni gyakorlásként. Itt 

megemlíteném, hogy a szülőkkel való kapcsolattartást támogatva, létrehoztam egy email 

fiókot, ahol megkereshettek a szülők kérésükkel, fogadóóra időpontok egyeztetésére. 

Idei nevelési évben megalakítottuk a Gyógytestnevelői Szakmai Centrumot, melynek öten 

vagyunk tagjai és én lettem a vezetője. Centrumunk működéséről, munkájáról külön reflexiók 

készültek. 
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Gyógytestnevelésre járó gyermekek létszámának összesítése 

2016/2017 nevelési évben 

Besnyő Rita óvodái 2016/2017 1. és 2. félévben: 

Óvodák 1. félév létszám 2. félév létszám 

Dél Kelenföld Cseperedő Óvoda 27 fő 27 fő 

Észak-Kelenföld Óvoda székhely Tétényi út 15 fő 17 fő 

Észak-Kelenföld Napsugár Óvoda 33 fő 35 fő 

Kelenvölgyi Óvoda 27 fő - 

Sasadi Óvoda székhely Dayka Gábor utca 24 fő 24 fő 

Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda 15 fő 19 fő 

Sasadi óvoda Újbudai Teszvesz Óvoda 14 fő 14 fő 

összesen: 155 fő 136 fő 

 

Borsósné Mészáros Noémi óvodái 2016/2017 1. és 2. félévben: 

Óvodák 1. félév létszám 2. félév létszám 

Észak Kelenföldi Keveháza Utcai Óvoda 18 fő - 

Gazdagréti Óvoda székhelye Csíki-hegyek u  42 fő 47 fő 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda 30 fő 37 fő 

Gazdagréti Aranykapu Óvoda 38 fő 43 fő 

Kelenvölgy Őrmezei Óvoda székhelye  16 fő 16 fő 

Újbudai Napsugár Óvoda 18 fő 18 fő 

összesen: 162 fő 161 fő 

 

Dörnyei Kristóf óvodái 2016/2017 1. és 2. félévben: 

Óvodák 1. félév létszám 2. félév létszám 

Dél-Kelenföldi Óvoda székhelye Lecke u 15-19 33 fő 35 fő 

Dél Kelenföldi Újbudai Lurkó Óvoda 19 fő 28 fő 

Lágymányosi Óvoda székhelye Bogdánfy u 22 fő 29 fő 

Lágymányosi Újbudai Csicsergő Óvoda 20 fő 25 fő 

Lágymányosi Újbudai Nyitnikék Óvoda 26 fő 30 fő 

Szentimrevárosi Óvoda székhelye Badacsonyi u 26 fő - 

összesen: 146 fő 147 fő 
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Vadász Mónika óvodái  2016/2017 1. és 2.félévben: 

Óvodák 1. félév létszám 2. félév létszám 

Albertfalvai Óvoda székhely Ezüstfenyő tér 49 fő 52 fő 

Albertfalvai Bükköny Óvoda 35 fő - 

Albertfalvai Érem Óvoda 13 fő 13 fő 

Albertfalvai Újbudai Pajkos Óvoda 25 fő 25 fő 

Észak-Kelenföldi Újbudai Palánták Óvoda 28 fő 47 fő 

Szentimrevárosi Újbudai Karolina Óvoda 18 fő 25 fő 

összesen: 168 fő 162 fő 

 

Majercsák Réka óvodája 2016/2017 nevelési évben: 

Óvodák Gyógytestnevelésre járók létszáma 

Szentimrevárosi Alsóhegy Utcai Óvoda 38 fő 

 

Szabó Norbert óvodái 2017 2. félévétől: 

Óvodák Gyógytestnevelésre járók létszáma 

Albertfalvai Bükköny Óvoda 45 fő 

Észak Kelenföldi Keveháza Utcai Óvoda 30 fő 

Őrmezei Kelenvölgyi Óvoda 29 fő 

Szentimrevárosi Óvoda székhelye Badacsonyi u 34 fő 

összesen: 138 fő 

 

1.félévben gyógytestnevelésre járó 

gyermekek létszáma 

2.félévben gyógytestnevelésre járó 

gyermekek létszáma 

669 fő 782 fő 

 

Budapest, 2017. június 20. 

