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

2 megfelelő, 1 fejleszthető 

 
 

1. Pedagógiai folyamatok  

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési 

program, Továbbképzési/beiskolázási 

terv, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az 

óvoda kulcsfolyamatai  
 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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

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

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

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

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

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

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

 

Kulcsjellemzők:  

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

folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki alapkészségek 
és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.  

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az intézmény 
külső és belső partnereit.  

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

megvalósítását szolgálja.  

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

tervezett legyen.  

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 
eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.  

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az intézményi fejlesztések egyik 

alapját képezi.  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés?  

      

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  
 

 

Már második éve használjuk pedagógiai programunk tartalmi vonatkozásait. Nagymértékben 

segítette munkánkat az, hogy az épületek pedagógiai sajátosságai megmaradtak.  A nevelési 

év (még csak másfél éve került bevezetésre) második félévében az önkormányzat kérésére 

felülvizsgáltuk programunkat. Minden épületünkből részt vettek kollégák a felülvizsgálati 

folyamatban. Az átvizsgálás célja volt, hogy megnézzük megvalósultak-e a mindennapokban 

a dokumentumokban megjelenő indikátorok, beépültek-e a mindennapokban végzett fejlesztő 

munkába az általános és speciális elvárások. Átvizsgálás során levontuk a következtetéseket, 
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megállapítottuk, hogy az Albertfalvai óvoda, különböző telephelyein dolgozók egy nyelvet 

beszélnek, mindenki számára egyértelműek az elvárások és mind az általános mind a 

speciális elvárások beépültek a mindennapi fejlesztő, nevelő munkába. A nevelőtestület 

számára készített kérdőív segítségével pedagógusaink értékelték a pedagógiai program 

gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket és azonosították a 

hatékonyságot/eredményességet befolyásoló fejleszthetőségeket, ezek beazonosításra 

kerültek. Az adatokat, eredményeket értékeltük és elkészítettük a mérés eredményeire 

alapozott fejlesztési irányokat és javaslatokat területenként, az egyes kompetenciákra 

vonatkozóan. Az összeredményt számításba véve az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége és 

az óvodahasználók is úgy gondolták, hogy (még kevés idő telt el a bevezetése óta) nem 

kívánnak még változtatni a pedagógiai program tartalmán. A PP. beválás vizsgálatával 

egyidőben készítettük el az értékelési szabályzatunkat. Hosszú hónapok munkája nyomán 

megszületett az óvodánk valamennyi munkatársa számára kialakított értékelési szabályzata. 

A pp beválás és az értékelési szabályzat elkészítésében Lendvai Lászlóné és Bertók Zoltánné 

szakértő asszonyok segítették az óvodánkat. 

A 2017/2018 nevelési év munkatervéhez a vezetői programot valamint az előző év végi 

beszámolót vettük alapul. A munkaközösségek a programunkban megfogalmazott célokat és 

feladatokat tartották szem előtt a tervezésnél. A 2017/2018. nevelési év munkatervében a 

következő célokat fogalmaztuk meg, amelyek koherensek a pedagógiai programunkkal: 

 a gyermeki fantázia fejlesztése a játékban 

 a gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése a szólások, közmondások, találós 
kérdések gyakoribb használatával az óvodai nevelés területein 

 a mikrocsoportos szervezési formában a gyermekek együttműködésének, egymás 

elfogadásának, segítőkészségének fejlesztése 

 valamely nevelési területen tehetségesebb gyermekek feltérképezése, az egyéni 
támogatások, megsegítések tervezésével. 

 

A munkatervünkben és a munkaközösségeink tervezésében ezen kívül még megjelenik az 

iskolába készülő, tanköteles gyermekek bemeneti méréseiből adódó eredmények magasabb 

szintre emelése, az anyanyelvi nevelés keretin belüli képességfejlesztés, a 

környezettudatosság, az SNI és BTM gyermekek egyéni fejlesztését szolgáló nevelés tovább 

gondolása. Ezek a területek évről évre visszatérnek, illetve újra céljaink között szerepelnek, 

hiszen az elvárások, törvények, koncepciók mindig újragondolásra késztetnek bennünket. A 

tehetséggondozási célok megvalósulása érdekében a munkaközösségünk olyan szakmai 

bemutatót szervezett, amelyen kollégánk hatékony módszert mutatott be a vizuális területen 

tehetségígéretes gyermekek fejlesztésére.  

A magasabb szintű, hosszabb távú stratégiai tervezésnek maradéktalanul megfelelt a rövid 

távú, operatív tervezés. 

A közoktatással szembeni elvárásokkal teljes mértékben-összhangban állnak a 

munkaközösségek céljaival, feladataival, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. 

Fontosnak tartjuk a folyamatos ellenőrzést, értékelést a továbbfejlődés szempontjából. A 

közoktatással szembeni elvárás, hogy az iskolai élet megkezdésére alkalmas gyerekeket 

neveljünk, ezt a tevékenységekben megvalósult feladatok teljes mértékben támogatják. 

Fontosnak tartjuk a rászoruló gyerekek fejlesztését, tehetséggondozást, az SNI és BTM 

gyerekek egyéni képességeihez igazodó legeredményesebb fejlődés elősegítését, a társadalmi 

beilleszkedés lehetőségeinek megteremtését. 
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Nevelőtestületünk az óvoda kulcsfolyamatainak meghatározásánál az óvoda erősségének 

értékelték a munkaközösségek működését, intézményi önértékelést (P, V, I.), külső 

szakmai ellenőrzést, partneri igény és elégedettség mérést, szabadidős tevékenységeket, 

óvodai rendezvényeket (100%). A felzárkóztatás (80%) és a gyermekek 

fejlettségállapotának nyomon követése, értékelése (84%) kapta a legkevesebb százalékot.  

A PP-ben megfogalmazott célunk, hogy a gyerekek környezettudatos magatartását 

megalapozzuk. Az egészség és környezeti nevelésért felelős munkacsoport általános céljai 

között szintén megtalálható volt ennek meghatározása. 

 

Mit javasolnak a kollégák? 

Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség (Ezüstfenyő):  

 Több gyakorlati bemutató szervezését szeretnénk.  

 Esetmegbeszélések a magatartászavaros és SNI gyerekek fejlesztési lehetőségeivel 

kapcsolatban.   

 A beilleszkedés segítése a csoportokban. 

Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség (Bükköny-Érem-Derzsi):  

 A beszámoló alapján meghatározott fejleszthető területekre épülő gyakorlati 
bemutatók.  

 SNI gyermekek fejlesztési lehetőségei a csoportban – tudásmegosztás óvodánk 

gyógypedagógusával.   

 A tehetségígéretes gyermekek fejlődésének hatékonyabb segítése, támogatása. 

Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség (Pajkos):  

 Több ötletbörzét javasolunk és a videofelvételek alapján történő szakmai 
megbeszélések szervezését. 

Önértékelést támogató szakmai munkaközösség:  

 Kísérjük figyelemmel az önértékelésben részt vett kollégák önfejlesztési terveiben 

meghatározott céljainak megvalósításának folyamatát.  

 Közösségépítő támogató stratégiák továbbépítése.  

 A tudásátadás fórumai, értekezletei legyenek gyakoribbak, az önértékelésen átesett 
kollégák tapasztalataikat adják át. 

Értékelést és minősítést támogató munkaközösség:  

 Gyermek megfigyelési rendszer felülvizsgálata, módosítása. 
 

Fejlesztendő terület:  

 az önreflexió, az elemzőképesség gyakorlása (egy-egy bemutató után)  

 több belső jó gyakorlat megosztásának szervezése 

 

 

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.  

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 
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Az Újbudai Pedagógiai Iroda bemeneti 

méréseinek eredményeiből következő 

fejlesztések 

Cél: volt óvodásaink az első osztályban 

történő mérésekben minél jobb 

eredményeket érjenek el 

Feladat: a gyermekek számára nehezebbnek 

bizonyuló feladatok gyakorlása, a 

feladatlapok helyett cselekedtető játékokkal 

(emlékezet, megfigyelőképesség fejlesztése) 

 

A XI. kerületben az Újbudai Pedagógiai Iroda már több mint 10 éve végez bemeneti mérést 

az általános iskolák első osztályában. Ez minden év szeptemberében megtörténik. A mérés 

feladatlap kitöltését tartalmazza, amely minden olyan területet lefed, amely az iskolai írást, 

olvasást, számolást készíti elő. Ennek függvényében állapítják meg a tanítók a fejlesztés 

irányát. A bemeneti mérést 4. osztályban egy kimeneti mérés követ. Így kap teljes képet az 

egyes tanulókról az iskolavezetés. Minden év januárjában kapjuk meg az óvodásaink 

százalékos kiértékelését. Célunk a gyengébb szintet mutató feladatok kiszűrése és a 

megfelelő fejlesztések megállapítása. 

Ebben a nevelési évben az Albertfalvai Óvoda telephelyein belül a Bükköny, Érem és Derzsi 

épületben végeztük el a méréseket. A három épületben összesen 55 iskolába menő tanköteles 

gyermek vett részt a mérésben, ebből 1 gyermekkel (SNI) nem tudtuk elvégezni, nem lehetett 

a feladatokba bevonni. A számok 54 gyermek mérési eredményének összességét mutatják. 

A tavalyi felmérések alapján a 2, 3, 4, 6, 11, 12, 15, 16. feladatok okoztak nehézséget, így az 

ilyen típusú feladatokat helyeztük előtérbe. Ezt megelőzte a nevelési év során, hogy olyan 

képességeket, jártasságokat, készségeket fejlesztettek az óvodapedagógusok a saját 

csoportjaikban, amelyek ezeknek a feladatoknak a megoldásában segítette a tanköteles 

gyerekeket. 

A legsikeresebben a 15-ös feladatot oldották meg, amely a síkidomok felismerése, 

azonosítása volt. Ezt 89.4%-ban hibátlanul oldották meg, egy tévesztéssel 9.3%, amely 

együttesen 98.7%. A gyerekek tisztában voltak az idomok nevével, biztosan felismerték 

akkor is, ha más irányba fordulva látták, vagy más méretben. (1.3% 2-nél több hibát ejtett.) 

A következőképpen alakultak a többi feladat eredményei: 

 6-os feladat a 2. legjobban sikerült: hibátlanul 86.6%, 1 tévesztéssel 7.0% oldotta 
meg, ez összesen 93.8%; a sor eleji forma megtalálásában néhányszor abban 

tévesztettek, hogy nem figyelték meg milyen irányba állnak a keresendő jel részei. 

(6.2% 2-nél több hibával.) 

 16-os feladat: 84.4% hibátlan, 5.6% 1 tévesztéssel oldotta meg, összesen 90.0%; a 
tévesztésben szerepet játszott, hogy néhányan a képen látott tárgy nevét nem 

pontosan tudták beazonosítani (cipőfűző helyett kígyót mondtak, a virág szirmát nem 

ismerték fel elsőre) (10.0% 2-nél több hibával) 

 12-es feladatot hibátlanul 83.8% oldotta meg, 1 hibával 9.3%, összességében 93.1%; 

a forma felének, vagy egy részének látása és kiegészítése összetett volt, mert itt 

fűzéssel (varrásöltésekkel) dolgoztak, némelyeknek a technika okozott gondot, nem a 

forma kiegészítés. (6.9% 2-nél több hibával teljesített) 

 11-es feladatnál hibátlanul 80.7% teljesített, 1 hibával 11.6%, összesen 92.3%; itt a 
tévesztés leginkább figyelmetlenségekből adódhatott, gyors feladatmegoldásra 

törekedtek, ez az 1 hibás arányból is következtethető; azonos tárgyképhez azonos 

színű formákat kellett tenniük. (7.7% oldotta meg 2-nél több hibával) 

Az eddigi feladatok esetében a hibátlan megoldások 80% fölé estek, a többinél alá. 
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 2-es feladat: hibátlan 77.5%, 1 hibával 10.5%, összesen 88.0%; (2-nél több hibával 
12%;) itt többen a növényeket (fenyő, tulipán) nem jelölték élőlénynek 

 4-es feladatnál hibátlan 73.4%, 1 hibával 13.9% oldotta meg, összesen 87.3%; a 

párok különbségének megfigyelése során az apró, kis részletkülönbségek feletti 

elsiklás miatt lett az eredmény ilyen arányú (3 vagy 4 karika, pötty van-e a tárgyon, 

mindkét formán azonos irányban állnak-e a kiálló részek, pl.: szár, levél, stb., 

rávezetés után javítottak (2-nél több hibát 12.7% ejtett) 

 

A leggyengébb eredményt a 3-as feladatnál tapasztaltuk. Ebben a feladatban, egy 

pontrácsban pontok összekötése utáni formát kell az ugyanolyan pontrácsba átmásolni, 

pálcikákkal jelölni. 