 

Besnyő Rita 

centrumvezető 
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10 sz. melléklet 

Óvodapszichológus beszámolója – 2016/2017-es nevelési év 

 

2017 márciusában vettem át az óvodapszichológusi teendőket Pázmándi Ivettől, így külön 

táblázatba rendezve tekinthetők át az általa ellátott kisgyermekek/családok/pedagógusok, és 

az érkezésem után ellátásba vett személyek. 

 Szeptember Október November December Január Február 

Gyermek egyéni 18 15 3 - 1 2 

Gyermek csoportos - 12 14 12 17 - 

Szülőkonzultáció 21 37 17 22 45 23 

Pedagógus konzultáció 33 13 23 15 24 29 

Csoportlátogatás 3 - - - 1 - 

Megfigyelés 1 5 5 - 10 4 

Szűrő/diagnosztikai 

vizsgálat 

- - - - - - 

Pedagógus 

módszertan/esetmegbeszélés 

- - 4 12 - - 

Szülő csoportos - 6 - - - - 
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Problématípusok: 

 Társas kapcsolati/beilleszkedési probléma 

 Pszichés/érzelmi probléma 

 Magatartásprobléma 

 Képességprobléma 

 

Amint az a diagramokból is látható, Ivett legnagyobb arányban a szülőkkel és a 

pedagógusokkal dolgozott, a szülőkonzultációk vannak jelen legmagasabb számban a 

munkaidő-nyilvántartásában. A problémák típusa szerint a pszichés/érzelmi probléma a 

leggyakoribb, ezt követi a magatartásprobléma, a társas kapcsolati/beilleszkedési probléma, 

majd a képességprobléma, a lista végén. Legkisebb számban Ivett csoportlátogatást és szülő 

csoportos foglalkozást tartott. 

Én március 1-én vettem át tőle a státuszt, és a hónap nagy része a csoportlátogatásokkal, 

pedagógus-konzultációkkal telt, aminek révén jobban megismerhettem a kisgyermekeket és a 

pedagógusokat. Az Ivett által tartott Varázsjáték csoport hagyományait tovább folytattam, 

ugyan ebben a félévben kisebb alkalomszámmal, minden csoporttal 6 foglalkozást 

megvalósítva. Emellett egyre növekvő számban végeztem megfigyeléseket is, amelyek révén 

jobban beleláthattam a problémás kisgyermekek óvodai viselkedésébe. 

 

Problématípusok 

Társas kapcsolati/beilleszkedési 
probléma 

Pszichés/érzelmi probléma 

Magatartásprobléma 

Képességprobléma 
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 Március Április Május Június 

(06.09.-ig) 

Gyermek egyéni - - 3 2 

Gyermek csoportos - 2 14 2 

Szülőkonzultáció 2 7 12 5 

Pedagógus konzultáció 31 17 40 6 

Csoportlátogatás 44 14 20 2 

Megfigyelés 8 12 42 2 

Szűrő/diagnosztikai 

vizsgálat 

- - - - 

Pedagógus 

módszertan/esetmegbeszélés 

1 9 1 - 

Szülő csoportos - - - - 

 

 

A diagramon is látható, hogy legnagyobb arányban csoportlátogatást, megfigyelést és 

pedagógus-konzultációt végeztem, bár áprilistól már kiegyenlítettebb az arány, megjelent a 

csoportos foglalkozás és egyre nagyobb számban kerestek meg szülők is. Szintén áprilisban 

kezdődött el a Varázsjáték csoport, amely június első hetéig tartott, illetve egy kisgyermekkel 

elkezdtem egyénileg foglalkozni. Szeptembertől szeretnék több csoportos és egyéni 
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foglalkozást is tartani, ennek következtében valószínűleg kevesebb idő jut majd 

megfigyelésre és csoportlátogatásra.  