Hibátlanul 63.7% végezte el, 1 hibával 15.8%, összességében 78.5%, és 2-nél több hibával 

21.5% dolgozott. Ez tűnt a legnehezebbnek a gyerekek számára. Néhányan a feladat 

megoldása alatt is segítséget, magyarázatot igényeltek. 

A csoportonkénti elemzésből kiderült, hogy az ismétlő nagyok esetében a hibátlan 

megoldások csaknem 70%-osak voltak (69.3%) és 1 hibával is 23.0% oldotta meg, illetve 

összesen 1 gyermek esetében volt 2-nél több hiba.  

 

Összehasonlítva az előző évi teljes Albertfalvai Óvoda eredményeivel: 

( A = Albertfalvai Óvoda, B = Bükköny Óvoda) 
 

Feladat Albertfalvai Óvoda 

% 

Bükköny-Érem-

Derzsi % 

Elmozdulás+- 

2. feladat 89 88 -1 

3. feladat 86 79 -7 

4. feladat 91 87 -4 

6. feladat 94 94  

11. feladat 92 92  

12. feladat 68 93 +25 

15. feladat 87 99 +12 

16. feladat 94 90 -4 

Szinten maradt 2 feladat: 6, 11, javult: 12, 15, romlott: 2, 3, 4, 16. feladat. 

 

Fejlesztendő terület: Megfigyelések alapján nehézséget azok a feladatok okozták, amelyek 

összetettebbek, az alapos megfigyelést igénylik illetve a feladat megértésében több 

magyarázatot igényelnek (beszédértés). 

Fejlesztési javaslat:  

 egyéni és mikro csoportos fejlesztés, 

 anyanyelvi játékok beépítése különös tekintettel a memóriafejlesztésre 

 a vizuális észlelés fejlesztése, 

 a gondolkodás fejlesztése, 

 téri irányok gyakorlása 

 a szem kéz koordináció, a helyes ceruzafogás fejlesztése. 
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Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

Az Újbuda Környezettudatos Óvodája 

pályázatának megvalósításából következő 

fejlesztések 

Cél: nevelőmunkánkban hangsúlyosan 

jelenjenek meg a környezettudatos 

innovatív tartalmak  

Feladat: a környezetvédelmi koordinátorunk 

irányításával mind az öt épületünkben (az 

épületek nagyságát is figyelembe véve) 

hasonló tartalmú, színvonalas 

foglalkozások, programok megszervezésére 

kerül sor  

 

Környezetvédelmi koordinátor beszámolója: 

A nevelési évben a munkacsoport céljait több szinten határoztuk meg. Az általános célok 

mellett rögzítettük kiemelt céljainkat, valamint az Albertfalvai Óvoda munkatervében 

megfogalmazottakat is. A célokhoz feladatokat, sikerkritériumokat határoztunk meg és 

rögzítettük a feladatok felelőseit is.  

 

A szülők aktívan vettek részt a munkacsoport feladatkörébe tartozó programokon, mint 

például a Takarítási világnap, kertrendezés, kertszépítés, elemgyűjtés, papírgyűjtés, CD 

gyűjtés, családi nap. Az óvodai energiahatékonysággal kapcsolatos szokásokban is partnerre 

leltünk a szülők közösségében, hiszen a minden épületünkben elhelyezett figyelemfelhívó 

piktogramok, valamint a pedagógusok, környezeti koordinátorok példamutatásának hatására 

egyre többen kapcsolták le a mesterséges világítást, ha azokra már nem volt szükség, egyre 

többen beszélgettek a gyermekekkel ennek jelentőségéről. A szülők tudatformálását céloztuk 

meg a gyűjtési akciókkal, a gyermekekkel közösen végezhető kreatív tevékenységekkel, 

melyek egyik fontos szempontja volt az újrahasznosított anyagok változatos felhasználási 

lehetőségeinek megismertetése.  

 

A 4-7 éves gyermekek körében a környezettudatos magatartás s gondolkodásmód 

elmélyítését a már elsajátított szokások gyakorlásával, mintaadással, megerősítéssel, 

dicsérettel valósítottuk meg, míg a kiscsoportosok esetében alapvető feladatunk volt a 

szokások megismertetése, megértetése és mindennapos gyakoroltatása.  

Gyermekeink tiszteletben tartják az élőlényeket, felismerik a természeti értékeket, vigyáznak 

rájuk. Ennek támogatására minden telephelyünkön változatos programokat valósítottunk 

meg, melyek empirikus tapasztalatokkal gazdagították a gyermekeket, és néhány esetben a 

felnőtteket is (Bogárháton, Sünóra, Szabó Miklós előadásai, stb.) Úgy értékeljük, hogy az 

általános célokhoz rendelt sikerkritériumokat elértük. Ezek tükrében elmondhatjuk, a 

gyermekek viselkedésében, magatartásában felismerhetőek azok az értékek, melyeket az 

óvodapedagógusok közvetítenek feléjük az általános célok megvalósítása érdekében: tisztán 

tartják környezetüket, ismerik a szelektív hulladékgyűjtés, az anyag- és energiatakarékosság 

szabályait, észreveszik a természetes, rendezett környezetbe nem illő tárgyakat, 

rácsodálkoznak a természet értékeire, szépségeire, korosztályuknak és egyéni képességeiknek 

megfelelően felismerik az ok-okozati összefüggéseket a környezetvédelemmel kapcsolatos 

magatartásban és természeti jelenségekben.  

 

Kiemelt céljaink voltak:  

 az önkormányzat által meghirdetett „Újbuda környezettudatos 

óvodája”vetélkedőben való részvétellel, és az ehhez biztosított 

előfinanszírozásból a gyermekek számára környezetvédelemmel, 
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környezettudatos magatartás alakításával kapcsolatos élményszerző 

programok megvalósítása, kerti szerszámok, ismeretterjesztő és szakmai 

könyvek beszerzése,  

 Madárbarát kert cím elnyerése az Érem utcai telephelyen,  

 telephelyeink fejlesztése a zöld óvoda kritériumrendszerének megfelelően,  

 A zöld óvoda cím újbóli, második alkalommal való megszerzése az 
Albertfalvai Óvoda székhelyén. 

 A zöld óvoda cím megszerzése a Pajkos Óvoda telephelyén. 

 A Bükköny Óvoda telephelyének felülvizsgálata a zöld óvoda 
kritériumrendszerének alapján, pozitív eredmény esetén a pályázati anyag 

összeállítása, és beadása. 

 

Kiemelt céljainkat nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, így néhányat tovább fogunk 

vinni a következő nevelési évre is. Az Érem utcai telephelyen még a szemléletformálás 

szakaszában tartunk a Madárbarát kert cím megszerzésével kapcsolatosan. Ezt támogatták a 

madarakról szóló, velük foglalkozó programok is.  

 

Az „Újbuda környezettudatos Óvodája” vetélkedőben való részvétellel járó előfinanszírozást 

és az előző nevelési évben kapott nyereményt a céloknak megfelelően használtuk fel, és 

bővítettük mind az élményszerző programok tárházát, mind a változatos és élményszerű 

környezeti nevelés megvalósítását segítő eszközeinket, szakkönyveinket. Úgy gondolom, 

minden telephelyünkön sikerült kisebb nagyobb fejlesztést véghezvinnünk a zöld óvoda 

kritériumrendszerének megfelelően.  

 

Nagy siker számunkra, hogy az Albertfalvai Óvoda székhelye megkapta a zöld óvoda címet 

második alkalommal is, valamint a Pajkos Óvoda telephelynek első alkalommal sikerült 

megszereznie ezt. Terveink szerint a Bükköny Óvoda telephely, vagy a Derzsi utcai óvoda is 

megpróbálkozik ennek a címnek a megszerzésével. Legtöbb feladatunk az Érem utcai 

telephelyen van, hogy elérjük a kritériumokat, de igyekszünk lépésről lépésre fejlődni.  

 

A munkatervben rögzített céljaink voltak: 

 az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” pályázatának megvalósításából 

következő fejlesztések,  

 nevelőmunkánkban hangsúlyosan jelenjenek meg a környezettudatos 
innovatív tartalmak,  

 közlekedésbiztonsági nevelés fejlesztése a gyermekek életkorának 
megfelelő módszerekkel az alapvető közlekedési ismeretek elsajátítatása. 

 

Az Újbuda Környezettudatos Óvodája programban való részvételhez kapcsolódó pénzügyi 

forrásainkat a célokhoz, tervekhez, előző év szakértői látogatásainak tapasztalataihoz, 

javaslataihoz, az egyes telephelyek zöld óvodai kritériumrendszeréhez alkalmazkodva 

használtuk fel. A gyermekek életkori sajtosságait figyelembe véve (közvetlen megtapasztalás 

élményének pozitív hatása a tanulási folyamatban, érzelemközpontúság, természetes 

kíváncsiság, érdeklődés, stb.) kirándulásokat és egyéb élményszerző programokat is 

megvalósítottunk a nevelési év folyamán. Változatos kirándulásokat, oktató programokat, 

szakvezetéseket, bemutatókat, interaktív játéknapokat (pl. jeles napok) szerveztünk. 

Eszközeinket is bővítettük földgömbökkel, nagyítókkal, bogárlesőkkel, szelektív 

hulladékgyűjtőkkel, növényekkel, gyermek és felnőtt szakkönyvekkel. Más forrásokat is 

felhasználtunk ennek érdekében, előfordult, hogy intézményi vagy alapítványi forrásból 

vásároltunk a környezeti nevelésben jól használható eszközöket, vagy finanszíroztunk 
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élményszerző, közösségépítő programokat, melyek tartalma a nevelési terület céljainak 

megvalósítását támogatták.  

 

Minden telephely minden csoportja foglalkozott tematikus tervei alapján a 

közlekedésbiztonsággal, ahol a gyermekek életkori és egyéni (SNI, BTM, egyéb pszichés, és 

szociális zavarok) sajtosságainak megfelelően változatos módon adták át az ismereteket a 

pedagógusok a gyermekeknek. A módszertani eszköztár bővítését szolgálta az önkormányzat 

által biztosított közlekedési játék is, mely alkalmas a szabad téri és csoport-, illetve 

tornaszobai használatra egyaránt. A gyermekek nagy örömmel játszva tanultak a 

közlekedéssel kapcsolatban. A játékok gyakran előkerültek az udvarokon, esetenként az 

időjáráshoz alkalmazkodva a tornaszobákban is.  

 

Ebben a nevelési évben is kipróbáltunk olyan programokat (FKF környezeti oktatóprogram, 

Szabó Miklós erdőmérnök meséje, Sünóra, Bogárháton bemutató, stb.), melyeket még nem 

ismertünk, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatainkat egymással megosztottuk a jó 

gyakorlatokat alkalmaztuk egyéb telephelyeinken is. A környezeti és egészségneveléssel 

kapcsolatos kerületi rendezvényen aktívan részt vettünk nagycsoportosainkkal (Föld Napja).  

 

Intézményünk lépéseket tett annak érdekében is, hogy környezettudatos tisztítószereket 

alkalmazzunk a jövőben. Több telephelyünk élt az önkormányzat által felkínált finanszírozási 

lehetőséggel illetve kapcsolati tőke segítségével. A megismert szakember rugalmasan a 

telephelyi sajátosságokhoz igazodva segítette az eszköz és vegyszer beszerzést, és technikai 

segítséget nyújtott ezek használatához is. Egy telephelyünk már részben alkalmazza a 

tisztítószereket, a többiek közül néhányan a következő nevelési évtől vezetik be teljes körűen 

ezeket. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak pozitívan álltak a tervezett változásokhoz, 

aktívan kérdeztek, érdeklődtek, és együttműködőek a megvalósításban.  

 

Fejlesztendő terület:  

 tagépületek szakmai színvonalának egymáshoz közelítése,  

 környezettudatos tisztítószerek alkalmazása,  

 zöld óvodai kritériumrendszernek való megfelelés.  

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A négy évre tervezett anyanyelvi (a 

gyermekek mesehallgatási szokásai) 

felmérés 3. szakaszának elvégzése 

Cél: a gyermekek mesehallgatási 

szokásainak felmérése azonos 

korosztályban 

Feladat: az érintett csoportokban az előző 

két év szempontjai szerinti felmérés 

elvégzése 

 

Célunk a gyermekek mesehallgatási szokásainak felmérése volt. Az érintett csoportokban az 

előző két év szempontjai szerinti felmérés elvégzése és összehasonlítása az idei felmérés 

eredményeivel. Az idei évben 5-6 évesek körében végeztük el a felmérést, 248 gyereket 

kérdeztünk meg. 

Sikerkritérium: a négyéves felmérés összesítéséből megállapítható-e az óvodai anyanyelvi 

nevelés (mesélés) hatékonysága 
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Óvodánkban az idei évben is az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

- Melyik mesét szeretik a gyerekek a legjobban? 

- Ki szokott otthon mesélni nekik? Melyik mesét? 

A gyerekek kedvenc meséi: 

  

Számítógépen, Tv-

ben nézett rajzfilm, 

mesefilm 

mesélt mese 

összesen klasszikus és 

népmese 

kortárs mese 

2015/16 év 

eredményei 

42%  58% 26% 74% 

2017 év eredményei 30% 70% 36% 64% 

2018 év eredményei 35% 65% 58% 42% 

Amikor meséről kérdezzük a gyerekeket, többnyire olvasott vagy élőszóban előadott 

történetre asszociálunk, holott ők sok esetben már inkább a vizuális mesére, a televízióban, 

videón látott megfilmesített történetre gondolnak, ahol a verbalitás háttérbe szorul. Ennek 

ellenére az elmúlt évekhez képest a gyermekek kedvenc meséinek aránya nagyjából 

megegyezik. Ami szembetűnő különbség, hogy a magyar népmesék lényegesen kedveltebbek 

lettek a kortárs mesékhez képest. 

A gyermek számára fontos a mese, csak nem mindegy, hogy milyen formában kapja meg. 

Felolvassuk neki, vagy leültetjük a tévé elé, nézze a mesefilmet, esetleg egyedül, és nincs 

kihez fordulnia kérdéseivel. Mai kultúránkban a tévé és a számítógép erős versenytársa lett a 

mesemondásnak. Ezért napjainkban egyre több kisgyermek egyáltalán nem találkozik 

mesékkel; vagy csak olyan film- és tévé-feldolgozásokat lát, melyek között nagyon sok 

eltorzított történet található. Éppen ezért az óvodai nevelésben a mese jelentősége erősödik, a 

fejlesztésben és differenciálásban is megjelenik az igény, hogy keresztmodalitásokat 

kapcsoljon össze. Erre egy ideig a mese a legalkalmasabb, mert abban minden felidéződik 

képzetek formájában. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a leginkább kedvelt mesék Bartos 

Erika Bogyó és Babóca és Anna, Peti és Gergő című könyvei, szorosan utána A három 

kismalac, A kis gömböc, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A vajaspánkó és A macskacicó 

című mesék következnek. 

A szülők mesélési szokásai 

A felmérés szerint, a megkérdezett gyermekek 92 % rendszeresen olvasnak mesét. A mese a 

legtöbb családban a gyermek és a szülő közös programját, tevékenységét jelenti. Mindössze 

14%-a gondolja azt, hogy a szülő jelenléte nem szükséges, mikor a gyermek mesét hallgat 

vagy néz. A családok zömében a mesélés, meseolvasás, nézés vagy hallgatás az esti 

lefekvéshez kapcsolódó tevékenység, ami különösen fontos, hiszen a mesék sokat segítenek a 

meghitt viszony és a természetes kíváncsiság kialakításában, mert a gyermekeknek a létükre 

és a lehetőségeikre vonatkozó üzeneteket tartalmazzák.  

A szülők túlnyomó részt mai magyar mesét mesélnek a gyermekeiknek, amik jó része 

folytatásos mese (Bogyó és Babóca, Anna, Peti és Gergő, Boribon, Rumini, A négyszögletű 

kerek erdő, Lenge mesék). Az előző év felméréseihez képest viszont ezek a mesék nem 

egyeznek meg a gyermekek kedvenc meséivel. Megjelentek a felnőttek által kitalált 

történetek és néhányan pedig - elsősorban az apukák- misztikus történeteket mesélnek a 

gyermekeiknek. 
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 2016/17 2017/18 

Megkérdezett gyermekek 

száma:  

 

196 

 

248 

Nem mesélnek otthon 3,5% 

(7 gyermek) 

8%  

(20 gyermek) 

Magyar népmeséket 

mesélnek 

11% 

(22 gyermek) 

17%  

(43 gyermek) 

Kortárs magyar és külföldi 

meséket mesélnek 

85% 

(167 gyermek) 

75%  

(185 gyermek) 

 

Az idei évben is az édesanyák mesélnek a legtöbbet, de az arány tovább egyenlítődik az 

édesapák és nagyszülők irányába: 

Kik mesélnek? 2015. ősz 2016. 

tavasz 

2017. tavasz 2018.tavasz 

anya  61% 40% 43% 43% 

apa   4% 8% 8% 10% 

anya és apa  29% 40% 37% 30% 

anya, apa, testvér  1% 4% 4% 1% 

anya, apa, nagyszülő, egyéb rokon  5% 4% 8% 

nem mesélnek 5% 2% 4% 8% 

 

 

A hároméves felmérés összesítéséből megállapítható az óvodai anyanyelvi nevelés (mesélés) 

hatékonysága. 22 százalékkal több gyermek jelölt meg magyar népmesét kedvenc meseként, 

miközben az otthon mesélt mese jellegét tekintve a változás nem számottevő. Így 

feltehetőleg a kedvenc mese megjelölésénél az óvodában hallott mesék is befolyásolták a 

választást.  Az idei évben ugyan kis mértékben megnövekedett a tévében, számítógépen 

nézett mesék kedvelése, de továbbra is a mesélt mesék magas száma a mérvadó 

Az óvodai anyanyelvi- és irodalmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, az óvodai élet 

egészét átfogja. Célunk, hogy rávezessük a gyerekeket a helyes és egészséges meseolvasásra, 

hogy alakítsuk a mesékhez való viszonyulásukat, annak érdekében, hogy majd valamikor, 

amikor azok a tudatalattiból előtörnek kellőképpen, alakítsák személyiségüket. A családi 

környezetben történő mesélés a gyermekek életében kiemelkedően fontos, azonban a mai 

informatikai és médiabeli sűrűség nem támogatja ezt a közös tevékenységet. 

A mesékkel való foglalkozás elmulasztásának következménye tehát nem pusztán a befogadói 

élmények és az ismeretek hiánya, hanem nyelvi és lelki szegényedést is előidézhet. A 

rendszeresen mesét hallgató gyermekek, a mesébe kódolt üzenetek és a megoldóképletek 

birtokában hamarabb képesek eredményes kommunikációra és szocializációra, mint azok, 

akik alig vagy egyáltalán nem hallgatnak mesét. Ezért kell a mesék védelmében és 

népszerűsítésében pedagógusként sokkal többet tennünk.  

Erősség: anyanyelvi nevelésünk hatékony, számottevő. 
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Fejlesztendő terület: a családok rávezetése a minden napi élőszóban mondott mesélésre. 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A gyermekek fejlettségi, neveltségi mérési 

módszereinek korrigálása 

 

Cél: a gyermekek fejlődési, neveltségi 

mérési mutatóinak, pontosabb, 

értelmezhetőbb átdolgozása  

Feladat: az óvodaközi munkaközösség a 

munkaközösség tagjainak aktív bevonásával 

elvégzi a korrekciókat 

 

A munkatervünkbe beterveztük, hogy ebben a nevelési évben módosítjuk, korrigáljuk a 

gyermekek fejlődési mutatóit, amelyet a kollégák minden gyermekről vezetnek egy korábbi 

adatlapon. A korrigálási szándékot az év közben váratlanul érkező feladatok (pp. beválás 

vizsgálat, értékelési szabályzat, SZMSZ módosítás) háttérbe szorították, így ennek 

megvalósítás áttevődik a következő nevelési évre. 

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A gyermekek közlekedésbiztonsági 

nevelésének fejlesztése 

Cél: a gyermekek életkorának megfelelő 

módszerekkel az alapvető környezeti 

ismeretek megszereztetése 

Feladat: az önkormányzat által biztosított 

közlekedési játékkal az alapvető környezeti 

szabályok elsajátításának megszervezése 

(tornateremben, óvodaudvaron) 

 

 

A fejlesztés célja a gyermekek életkorának megfelelő módszerekkel az alapvető 

közlekedési ismeretek megszereztetése volt, amelyet elsősorban az önkormányzat által 

biztosított közlekedési játékokkal, illetve az óvoda udvarán elhelyezkedő KRESZ-park 

eredményes hasznosításával kívántunk megvalósítani. 

A közlekedési társasjátékok használata során elsődlegesen tájékozódtunk a gyermekek 

közlekedési ismereteiről, megfigyeltük, mely ismeretek bővítésére, illetve képességek 

fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy óvodásaink biztonságosabban közlekedhessenek 

gyalogosan, kerékpárral, illetve a személygépjárművek, tömegközlekedési eszközök 

utasaiként. A játékok során azt tapasztaltuk, hogy a kerékpáros közlekedés szabályaiban a 

gyerekek csak felületes ismeretekkel rendelkeznek. A különböző közlekedési táblák 

megértése is kissé nehéz volt, hiszen ezek számukra még nehezen megjegyezhető, 

értelmezhető, elvont fogalmakat jelképeznek. Megértésükhöz először szemléletes, 

cselekvésbe ágyazott magyarázatokra, bemutatásra, szimulációs szerepjátékokra volt 

szükség. 

A KRESZ-pálya mindennapos használata során a gyerekek begyakorolhatták a megszerzett 

ismereteket.  A társasjátékokat kezdetben az óvodapedagógusok segítő támogatásával, 

bekapcsolódásával használták, majd a szabályok megismerése után az 5-7 éves gyerekek 

maguk is alkalmassá váltak arra, hogy a szabályokat kövessék. A szöveges feladatok 
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felolvasása is pedagógusi feladat volt, azonban az iskolába készülő gyerekek közül már 

többen tudnak olvasni, így ők már önállóan is képesek voltak a szabályok szerint játszani.  

A külső világ tevékeny megismerése témakörei között is szerepel a közlekedési 

eszközökkel való ismerkedés, illetve a közlekedési szabályok megismertetése. A tervezett 

tevékenységek alkalmával sikeresen használták kolléganőim a közlekedési társasjátékokat. A 

tudatos szabálykövetés leginkább ezeken az alkalmakon nyilvánult meg, a gyerekek szabad 

játéktevékenysége során a terepszőnyeg használatakor többször megfigyelhető volt, hogy a 

gyerekek kevésbé figyeltek oda autótologatás közben a szabályos közlekedésre, a játék 

hevében sokszor mentek egymással szemben, illetve ütköztek autóikkal. Ezek a 

próbálgatások azonban szintén hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy átérezzék a szabályok 

szükségességét, és a szabálytalanság következményeit (konfliktusok, akadályoztatás, 

ütközések). A nagyobbaknál hétről-hétre megfigyelhető volt az is, hogy a már megtanult 

szabályokat igyekeznek a szabad játék keretei között is egyre inkább alkalmazni, illetve 

betartatni egymással.  

Annak érdekében, hogy a gyermekcsoportok biztonságosabban közlekedjenek az utcán, 

séták, kirándulások alkalmával minden alaklommal használtuk a láthatósági mellényeket, 

elmondtuk a gyerekeknek, a mellények használatának okait és következményeit, ezzel is 

erősítettük a gyerekek szabálytudatát. 

Április 19-én, munkaközösségi bemutató keretében Debreceni Mónika kolléganőnk 

mutatta be, hogyan tudja alkalmazni tervszerű, irányított tevékenységek közben a 

közlekedési játékokat, szemléltető táblát, illetve, hogyan gyakoroltatja az udvari KRESZ –

pályán a tanult ismeretek használatát, betartását. A fejlesztés tartalma: A „Közlekedés” – 

témakörhöz kapcsolódva a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak elmélyítése, 

gyakorlása volt. A tevékenység előzményeként a gyerekek már rendszeresen használták a 

közlekedési társasjátékokkal a csoportszobában. Séták alkalmával ismerkedtek a különböző 

járművekkel, a rájuk, illetve a gyalogosokra vonatkozó szabályokkal, a közlekedési táblákat, 

útburkolati jeleket megfigyelték, utaztak együtt villamoson. Novemberben zenés, interaktív 

közlekedésbiztonsági előadáson is részt vettek. Egy a kerékpárján közlekedő édesapa 

bemutatót tartott a csoportban a kerékpár kötelező és ajánlott felszereléséről, illetve a 

kerékpáros védőruhájáról, napi rendszerességgel használták az udvari KRESZ pályát. 