Problématípusok: 

 Szokás és szabályrendszer/alkalmazkodási/ viselkedési probléma  

 Társas/kapcsolati/beilleszkedési nehézségek  

 Pszichés/érzelmi/indulati élet problémái  

 Képességproblémák  

 Egyéb (válás vagy más családi nehézségek) 

 

 

 

Ami a problémák típusának megoszlását illeti, nálam is leggyakrabban a 

pszichés/érzelmi/indulati élet nehézségei fordultak elő, ezt követik a 

társas/kapcsolati/beilleszkedési nehézségek, majd a pszichés/érzelmi/indulati élet 

problémái és az egyéb problémák, amik esetemben főként a válást és más családi 

problémákat, egészségügyi problémákat, vagy kórházi tartózkodást jelentettek. Legkisebb 

arányban a képességproblémákkal foglalkoztam. 

 

2017. június 10. 

Erdei Eszter 

óvodapszichológus 

Problématípus 

Pszichés/érzelmi/indulati élet 
problémái 

Társas/kapcsolati/beilleszkedési 
nehézségek  

Pszichés/érzelmi/indulati élet 
problémái 

Képességproblémák 

Egyéb 
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11. sz. melléklet 

Gyógypedagógusi beszámoló a 2016/2017-es tanévről 

 

 

2016. szeptember 1-én folytattam az SNI-s gyerekek gyógypedagógiai ellátását, teljes 

óraszámban. Három telephelyen összesen 26 gyermekkel foglalkoztam, 8-an 

nagycsoportosok, 18-an kis és középsőcsoportos korúak voltak. A csoportok kialakításában, a 

foglalkozások tervezésénél ezt az életkori eltérést próbáltam figyelembe venni. 

Mozgásfejlesztést és gyógypedagógiai terápiát párhuzamosan alkalmaztam, figyelembe véve 

a szakvéleményükben javasoltakat. 

A mozgás fejlesztő órákon a Mozgáskotta módszert alkalmaztam, itt különböző korú 

óvodások is együtt végezhették, differenciáltan a feladatokat. A közös játék, futásos, labdás 

játékok során a kicsik és a nagyok egymást segítve versenyeztek egymással. Mindez a 

nagymozgás fejlesztését szolgálta. A mozgáskoordinációs, szerialitást fejlesztő feladatokat a 

tornatermen kívül csoportszobában is folytattuk. Külön, egyéni gyógypedagógiai 

fejlesztésben 4 gyermek részesült. Általános tájékozódás, főfogalmak megtanulása, 

ceruzafogás, ábrázolókészség, színek felismerése, számoláskészség fejlesztése történt heti 2 

alkalommal. 

Külön figyelmet kaptak az iskolába készülők. Szenzomotoros, grafomotoros, 

mozgáskoordinációs fejlesztésük kiscsoportban folyt. 

Az eltelt néhány hónap alatt a gyermekek többségénél pozitív változást tapasztaltam. 

Egyre ügyesebbek lettek, mozgásuk sokat változott, együttműködőbbek lettek. Figyelmük, 

emlékezetük sokat javult. Jó hangulatban, szívesen végezték a feladatokat, a nehézségeket is 

elfogadták, segítségemet kérték. 

Szeretném megemlíteni az óvodapedagógus kollegákat, akikkel nagyon jó kapcsolatot 

tudtam kiépíteni, együttműködőek, alkalmazkodóak, kedvesek voltak. Rendszeresen 

megbeszéltük a gyerekek teljesítményét, megbeszéltük a felmerülő problémákat is és közösen 

próbálunk megoldást találni. A következő tanévben szeretném folytatni munkámat. 

 

Budapest, 2017. június 09. 

 

Pausz Ildikó 

gyógypedagógus 
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