A tevékenységet a pedagógus kötött formában szervezte, minden gyermek részt vett benne. 

Két kislány közvetlenül nem kapcsolódott ugyan be a tevékenységbe, de végig figyelemmel 

kísérték a történéseket. A tevékenységet végig frontális formában szervezte, amely során a 

gyerekek figyelmét a különböző feladathelyzetekkel próbálta megtartani. A mikrocsoportos, 

egyéni vagy páros tevékenykedés hatékonyabban segítette volna az ismeretek elmélyülését, 

begyakorlását, hiszen több alkalma lett volna a gyerekeknek az önálló tevékenykedésre, 

gondolkodásra, feladatmegoldásra. A különböző korcsoportú gyerekek differenciált 

fejlesztése sem tudott ebben a formában megfelelő módon megvalósulni, hiszen a nagyobb, 

idősebb gyermekek általában mindenre hamarabb tudták a választ. Az ismeretanyag 

feldolgozása során sikeresen alkalmazta a bábjátékot, segítségével felkeltette és megtartotta a 

gyerekek érdeklődését, figyelmét. A mágneses tábla, mint szemléltető eszköz sikeres volt, a 

gyerekek tevékenységvágyát felkeltette, ugyanakkor ez sem nyújtott minden gyermek 

számára gyakorlási lehetőséget. Legaktívabban a KRESZ pályán tudott minden gyermek 

bekapcsolódni a tevékenységbe. Ekkor a kisebbek is több gyakorlási lehetőséghez jutottak. A 

bemutatón 9 pedagógus vett részt. Az azt követő szakmai beszélgetés alkalmat adott a 

módszerválasztás hatékonyabb megoldási javaslatainak meghallgatására, a sikeresen és a 

kevésbé sikeresen megvalósult feladatok kiértékelésére.  
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A következő nevelési évben tovább folytatódik a közlekedési játékok felhasználása a 

gyermekek szabályos közlekedésre nevelésében. A közlekedési ismeretek bővítése és a 

szabályos közlekedéshez szükséges testi, értelmi, érzelmi, közösségi, akarati és erkölcsi 

képességek, tulajdonságok, magatartásformák kialakításához feltétlenül szükséges lenne, 

hogy legalább havonta 1 alkalommal szervezzenek az óvodapedagógusok ilyen témájú 

tevékenységeket, illetve a szabad játékok eszköztárában is minden csoportban legyenek 

közlekedési játékok.  A megszerzett ismeretek játékos alkalmazása, gyakorlása a 

mindennapok részévé válhatna, nem korlátozódna csupán az irányított, szervezett tanulási 

helyzetekre, tevékenységekre.  

Amennyiben az idei évben bevezetésre került játékokat a következő évben minden 

csoportban, rendszeres és tervezett formában használják pedagógusaink, eredményesebben 

tudjuk elérni nevelési céljainkat. Jelenleg nem rendelkezünk elegendő adattal a sikeresség 

megítéléséhez, hiszen a játékokat nem minden csoport tudta kipróbálni, és ahol bevezetésre 

kerültek, csupán a velük való ismerkedés szintjéig jutottak el a csoportok.  

Javaslom, hogy a következő nevelési év elején készüljön előzetes felmérés a gyermekek 

ismereteiről, amelyet kövessen a tudatos, tervszerű használat, játék, majd a nevelési év végén 

újra mérjük fel, milyen mértékben sikerült gyarapítani a gyerekek ismereteit. 

A gyerekek biztonságos közlekedésre nevelésében kulcsszerepe van a szülőknek, és a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben ők sem ismerik, vagy tartják be a szabályokat, 

ezért terveink szerint a szülők részvételére is számítva szervezünk a következő nevelési 

évben „Közlekedésbiztonsági napot”, amelyre a Közlekedéstudományi Intézet 

munkatársait is szeretnénk előadóként meghívni. 

Fejlesztendő terület: a biztonságos közlekedés hangsúlyosabbá tétele valamennyi 

épületünkben 

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A tehetséges gyermekekkel való 

foglalkozás új módszereinek megismerése, 

a nevelőmunkába való beépítése 

Cél: a valamely nevelési területen 

tehetségesebb gyermek tehetségének 

feltérképezése, az egyéni támogatás 

megtervezésével 

Feladat: újabb módszerek megismerése 

továbbképzéseken, bemutatókon 

 

Az idei nevelési évben a tehetséges gyermekekkel való foglalkozás új módszereinek 

megismerését az Anyanyelvi Szakmai Centrum által megszervezett előadássorozat nyújtotta 

pedagógusainknak. A fő téma a tehetséggondozás az anyanyelvi nevelésben volt. Első 

alkalommal rengeteg gyakorlati ötletet nyújtott az előadó, Potocki Ferencné Ágnes, aki 

mesterpedagógus és tehetségfejlesztő szakértő is egyben.  A nevelőmunkába való beépítést 

segítve ezzel. A résztvevő kollégák által bemutatott, és kipróbált játékok mindegyike 

alkalmas a tehetségígéretek fejlesztésére az anyanyelvi nevelés során, minimális 

eszközigénnyel. 

A következő előadást Rajné Pásztor Viktória logopédus tartotta. A nyelvi fejlődés 

állomásairól, valamint képességekről és részképességekről beszélt és mindegyikhez 

kapcsolódóan adott sok-sok gyakorlati ötletet. Többek között arról, hogy melyik játékot, 
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hogyan tudjuk bevezetni, majd egyre nehezebb szinten is alkalmazni a tehetségígéretes 

gyermekekkel.  

A tehetséggondozás fontosságát mutatja az is, hogy a Tavaszi Pedagógiai Napokon is 

lehetőség volt ebben a témában gazdagodni, újabb módszereket megismerni. Ezt segítette dr 

Duró Zsuzsanna előadása a témában.  

A kerületben működő Tehetség Szakmai Centrum is betekintést nyújtott az egyik 

intézményének szakmai munkájába. A Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Telephelyén 

megtekinthették az érdeklődő pedagógusok a Tesz-Vesz Tehetségnapot. Gyakorlati ötletek 

mellett az intézményvezető beszélt a szakmai munkájuk sokszínűségéről, mindennapjaikról 

és hogy milyen módon képezi a nevelő munkájuk részét a tehetséggondozás, hogyan segítik 

a tehetségígéretek kibontakozását. 

A fent említett események nagymértékben segítették a kitűzött feladatunk megvalósítását, 

mivel új módszerekkel ismerkedhettünk meg és ezeket könnyedén be tudtuk építeni 

mindennapos nevelőmunkákba. 

A konkrét támogatási módszerek, melyeket alkalmaztunk:  

 a tehetségígéretek spontán tevékenységének támogatása  

 differenciált feladatválasztási lehetőség biztosítása 

 sokszínű és minőségi eszközök biztosítása 

 inspiráló támogató környezet megteremtése 

 a tehetségígéretek érdeklődési körének megfelelő, a kíváncsiságára épülő lehetőségek 
biztosítása 

 a gyengébb képességeik megsegítése 

 gazdagító tevékenységek biztosítása 

 szülőknek programajánlás fejlesztési lehetőségként 

 pályázatra való felkészítések 

A naplóban regisztrált tehetségígéretek száma: 27 gyermek. Ők a következő hat területen 

tűnnek ki társaik körül: Vizuális nevelés (13), zenei képességek (2), kreatív gondolkodás (7), 

környezetismeret (3), matematika, logikai gondolkodás (3), értelmi képességek (3).  

A 27 tehetségígéret összesen 31 területen kiemelkedő, hiszen akad köztük, aki több területen 

is jeleskedik.  

Fejlesztendő terület: a tehetséges gyermek fejlesztésével kapcsolatos további előadásokon, 

továbbképzéseken való részvétel hangsúlyozása a kollégák körében. 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A munkaközösségi bemutatókon (az 5-6 

évesek csoportjában vagy a vegyes 

csoportokban) a mikro csoportos szervezeti 

forma előtérbe helyezése 

Cél: a mikrocsoportos szervezési formában 

a gyermekek együttműködésének, egymás 

elfogadásának, segítőkészségének 

fejlesztése 

Feladat: főként a külső világ tevékeny 

megismerése nevelési területen 

mikrocsoportos tevékenységek 

megszervezése, bemutatók szervezése 
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Ebben az évben a mikrocsoportos szervezeti forma alkalmazását vizsgáltuk meg az egyes 

telephelyeinken. Alkalmazzák-e kollégák? Ki milyen gyakorisággal, milyen esetekben 

választja a mikrocsoportos szervezési formát? 

Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk: „a gyermekek kíváncsiságát felkeltve, 

spontán érdeklődésükre építve preferáljuk a mikrocsoportos és egyéni formát a frontálissal 

szemben”.   

Szakmai munkaközösségi bemutatókon olyan módszertani tevékenységi formákat is be 

szoktunk mutatni a pedagógusoknak (újonnan érkező, pályakezdő, de régebben dolgozóknak 

is), mellyel saját pedagógiai módszertani lehetőségeiket, tudásukat is tovább fejleszthetik, és 

kipróbálhatják ezeket az új módszereket csoportjaikban. A bemutatókat főleg a külső világ 

tevékeny megismerése nevelési területen szerveztük, ahol a mikrocsoportos tevékenységen 

belül játékos úton szerezhettek a gyerekek sokrétű tapasztalatokat, miközben fejlődtek 

kognitív képességeik, bővült szókincsük. Vagyis lehetőség nyílt a megfigyelés 

differenciáltabbá tételére, az érzékelés, az észlelés, a figyelem pontosítására, a rövid- és 

hosszú távú emlékezet erősítésére, a képzelet, a kreativitás gazdagítására, a gondolkodási 

műveletek fejlesztésére. Ebben a felszabadult hangulatú mikrocsoportos szervezeti formában 

az egymással történő tevékenykedés során formálódott a gyerekek közösségi érzése, 

egymásra figyelése, kapcsolataik, fejlődött türelmük, elfogadásuk, együttműködési 

képességük, segítőkészségük, tapintatosabbá váltak egymás iránt. A bemutatókat követő 

szakmai megbeszéléseken a pedagógusok is megegyeztek a mikrocsoportos tevékenységi 

forma fejlesztő hatásairól, a gyermekek személyiségének fejlődéséről. Sokkal több és 

mélyrehatóbb felkészülést jelent a pedagógusok részéről ennek a szervezeti formának a 

megvalósítása, de belátták az óvodapedagógusok, hogy a gyerekek fejlődése érdekében ez a 

legmegfelelőbb szervezeti forma. Továbbiakban is ezt a módszert szeretnénk preferálni, így a 

munkatervben megfogalmazott külső világ tevékeny megismerése területen lévő cél és 

feladatok megvalósulását a szakmai munkaközösségi bemutatókon mikrocsoportos 

tevékenység megszervezésével fogjuk erősíteni. 

Fejlesztendő terület: minél több csoportban alkalmazni a mikorcsoportos szervezeti formát. 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A 6 éves kor után óvodában maradó 

gyermekek csoportos és egyéni fejlesztése 

Cél: a még egy évet óvodában maradó 

gyermekek iskolaéretté váljanak a fejlesztő 

módszerek eredményeként 

Feladat: ha szükséges, a segítő 

szakemberekkel (logopédus, 

gyógypedagógus, óvodapszichológus) 

együttműködve a fejlesztések megvalósítása  

 

Minden évben maradnak tanköteles korú gyermekek az óvodában, akiket a szakszolgálatok, 

vagy a segítő szakemberek (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) az 

óvodapedagógusok egyetértésével a szülőkkel egyeztetve még egy év óvodai nevelést 

javasolnak. Szeretnénk az óvodában maradó gyermekek számát csökkenteni, de az egyéni 

különbözőségek, az egyes részterületeken való lemaradás olyan fokú egyes esetekben, hogy 

nem tudnánk jó szívvel elengedni a tanköteles gyermekeinket iskolába. Ebben az évben 69 

gyermek maradt az óvodában. A felméréseket követően kiderült, hogy hány területen van 

lemaradása egy-egy gyermeknek (1 területen 14 gyermek, 2 területen 26 gyermek, 3 területen 

10 gyermek, 4 területen 10 gyermek, 5 területen 6 gyermek, 6 területen 1 gyermek, 7 

területen 1 gyermek, 8 területen 1 gyermek). Ennek érdekében az óvodapedagógusok és a 
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szakemberek összefogva segítették a gyerekeket a lemaradást mutató területeken. 

 
fő fejlesz-

tendő 

terület 

egyé-

ni v. 

cso-

port 

milyen 

rendszeres-

séggel 

módszer/eszköz segítő 

szakember 

részt vett-e a 

fejlesztésben 

ha igen 

melyik 

területen 

milyen 

rendszeres-

séggel 

37 beszéd-

fejlődés 

egyé-

ni és 

cso-

port 

hetente, 

és 

folyamatosan 

szervezett 

tevékenységeke

n, nyelvtörők, 

artikulációs, 

beszédészlelési 

–értési játékok  

gyógypeda-

gógus, 

logopédus, 

fejlesztőpeda-

gógus 

komplex, 

hangképzés

artikuláció 

heti 1-3X 

32 finom-

motorika 

egyé-

ni és 

cso-

port 

hetente, 

és 

folyamatosan 

szervezett 

tevékenységeke

n, egyéni 

szabadidei (pl. 

mandala, 

csipeszelés, 

szövés-fonás, 

origami, varrás, 

gyöngyfűzés) 

gyógypeda-

gógus, 

utazó 

logopédus, 

külső 

grafomotor

os 

heti 1-2X 

25 figyelem egyé-

ni és 

cso-

port 

hetente, 

és 

folyamatosan 

szervezett 

tevékenységeke

n, 

szövegvisszamo

ndás, mese 

kulcsszóval, 

társasjáték 

gyógypeda-

gógus, 

logopédus 

szakértői 

vélemény 

alapján 

heti 2-3X 

24 szociali-

záció 

egyé-

ni és 

cso-

port 

folyamatosan kapcsolatteremt

ő, 

közösségépítő, 

drámajátékok, 

Varázsjáték 

óvodapszichol

ógus 

külső 

pszicho-

dráma 

heti 1X 

22 nagy-

mozgás 

egyé-

ni és 

cso-

port 

hetente 2X, 

és 

folyamatosan 

szervezett 

tevékenységeke

n, 

mozgásfejlesztő 

eszközökkel a 

csoportban, 

udvaron, 

differenciált 

mozgásfejleszté

s, Varázsjáték 

fejlesztőpeda-

gógus, 

gyógypeda-

gógus, 

gyógytestne-

velő 

komplex, 

nagymoz-

gások 

heti 1X 

heti 1X 

heti 2X 

16 feladat-

tudat, 

feladat-

tartás 

egyé-

ni és 

cso-

port 

folyamatosan szervezett 

tevékenységeke

n, 

társasjáték, 

varrás, 

LOGICO, 

munka jellegű 

tevékenységek 

gyógypeda-

gógus,  

logopédus, 

utazó 

logopédus 

feladat-

tudat, 

feladat-

tartás 

heti 2X 

heti 2X 

heti 1X 

13 kognitív 

képes-

ségek 

egyé-

ni és 

cso-

port 

hetente 

és 

folyamatosan 

szervezett és 

szabadidei 

tevékenység, 

egyéni 

feladatadás 

gyógypeda-

gógus, 

logopédus 

külső 

mennyiség 

ismeret 

vizuális és 

verbális 

emlékezet 

heti 1X 

heti 2X 

8 emléke-

zet 

egyé-

ni és 

folyamatosan szervezett 

tevékenysége-

- - - 
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cso-

port 

ken, 

társasjáték 

6 téri 

tájékozó-

dás, 

irányok 

egyé-

ni és 

cso-

port 

folyamatosan szervezett 

tevékenysége-

ken 

építés, mozgás, 

társasjáték 

logopédus  heti 2X 

4 szeriali-

tás 

egyé-

ni és 

cso-

port 

folyamatosan szervezett 

tevékenységeke

n, 

láncmesék, hét 

napjai, 

napszakok, 

hónapok, 

sorminta 

gyógypeda-

gógus 

 heti 1X 

 

A táblázatban jól látható, hogy szakemberek is részt vettek a fejlesztésben, és minden 

gyermek esetében csoportos foglalkozások is megvalósultak az óvodapedagógusok 

vezetésével. Nyugodt szívvel engedjük el a tanköteles gyermekeket iskolába. 

 

Fejlesztendő terület: a szakszolgálatokkal szorosabb együttműködés, hatékonyabb 

kommunikáció elősegítése. 

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

Az iskolaérettség kritériumait már a 

kiscsoportos szülői értekezleteken ismerjék 

meg a szülők 

Cél: a szülők már az óvodai élet kezdetekor 

ismerjék meg az iskolaérettség kritériumait 

Feladat: csoportos szülői értekezleteken az 

óvodapedagógusok ismertetik, beszélgetést 

kezdeményeznek az iskolaérettségről, az 

óvodapszichológus bevonása a szülők 

tájékoztatásába  

 

Minden évben foglalkozunk az iskolaérettségi tájékoztatók megtartásával. Az eddigi 

tendencia az volt, hogy az utolsó éves nagyok (tanköteles korba lépők) szülői értekezletek 

alkalmával, valamint az óvodapszichológusunk segítségével tájékoztattuk a családokat az 

iskolaérettségi kritériumokról. A fogadó órák is lehetőséget adtak e téma hathatósabb 

körüljárására. Ennek ellenére úgy ítéltük meg, hogy nem elég az utolsó évben erről a témáról 

beszélni. Már a kiscsoportban be kell építeni a szülői értekezletek témái közé. Ezért már idén 

elkezdtük a kiscsoportos szülői értekezleteken ennek a témának körüljárását, az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. A célunk hosszú távon az, hogy minden évben előkerüljön 

a téma, akkor teljesebb képet kapnak a szülők arról, hogy az iskolába készülő gyermekük 

megfelel-e az iskola kihívásainak. A szülői értekezletek jegyzőkönyvei tartalmazzák az 

iskolaérettségi téma megjelenését. Ebben az évben 4 kiscsoportban és az összes vegyes 

életkorú gyermekek csoportjában foglalkoztak az iskolaérettséggel. 

 

Fejlesztendő terület: még több oldalról megközelíteni a témát, esetleg szakemberek 

meghívásával az egyes szülői értekezletekre. 
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Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A szülőkkel való együttműködés fejlesztése 

az óvodai programok elégedettség 

mérésével 

Cél: a szülőkkel közös programokon az 

elégedettség mérése 

Feladat: az elégedettségi kérdőívek 

összeállítása, a mérés elvégzése 

 

 

Fontos célunk a szülők igényeinek és elégedettségének folyamatos figyelemmel kísérése, 

folyamatos kommunikáció biztosítása, a szülői igények és a pedagógiai célok összhangjának 

megteremtése. Az együttesen, több partnertől jelentkező igények koordinálása, prioritási 

sorrend megállapítása. A lehetőségekhez mérten az igények kielégítése. Ebben a témában a 

szülőket kerestük meg. A kapcsolattartásunkra a szülői értekezletek, fogadó órák, napi 

kapcsolatok, játszó/barkács délutánok, ünnepek, hagyományok, nyílt napon hivatottak. 

Minden nevelési évben felmértük a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, 

valamint a mérési eredmények alapján elvégeztük a szükséges beavatkozásokat. Ezek azt a 

célt szolgálják, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk az állandó minőségjavításhoz. 

Ebben az évben ünnepekre, eseményekre, programokra kérdeztünk rá. Minden közös 

program után kérdőívet kaptak a szülők, amit anonim tölthettek ki és azt egy gyűjtődobozba 

dobhatták be. A kérdőívvel való véleménykérést a szülők is gyorsnak, hatékonynak ítélték. 

Főleg a konkrétságát, a sajátos véleményalkotás lehetőségét látták meg benne. A szülői 

részvétellel megtartott programok szervezésénél kiderült, hogy hálásak az óvodai 

szervezésért. A saját gyermekeik szereplésére nagyon kíváncsiak, érdeklődőek.  Jónak tartják 

a programok jellegét, látják, hogy a gyermekek érdekeit (életkori sajátosságaikat, 

idegrendszeri igénybevételüket) is figyelembe vesszük. Az intézményi működéssel való 

elégedettségi vizsgálat során több olyan jelzés volt, hogy nagyra értékelik, a szülők a 

programok szervezését.  

Fejlesztendő terület:  

 más programok kipróbálása 

 elégedettségmérés tovább folytatása 

Telephely Erősség Fejlesztendő terület Fejlesztési javaslat 

Ezüstfenyő színvonalas 

programok 

szervezés, helyszín több bábelőadás, 

színházlátogatás 

Pajkos hagyományok 

ápolása, önálló 

arculatunk 

megtartása, 

komplex, játékos, 

egyéni 

sajátosságokra 

épített fejlesztés, 

környezettudatos 

magatartás 

megalapozása 

- Albertfalvai Óvoda 

közös 

hagyományainak 

kialakítás, közös 

programok szervezése 

Bükköny/Érem/Derzsi a programok száma 

és minősége 

több szülő bevonása a 

programokba  

mesemondás, 

barkácsolás, zenélés, 

sütés, érdekes 

foglalkozások, más 

kultúrák bemutatása 
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Összefoglalva a szülők, családok elégedettek a gyermekeik és a szülői részvétellel szervezett 

programokkal. Minden esetben figyelembe vesszük a szülői észrevételeket, javaslatokat, és 

amennyiben módunk és lehetőségünk adódik, változtatunk rajta. 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

Az SNI gyermekek nevelési módszereinek 

fejlesztése 

Cél: az SNI gyermekek nevelésében, 

fejlesztésében az óvodapedagógusok, segítő 

szakemberek (gyógypedagógus, 

óvodapszichológus, logopédusok), 

asszisztensek, dajkák még hatékonyabb 

együttműködése 

Feladat: a gyógypedagógus és 

óvodapszichológus munkatervében rögzített 

esetmegbeszélések, konzultációk folytatása 

 

A segítő szakemberekkel való szoros együttműködés elengedhetetlen az SNI és a BTM 

gyermekek esetében. Ezért is tartottuk fontosnak az esetmegbeszélések és konzultációk 

beépítését a minden napi gyakorlatba.  

 

Gyógypedagógus – Pszichológus TEAM: a nevelési év folyamán minden hónap első 

hetében ültünk össze az általunk kezelt gyermekekkel kapcsolatos problémák átbeszélésére. 

Ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy az ötletekkel egymás munkáját segítsük, 

valamint előkészítettük az általunk vállalt munkákat. Az együttműködésünk igen hatékony 

volt. 

Nagycsoportos szülői értekezlet: A nagycsoportos óvodapedagógusoktól érkezett 

meghívások alapján vettünk részt az általuk tartott szülői értekezleteken, és előadásokat 

tartottunk az iskolába lépő gyermekekről. A kollégák visszajelzései alapján igen vegyes volt 

a fogadtatás a szülők részéről, mivel érzékeny problémát érintettek az előadások. 

Nyugi ovi program előadás sorozat: A program célkitűzései módszertani segítség nyújtása 

az óvodás gyermekek közösségében: 

- az egymás iránti tolerancia, elfogadás és együttműködésre való hajlam kialakításához,  

- az olyan bántalmazó magatartás megelőzéséhez, amellyel a gyermekek szándékosan 

fájdalmat okoznak társuknak vagy kiközösítenek valakit, 

- azon képességek és stratégiák elsajátításához és gyakorlásához, amelyekkel 

hatékonyan meg tudják védeni magukat és társukat a bántalmazással szemben 

- az óvoda biztonságos, békés, nyugodt környezet legyen minden gyermek számára. 

A programot 5 alkalommal tartottuk meg az Ezüstfenyő épületben. A részvétel önkéntes volt. 

A visszajelzések szerint a módszert érdekesen és hatékonynak találják a kollégák, és a 

következő nevelési évben többen igyekeznek bevezetni. Tervezzük a program 

megvalósulásának nyomkövetését, a folyamatos szakmai segítségnyújtást. 

Esetmegbeszélés: Az előző nevelési évben megkezdett esetmegbeszélés sorozatot minden 

épületben 1 vagy több alkalommal megtartottuk. Ennek témakörei igen változatosak voltak 

az éppen aktuális problémáktól függően. A pedagógus kollégák visszajelzései alapján 

hasznos volt a munkájuk végzéséhez, ezért a következő nevelési évben is tervezzük a tovább 

folytatását az esetmegbeszélő alkalmaknak. 

Konzultáció a pedagógusokkal: A nevelési év folyamán folyamatosan tartottunk 

konzultációkat a minket megkereső kollégákkal az aktuálisan felmerülő gyermekekkel 
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kapcsolatos nehézségekről. Megkeresések érkeztek az SNI, BTM gyermekek 

adminisztrációjával kapcsolatban, a szakértői kérelmek kitöltésével kapcsolatban, gyermekek 

megfigyelésére vonatkozóan, szülőkkel való közös konzultációval kapcsolatban, a 

csoportokban felmerülő nevelési nehézségek miatt. A kollégák visszajelzései alapján 

bizalommal fordulnak hozzánk felmerülő problémáikkal. Hasznosnak vélték a 

konzultációkat. 

Kapcsolattartás a kerület más intézményeiben dolgozó gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus kollégákkal. Sikeresnek mondható a kapcsolattartás, mivel a kialakított 

személyes jó szakmai kapcsolatnak köszönhetően sok esetben megoldódtak a nevelési év 

közben felmerülő ellátási nehézségek. 

Fejlesztési javaslat: tovább folytatása a megkezdett nyugi ovi programnak, konzultáció és 

esetmegbeszéléseknek.  

 

 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A gyakornoki folyamat dokumentációjának 

fejlesztése a mentor óvodapedagógusaink 

segítségével 

Cél: a kétéves gyakornoki idő alatt az 

óvodapedagógusok alaposan ismerjék meg 

az óvodai dokumentumainkat, 

intézményünk nevelői gyakorlatát, a 

gyakornoki dokumentációkat az előírtaknak 

megfelelően vezessék 

Feladat: a mentorok munkáját 

mesterpedagógusaink segítik, akik a 

gyakorlatvezetői munkájuk tapasztalatait és 

az újabb módszereket is megosztják mentor 

kollégáikkal  

 

Intézményünkben három gyakornok kolléga mentorálását végeztük ebben a nevelési évben. 

Ketten az első gyakornoki évüket töltötték, egy kollégánk pedig már a másodikat.  

Az első gyakornoki évüket töltő kollégák fejlődésének tapasztalatai: 

Elsődleges célunk a szakmai felkészültségük megismerése, illetve baráti, jó munkatársi 

kapcsolat kialakítása volt. Előzetes elméleti tudásukat és gyakorlati tapasztalataikat az általuk 

megkezdett gyakornoki portfólió dokumentumaiból ismerhettük meg, amely tartalmazta a 

hallgatói évek során vezetett óvodai tevékenységek, illetve a záró foglalkozás tervezeteit, 

valamint a szakdolgozataikat.  

A mentori tevékenységünk következő feladataként bemutattuk számukra intézményünket, 

annak szervezeti felépítését. Az Albertfalvai Óvoda pedagógiai programjának főbb fejezeteit 

közösen áttanulmányoztuk. A Szervezeti és Működési Szabályzattal és az intézmény 

munkatervével is megismertettük őket. 

Az alapdokumentumok megismerése után gyakorlati munkájuk megfigyelése érdekében 

hospitáltunk csoportjukban. Az első látogatás célja elsősorban pedagógus személyiségüknek, 

irányító szerepüknek, a gyerekekkel való kapcsolatteremtési képességüknek, 

kommunikációjuknak, bánásmódjuknak megismerése volt.  

Fejlesztési tervük elkészítése előtt diagnosztikus értékelést végeztünk, amely segítségével 

konkrét fejlesztési javaslatokat és feladatokat fogalmazhattunk meg számukra. Elsősorban 
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elméleti, módszertani felkészültségük gyarapítása volt az elsődleges cél, valamint a tervezési 

feladatokban való jártasság megszerzése. 

Az első évre betervezett szakmai látogatások során felmérhettük pedagógiai felkészültségük 

szintjét, módszertani tájékozottságukról is képet kaphattunk. Fejlesztő szándékú 

értékeléseinkkel igyekeztünk ismereteiket bővíteni, szükség esetén szakirodalmat adtunk 

számukra azokban a témákban, amelyekben segítségre, ismeretgyarapításra volt szükségük.  

A munkatervben meghatározott tevékenységek közé tartozott a gyakornokok hospitálása a 

mentorok vezette gyermekcsoportban. Igyekeztünk példát adni számukra a tervezési, 

szervezési, irányítási, értékelési feladatokban egyaránt. Hospitálásaik alkalmával 

feljegyzéseket, jegyzőkönyvet vezettek. A tevékenységek végén közösen értékeltük a 

látottakat. Szakmai ismereteik, tapasztalataik gyarapítása érdekében részt vettek 

munkaközösségi bemutatókon, szakmai konferencián, előadáson, gyakran beszélgettünk 

nevelési helyzetek megoldásáról, tanácsot, útmutatást kértek és kaptak.   

A második gyakornoki évüket töltő kolléga fejlődésének tapasztalatai (mentori 

beszámoló): 

Ez a nevelési év különösen sok feladatot adott második nevelési évét töltő kollégám és 

mentora számára egyaránt. Az előző nevelési év mentorálási hiányosságainak pótlása mellett 

a gyakornoki portfólió elkészítése és a feltöltési határidő betartása is sok feladatot adott. 

Ezért ezt a két kihívást párhuzamosan kellett megoldanunk, de gyakornokunk mellé egy 

olyan tapasztalt kolléga került, aki nagyban támogatta az egyes területeken adódó 

hiányosságok pótlását. 

A gyakornokot segítő mentorként legfontosabb feladatom a kezdő óvodapedagógus szakmai 

fejlődésének, egyéni szükségleteket figyelembe vevő segítése, a gyakornok tevékenységére 

való reflektálás volt. Figyelemmel kellett kísérnem mentoráltam nehézségeit, nemcsak a 

gyermekekkel való foglalkozás, hanem a teljes szakmai fejlődés tekintetében. Fontos volt 

számomra, hogy szakmai szocializációját támogassam, önbizalmát, önhatékonyságát 

alakítsam, a pedagógiai problémák, konfliktushelyzetek kezelésében segítsem, önreflexióját 

fejlesszem.  

A gyakornok tevékenységének folyamatos elemzése és értékelése a legtöbb esetben nem csak 

a minősítést, hanem a fejlődés támogatását célozta, ugyanakkor a portfólió készítése közben 

mentoráltam összes pedagógus kompetenciája fejlődött.  

Kiemelt feladatom volt, hogy segítsem a gyakornokot abban, hogy megtalálja a 

személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját. 

A minősítő vizsga előkészítését segítette, hogy elvégeztük önértékelését is, amely során 

önfejlődési tervében meghatározta fejlesztési területeit. 

Fejlesztési terület: a portfólió felület feltöltésének ellenőrzése. 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

Az Anyanyelvi Szakmai Centrum 

programjainak összehangolása a kerületi 

szakmai programjaival 

Cél: a centrumok szakmai programjai ne 

ütközzenek egymással, lehetősége legyen a 

kerület pedagógusainak mindegyiken részt 

venni 

Feladat: az önkormányzati munkatársak 
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segítségével a többi szakmai centrum 

programjainak megismerése, a 

programokon való részvétel biztosítása, 

megszervezése 

 

Sajnos ez továbbra is célként fogjuk megfogalmazni, mert ez idén sem valósult meg 

maradéktalanul. Érezhető volt a tavaszi időszakban, hogy besűrűsödtek a centrumok által 

meghirdetett programok száma, amelynek eredményeképpen kevés számú jelentkező volt a 

mi programunkra is. Az óvodánk óvodapedagógusai viszont aktívan részt vettek valamennyi 

centrum előadásán, szakmai műhelyén. Elmondhatjuk, hogy a legnagyobb számban mi 

képviseltettük magunkat a kerület programjain. 

Fejlesztési terület: szeptemberben felvenni az óvodák szakmai centrumának koordinátoraival 

a kapcsolatot. 

Fejlesztési javaslat 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017/2018. éves munkaterv) 

A klímamérés eredményeiből következően: 

a munkatársak éljenek problémafelvető, 

javaslattételi jogukkal 

Cél: a klímamérésben problémaként 

jelentkező kérdésekről (pl. jutalmazás, 

szervezés, munkatársak felvétele) a közös 

megbeszélések eredményeképp 

egységesebben vélekedjenek munkatársaink   

Feladat: a szakmai értekezleteken, 

megbeszéléseken mondják el véleményüket, 

tegyenek javaslatokat a problémák 

megoldására 

 

Minden év májusban az önkormányzat valamennyi óvodájában klímafelmérést végez az 

intézményi önértékelési folyamat megsegítéséhez, amely a szervezeti kultúra fejlesztését is 

szolgálja. Tavaly 120 állítást tartalmazott a kérdőív. Minden telephely valamennyi dolgozója 

megkapta, anonim módon kitöltötte és a kijelölt dobozta helyezte. Ezt küldtük be az 

önkormányzatba. Szeptemberben megkaptuk a kiértékelését, amelyet Dr. Szivák Judit 

szakértő asszony végzett el.  

A szervezeti struktúra esetében a tavalyi utolsó helyről a 2. legjobban működő dimenzió az 

óvodában.  

Az eredmények azt tükrözték, hogy a dolgozók egyes telephelyeken nem elégedettek a 

díjazás, jutalmazás, munkaerő toborzással. Erre próbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni az év 

közben. A jutalmazás kérdéskört az értékelési szabályzat megalkotásával egyértelművé, 

konkrétabbá tettük. Ez a következő nevelési évben fog megvalósulni. Eddig a jutalmazás 

szempontjait az SZMSZ-ben szabályoztuk, az óvodavezető a helyettes kollégák véleményét, 

javaslatait figyelembe véve hozta meg a végső döntést a jutalom alap kiosztásában. 

Az értekezletek többségénél szóba került a jutalmazás, mint problémakör, de érdemi 

hozzászólás, javaslat nem érkezett ennek feloldására. Az értékelési szabályzat alkotása 

közben olyan kollégák is részt vettek benne, akik kritikusan álltak a témához. Az ő 

meglátásuk, a szabályzat kiegészítését szolgáló munkájuk sem vitt előbbre bennünket. Így 

továbbra is keressük a megoldást arra, hogy a jutalmazás mindenkit megelégedéssel töltsön 

el. 
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A munkatársak felvétele mindig rizikót is tartalmaz. Az óvodavezető igyekszik nem 

egyszemélyi döntést hozni, az érintett épület helyettes kollégáit is bevonja a végső döntésbe. 

Ennek ellenére van, aki tovább áll, van, akivel nem tudnak együtt dolgozni a kollégák. Az 

elmondások alapján hiányzik a kitartás, az alkalmazkodó képesség, a lojalitás, az alázat. 

Ezek emberi tulajdonságok, a felvételi elbeszélgetés során ezekre nem derül fény. Sajnos az 

állandó óvodapedagógus hiány megköti az óvodavezető kezét, nincs választási lehetősége. 

Több fórumon próbálunk óvodapedagógust találni, ennek ellenére nincs jelentkező. Ezzel 

többszörös teher hárul a váltótárs nélkül maradó óvodapedagógusokra. 

Fejlesztendő terület: a klímamérés pontjainak pontos értelmezése valamennyi dolgozó 

számára 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

 

 

Az intézmény pedagógusainak belső ellenőrzési rendszerét a 2016-ban elkészített 
Önértékelési programunk tartalmazza.  

Az önértékelés alapvető célja volt az egyéni és intézményi szintű munka javítása. Az 

értékelés az erősségeket hangsúlyozta, és a fejlesztés irányait határozta meg. 

A 2017/2018. nevelési évre tervezett ellenőrzések megvalósulását az önértékelést támogató 
munkacsoport vezetője az alábbiakban összegezte. 

 

Munkaközösségünk alapvető célja volt a jogszabályok által előírt pedagógus 

önértékelésekre, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésre történő tudatos felkészülést 

támogassa. A pedagógus és intézményi önértékelési folyamatok, tanfelügyelet, tervszerű 

előkészítése, támogatása és lefolytatása.  

 

Önértékelési rendszerünk működtetésében fontosnak tartottuk, hogy: 

 alkalmas legyen a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására, 

 tegye lehetővé a problematikus, fejleszthető területek azonosítását és a fejlődésre 

irányuló célok kijelölését, 

 az önértékelések által fejlődjön kollégáink önelemző képessége, 

 mutassa ki a különböző területek erősségeit és fejleszthetőségét, 

 legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására, 

 támogassa az óvodavezetést abban, hogy jobban megismerje a dolgozók szakmai 
eredményeit, 

 a pedagógusok felkészülését segítsük a tanfelügyeleti ellenőrzés, valamint a minősítés 
előtt, 

A munkaközösség kiemelt feladatai voltak: 

 A munkaközösség éves munkatervének – önértékelési tervének összeállítása, 

 Az önértékelési rendszer lebonyolításának irányítása, koordinálása az intézményben, 

 a feltöltő felület megismerése, használata a munkaközösség minden tagja számára,  

 együttműködés, munkamegosztás a munkaközösség tagjai között, 

 határidők betartása az önértékelésben részt vevők minden kolléga tekintetében,  
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 kommunikáció, információátadás az épületek között, 

 tudásmegosztás – az önértékelések nyitottá tételével, 

 az önértékeléshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése – különös tekintettel az 
önfejlesztési tervre,  

 a pedagógus és intézményi önértékeléshez kapcsolódó szülői kérdőívek 
értelmezésének segítése a szülők körében, 

 önértékelés fejlesztése a kompetenciák mentén, 

 az önértékelés és a minősítés kapcsolódási pontjainak tudatosítása a nevelőtestület 

számára, 

 az éves önértékelésre kijelölt kollégák önértékelésének előkészítése, elvégzése, 

 IKT eszközök használata – az önértékelésben részt vevő kollégák esetében, 

A megkezdett önértékelési feladatokat az intézmény 5 éves önértékelési tervének 

megfelelően folytattuk. 

Ebben a nevelési évben különösen sok feladat hárult munkaközösségünkre, hiszen a 

betervezett önértékeléseken kívül az intézményi önértékelést is el kellett végeznünk és az 

intézményvezetői és intézményi tanfelügyeletre is fel kellett készülnünk. 

Önértékeléseinket az OH által meghatározott központi elvárásrendszer alapján végeztük.  

2017 januárjától működik az OH önértékeléshez kapcsolódó feltöltő felülete, így a 

pedagógus önértékeléseket és az intézményi tanfelügyeletet megelőző önértékelést is a 

felületen végeztük.  

Az önértékelési csoport a következő feladatokat végezte el: 

 összeállítottuk a munkaközösség éves munka – és önértékelési tervét, 

 folytattuk a pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó önértékeléseket, 

 feltöltöttük és aktualizáltuk az önértékelésekhez és tanfelügyelethez szükséges 
dokumentumokat az OH rendszerébe, 

 segítettük a kollégákat az önértékeléshez kapcsolódó dokumentumok értelmezésében, 

elkészítésében, 

 lebonyolítottuk és koordináltuk az önértékelések folyamatát, 

 technikai segítséget nyújtottunk a feltöltő felület használatában, 

 elvégeztük az intézményi tanfelügyeletet megelőző intézményi önértékelést, 

 segítettük a vezetői és intézményi tanfelügyelethez előkészítését, 

 beszámolót készítettünk az éves feladatok megvalósításáról 

Az eddig elvégzett önértékelések: 

2015-2016 

• Ezüstfenyő épület: 7 fő 

• Bükköny, Derzsi, Érem épület: 8 fő 

• Pajkos épület: 5 fő 

Összesen: 20 fő / 54 fő (nevelőtestület száma) = 37% 

            2016-2017 

• Ezüstfenyő épület: 3 fő 

• Bükköny, Derzsi, Érem épület: 5 fő 

• Pajkos épület: 1 fő 
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Összesen: 9 fő / 54 fő (nevelőtestület száma) = 17% 

 

 

2017-2018  

•      Ezüstfenyő épület 2 fő 

•      Bükköny, Derzsi, Érem épület: 3 fő 

•      Pajkos épület: 2 fő 

              Összesen: 7 fő / 54 fő (nevelőtestület száma) = 13% 

Három nevelési év alatt: 36 fő / 54 fő (nevelőtestület száma) = 67% 

Az elvégzett önértékelések száma az óvodapedagógusok fluktuációja miatt sajnos nem 

tükröz teljesen valós számot, ezért a következő nevelési évben több kolléga önértékelését kell 

elvégeznünk. 

Erősségek: 

 együttműködés a helyi munkaközösségekkel, 

 a tudásmegosztás, a munkaközösségi bemutatók és az önértékelések 

összekapcsolásával, 

 a bemutatók és az azt követő önértékelések, megbeszélések nagyon pozitív hangulata, 

 segítség a szükséges dokumentumok értelmezésében, elkészítésében, 

 sikeres intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

Fejleszthető területek: 

 együttműködés, munkamegosztás a munkaközösség tagjai között, 

 határidők betartása az önértékelésben részt vevő minden kolléga tekintetében,  

 kommunikáció, információátadás az épületek között, 

 tudásmegosztás – az önértékelések nyitottá tételével, 

 az önértékeléshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése – különös tekintettel a 
pedagógus kompetenciákra támaszkodó önfejlesztési tervre,  

 a pedagógus, vezetői és intézményi önértékeléshez kapcsolódó szülői kérdőívek 
értelmezésének segítése a szülők körében, 

 önértékelés fejlesztése a kompetenciák mentén, 

 az önértékelés és a minősítés kapcsolódási pontjainak tudatosítása a nevelőtestület 
számára, 

 IKT eszközök használata – az önértékelésben részt vevő kollégák esetében, 

 a feltöltő felület megismerése, használata a munkaközösség minden tagja számára  

Tavaly megtörtént az óvodavezető önellenőrzése, idén pedig a tanfelügyeleti ellenőrzése, 

amelyre 2018. márciusában került sor. Ezt megelőzően az OH informatikai felületére 

feltöltöttük az elkészült jegyzőkönyvet, az önfejlesztési tervet, amely 5 területet ölelt fel (az 

intézmény gyermekvédelmi munkájának hatékonyabb működtetése, a 3 mesterprogram 

beépítése az intézmény cél-és feladatrendszerébe, az anyanyelvi szakmai centrum 

eredményes működtetése, az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódó dokumentumainak 

végleges kialakítása, a szükséges korrekciók elvégzése, a nevelőtestület és a nevelő munkát 

segítő alkalmazottakkal hatékonyabb, személyesebb kapcsolat kialakítása). A látogatást 

követően a felületre felkerült a szakértők 5 kompetencia mentén történő véleményalkotása, 

amelyben kifejtették az óvodavezető erősségeit és fejlesztendő területeit. Az ellenőrzés az 

óvodavezető önfejlesztési tervének a feltöltésével zárult. 
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Szintén most került sor 2018. áprilisában az intézményi önértékelésre, valamint az azt követő 

tanfelügyeleti ellenőrzésre. Az OH felületére felkerült az önértékelés során készült 

jegyzőkönyv, valamint az intézkedési terv, amely 3 területet ölelt fel (az IKT eszközök 

használata a pedagógiai munkában, mérési rendszer felülvizsgálata, módosítása, a 

pedagógusok szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak). A látogatást követően a szakértők feltöltötték a felületre az  7 kompetencia 

mentén az intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit. Az ellenőrzés az intézkedési terv 

feltöltésével zárult. 

Mindkét tanfelügyeleti ellenőrzés a legmegnyugtatóbban zárult, a szakértők ugyanazokat a 

területeket jelölték meg fejlesztendő területnek, amelyeket az önfejlesztési és intézkedési 

tervben megfogalmazott az óvodavezető. (3.sz.Melléklet) 

A mesterprogram tervezett vállalásainak megvalósulása a 2017/2018 nevelési évben  

Pásztor Ágnes beszámolója 

A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SzPT) tervszerű szervezett folytatása a 

Napsugár csoportban.  A Csiga csoportban 2, életkor szerint lehetőleg homogén csoport 

kialakítása, a játékok elindítása, tervszerű, szervezett lebonyolítása.  

A tervek szerint megvalósultak a Varázsjátékok. Összesen 32 játékban vettek részt a 

gyerekek. 

Az éves tevékenységi tervek megalkotása, minden szükséges eszköz, kellék beszerzése. A 

szükséges dokumentációs anyagok elkészítése, az archiválási folyamat folytatása. 

Az éves tevékenységi tervek elkészültek. Az év folyamán kisebb változtatások voltak a 

tervben. Ezt az indokolta, hogy a gyerekek fejlődéséhez, aktuális érzelmi állapotához, a 

csoportalakulási folyamatokhoz igazítottam a játékok időrendjét. Az eszköztárat sikerült 

tovább bővíteni. A nagycsoportos korú gyerekek szívesebben rajzolnak már filctollal, ezért 

vásároltam mindenki számára 1 filctoll készletet is. Bővült a játékok eszköztára néhány 

tárggyal is, amelyeket a játékok keretében szemléltetés céljára használhattam. A rajzok 

számítógépes archiválása, szkennelése a nyár folyamán fog megvalósulni. 

Kísérleti és kontroll csoport kialakítása. Adatgyűjtés: az érzelmi- szociális képességek 

fejlettségi szintjének mérési adatai, az anamnézisek, a rajzok elemző vizsgálatának 

eredményei.  

A kísérlet elindult. Az Albertfalvai Óvoda minden csoportjából, csoportonként 3-3 gyermek 

adatait gyűjtöttem össze. Az aktuális fejlettségi szintekről helyzetelemzés készült.  A 

játékokon készült rajzok gyűjteményei elkészültek. Minden gyermeknek egyéni 

dokumentumgyűjtő mappája van, amely megkönnyíti a rajzok kezelését, folyamatban történő 
vizsgálatát. A nevelési év végén, június elején a szülőket fogadóóra keretében tájékoztattam 

a gyermekek aktuális fejlettségi állapotáról, az esetlegesen észlelt érzelmi problémákról, a 

rajzok vizsgálatának eredményeiről. 

Hospitálás Varázsjátékos csoportban.  

Sajnos a tervezett hospitálási helyen áthelyezés miatt a csoportot nem tudta elindítani az 

óvodapedagógus. A következő nevelési évben fel kell vennem a kapcsolatot másik 

Varázsjátékos csoporttal. 
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Az elméleti ismeretek gyarapítása, a releváns szakirodalom feldolgozásának folytatása.  

A szakirodalmak feldolgozása megtörtént. Elméleti ismereteimet elsősorban a 

szimbólumelemzés, valamint a rajzelemzés témájában sikerült gazdagítanom. A 

szimbólumok elemzéséhez egy szimbólumgyűjteményt állítottam össze, amelyhez 

készítettem egy diasorozatot is, amelyben a leggyakrabban használt szimbólumok részletes 

elemzéseit mellékeltem. Ez megkönnyíti a gyermekrajzok elemzését is 

Fejesné Turai Rita beszámolója 

Célom: A hosszú távú szakmai céljaim megegyeznek a képzés kimeneti követelményivel, a 

pedagógus kompetenciák megalapozásával, az elméletre épülő gyakorlat megvalósításával. 

Fő feladatom: Az eredményes gyakorlati képzés érdekében, a kimeneti követelmények, az 

Alapprogram és óvodánk pedagógiai programjának összehangolása – melynek 

középpontjában a gyermekek állnak. 

Gyakorlatvezetés a 2017-2018-as nevelési évben 

Gyermekcsoport bemutatása a hallgatók felé,  

Csoport szokás- és szabályrendszerének ismertetése, óvoda terei, dokumentumai, 

A bemutató és a mentor mintát ad: a gondozási feladatok megvalósításában, a szabad játék 

támogatásában, az óvónői szerepben, gyermeki szabadság és az életkori sajátosságok 

figyelembevételében.  

A bemutató elemezése, (minta) konkrét megfigyelési szempontok alapján  

I-II. félév kiemelt feladatai: 

 egyéni és csoportos gyakorlat megszervezése, segédanyagok, 

 egyéni és csoportos hospitáláshoz kapcsolódó feladatok ismertetése, 

 segítő, támogató kapcsolat kialakítása. (internetes zárt csoport) hallgatók 
megismerése - kérdőív 

 játékbemutatók, rajzolás, festés, kézimunka és verselés, mesélés bemutató, valamint a 
bemutatót követő önértékelés, 

 az egyéni óvodai hospitálás és gyakorlat irányítása, együttműködés a hallgatóval, 

 az óvodai dokumentáció megismertetése (óvoda pedagógiai programja, csoportnapló, 
házirend), 

 a gyermekcsoport megismerésének segítése – szokás és szabályrendszer, 

 a hallgató feladatvégzésének folyamatos követése, a hallgató fejlődéséhez igazított 

támogatása, segítése, reflektív visszajelzés, 

 a hallgatói feladatteljesítés elemzése, értékelése egyéni megbeszélés és csoportos 
megbeszélés kereteiben, a fejlesztő értékelést követve, konstruktív visszajelzésekkel 

 a csoportos óvodai gyakorlat részfeladatainak irányítása, hatékony szakmai 
együttműködés és kommunikáció a csoporttal és a tutorral. 

Tervezett feladataimat a nevelési év során megvalósítottam. 

A gyakorlati képzés rendje megváltozott, az eddigi 1 napos ismerkedés helyett már az első 

félévben is 5 napot tölthettek a csoportunkban az I éves hallgatók. Ez nagyon javukra vált, 

hiszen a II. félévi feladataikat (gondozási feladatok, játéktevékenység támogatása) nagyban 
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megkönnyítette. Nyitott, érdeklődő hallgatók az I. évesek és a csoportban utolsó félévüket 

töltő III. évesek is mintát nyújtottak társaiknak. Így tőlük is példát látnak arra, hogy a 

gyakorlati, képzés 5 féléves ideje alatt, a hallgatóknak a megfigyeléstől - a részfeladatokba 

való bekapcsolódáson keresztül az egyes tevékenységek irányításán át a teljes 

óvodapedagógusi szerepkör ellátásáig kell eljutniuk.  

A II. félévben az ELTE TÓK Neveléstudományi tanszékének felkérésére, 2 hallgatói 

csoportnak tartottam a 8 hetes gyakorlatot követő szemináriumot. A hallgatók óvodai 

tapasztalatait, élményeit, a felmerült problémákat és nehézségeket az egyes nevelési 

területeken végighaladva beszéltük át, de igyekeztem konkrét ötletekkel is segíteni záró  

foglalkozásra való felkészülésüket. 

Fontosnak tartottam, hogy a hallgatóknak beszéljek a pedagógus életpálya modellről, arról, 

hogy gyakornokként milyen feladatok várnak rájuk, mit tartalmaz a portfólió, milyen a 

gyakornoki vizsga, mit jelent az önértékelés. A hallgatói visszajelzések alapján hasznosnak 

tartották az órákat és tapasztalataimról a tanszéki felelősnek is visszajelzek.  

A nevelési év végén ismét felkértek, hogy külső szakértőként vegyek részt az 

óvodapedagógus hallgatók záróvizsgáján. 

 

Szabó Mónika beszámolója 

Célom: Az ELTE főiskolai hallgatóinak gyakorlati képzése a főiskola követelményeinek 

megfelelően. 

Harmadikos hallgatókkal kapcsolatos feladatok teljesítése (2017. július 01- 2017. 

december 31.) 

Felkészülés a következő félév feladataira (július-augusztus) 

Konzultáció az ELTE tutoraival, szakmai továbbképzésen való részvétel (továbbképzés a 

környezeti neveléssel kapcsolatosan, 2017. szeptember 06.) 

Egyéni és csoportos gyakorlat vezetése: 

 A hallgatók által írt dokumentumok áttekintése, folyamatos javítása segítése. 

 Óvodai dokumentumok megmutatása (felelevenítése, átbeszélése) 

 Reflektív gondolkodás fejlesztése a napi megbeszélések által, illetve a megtartott 
tevékenységekről való önértékeléssel 

 Kiemelt módszertani témák (külső világ tevékeny megismerése matematikai és 
környezeti tartalommal) átbeszélése. 

 Anyanyelvi nevelés fejlesztésének lehetőségei a környezet és matematika 

tevékenységekbe beillesztése a félévünk feladatai közé. 

8 hetes összefüggő gyakorlat egy hallgatóval (2018. január 01. - április 30.-ig) 

Hallgató segítése az évfolyam versenyben és egyben a záró vizsgájának megtartása. 

Miután a 8 hetes összefüggő gyakorlatra jelentkezett hallgató nálam végezte gyakorlati 

tanulmányait, ezért folytattuk a már elsajátított óvodapedagógusi módszereket, feladatokat: 

 A hallgatók által írt dokumentumok áttekintése, folyamatos javítása segítése. 
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 Reflektív gondolkodás fejlesztése a napi megbeszélések által, illetve a megtartott 
tevékenységekről való önértékeléssel 

 Új módszertani témák átbeszélése 

 Anyanyelvi nevelés fejlesztésének lehetőségei. 

 Kirándulások, séták egyéb lehetőségek, óvodán kívüli programok. 

Mentor feladatok ellátása, az óvodában dolgozó gyakornok segítése: 

Célom: Az új pályakezdő pedagógus szakmai segítése, gyakorlati tanácsadás. 

Feladatom:  

 feladatterv készítése  

 szakmai beszélgetések (szülőkkel való kapcsolattartás, kollégákkal való kapcsolatok 

kialakítása, ünnepek, helyi dokumentumok megmutatása, átbeszélése (folyamatosan 

kéthetente megbeszélés) 

 foglalkozáslátogatás  

 gyakornoki napló vezetése, ennek segítése (folyamatosan) 

 tervezetek átnézés 

 bemutató a gyakornoknak  

 hospitálások szervezése a kollégáknál 

ELTE Tanító és Óvóképző karán külső szakértőként való részvétel a záróvizsgán (2018. 

07. 12.) 

 

A nevelő munkát segítő munkatársak teljesítményértékelését most is elvégeztük. Valamennyi 

dolgozó megkapta a kérdőívet, amelyet kitöltött magáról, majd a telephelyvezető helyettes 

kollégák egyenként átbeszélték velük az erősségeket és a fejlesztendő területeket.  

 

DAJKÁK 

2017-2018 nevelési év 
S

sz

. 

Értékelés szempontjai SZÁM ÉS %  

 

A Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása 

ÖSSZ

ESEN 

% 

                                                   E          B.           D.      É. P.  

1.  

Szakmai felkészültségem: elvárt ismeretek 

megléte, mélysége. 

7/3   

100% 

6/3    

95% 

1/2  

1/3  

83% 

1/2  

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

 

96% 

2.  
Továbbképzésen való részvétel, önképzés, 

saját fejlődés. 

 

6/2 

1/3   

71% 

3/3 

4/2  

81% 

2/2 

66% 

2/1 

1/1  

50% 

5/3  

100% 

 

74% 

3.  Jogszabályok, belső szabályozások 

(SZMSZ, Házirend, nevelési program) 

ismerete, betartása. 

6/2 

1/3  

7/3  

100% 

2/2 

66% 

3/2   

100% 

5/3  

100% 
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71% 87% 

4.  
Csoportban történő tevékenységem: 

gondozási feladatok, étkeztetés, alvás 

előkészítése, stb. 

7/3    

100% 

7/3  

100% 

   

1/3  

83% 

1/2  

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

100% 

5.  
A munkám hatékonysága: szervezés, 

összehangolás a csoport életével, 

eredményesség.  

7/3 

100% 

7/3  

100% 

1/3  

83% 

1/2  

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

97% 

6.  

Szükséges képességek megléte: 

helyzetfelismerés, kreativitás, önállóság. 

7/3 

100% 

5/3 

2/2  

90% 

1/3  

83% 

1/2  

3/1    

2/1     

83% 

5/3  

100% 

 

91% 

7.  
Személyes tulajdonságaim: pontosság, 

megbízhatóság, 

segítőkészség, gyorsaság. 

7/3 

100% 

7/3 

100% 

1/3  

83% 

1/2  

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

97% 

8.  Plusz feladatok, túlmunka vállalása, 

elkötelezettség az intézményi célok 

irányába. 

 

7/3 

100% 

7/3   

100% 

2/3 

100% 

3/2   

100% 

5/3  

100% 

100% 

9.  Emberi kapcsolatok, kommunikáció 

minősége a gyermekekkel, felnőttekkel, 

szülőkkel. 

7/3 

100% 

7/3   

100% 

2/3 

100% 

   3/2   

100%   

5/3  

100% 

 

100% 

10.  

Intézményi titoktartás 

7/3 

100% 

7/3    

100% 

2/3 

100% 

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

100% 

11.  Vagyonbiztonság, munkavédelmi 

szabályok betartása. 

 

7/3 

100% 

7/3   

100% 

2/3 

100% 

3/2   

100% 

5/3  

100% 

 

100% 

 Összesen: 95% 97% 86% 94% 100% 95% 

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK 

2017-2018 nevelési év 
 

Ss

z. 

Értékelés szempontjai SZÁM ÉS %  

A Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása ÖSSZE

SEN 

% 

                                                                                  E.              B.          D.               É.            P .                                               

1.  
Szakmai felkészültségem: elvárt 

ismeretek megléte, mélysége. 

2/3  

100% 

1/3 

2/2  

78% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

 

  

95% 
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2.  
Továbbképzésen való részvétel, 

önképzés, saját fejlődés. 

 

1/2 

1/3         

83% 

1/1 

1/2 

1/3   

67% 

- 2/2   

66% 

2/3  

100% 

 

   

79% 

3.  
Jogszabályok, belső szabályozások 

(SZMSZ, Házirend, nevelési program) 

ismerete, betartása. 

2/3  

100% 

1/2 

2/3    

89% 

- 2/2   

66% 

1/3    

84% 

1/2 

 

85% 

4.  
Csoportban történő tevékenységem: 

gondozási feladatok, étkeztetés, alvás 

előkészítése, stb. 

2/3  

100% 

3/3 

       

100% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

 

100% 

5.  
A munkám hatékonysága: szervezés, 

összehangolás a csoport életével, 

eredményesség.  

2/3  

100% 

2/2 

1/3  

78% 

- 3/2 

100% 

1/3    

84% 

1/2 

 

91% 

6.  
Szükséges képességek megléte: 

helyzetfelismerés, kreativitás, önállóság. 

2/3  

100% 

2/2 

1/3  

78% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

 

 

95% 

7.  Személyes tulajdonságaim: pontosság, 

megbízhatóság, 

segítőkészség, gyorsaság. 

2/3  

100% 

1/2 

2/3  

89% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

 

 

97% 

8.  Plusz feladatok, túlmunka vállalása, 

elkötelezettség az intézményi célok 

irányába. 

2/3  

100% 

1/2 

2/3  

89% 

- 3/1 

2/1     

83% 

2/3  

100% 

 

 

93% 

9.  
Emberi kapcsolatok, kommunikáció 

minősége a gyermekekkel, felnőttekkel, 

szülőkkel. 

2/3  

100% 

1/2 

2/3  

89% 

- 3/2 

100% 

1/3    

84% 

1/2 

 

93% 

10.  Intézményi titoktartás 

 

2/3  

100% 

3/3  

100% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

100% 

11.  Vagyonbiztonság, munkavédelmi 

szabályok betartása. 

 

2/3  

100% 

3/3  

100% 

- 3/2 

100% 

2/3  

100% 

100% 

 Összesen: 98% 87% - 92% 96% 93% 
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ÓVODATITKÁROK   

2017-2018 nevelési év 
 

 

Ssz. 

 

Értékelés szempontjai 

 

SZÁM ÉS % 

ÖSSZ

ESEN 

% 

  E. B. D. É. P.                                                

1.  
Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek 

megléte, mélysége.  

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3   

100% 

100% 

2.  
Ismeretek bővítése: továbbképzés, 

önképzés. 

 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3  

100% 

100% 

3.  Jogszabályok, belső szabályozások 

(SZMSZ és mellékletei, Házirend,) 

ismerete, betartása. 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3   

100% 

100% 

4.  

Szükséges képességek megléte: 

Helyzetfelismerés, kreativitás, önállóság 

1/3  

100% 

1/3  

100% 

- 1/3   

100% 

1/3  

100% 

100% 

5.  

Személyes tulajdonságok: pontosság, 

segítőkészség, gyorsaság. 

1/2   

67% 

1/3  

100% 

- 1/3   

100% 

1/2  

67% 

84% 

6.  
Munkám hatékonysága: önállóság, 

szervezés, összehangolás, 

alkalmazkodás nem várt helyzetekhez. 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

7.  

Megbízhatóság, vezetői utasítások 

elvégzése, elkötelezettség 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

8.  

Adminisztrációs feladatok és 

dokumentációk: 

rendezettsége és minősége,   

      

naprakészsége 

1/3  

100% 

 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

1/3  

100% 

1/3  

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

  9. 
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

ellátása 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3    

100% 

100% 

10. 
Emberi kapcsolatok, kommunikáció 

minősége a gyermekekkel, felnőttekkel, 

szülőkkel. 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 
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11. 

Intézmény képviselete; kapcsolat a 

GAMESZ, MÁK munkatársaival. 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

12. Vagyonbiztonság, intézményi 

titoktartás, munkavédelmi szabályok 

betartása 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

13. 
Túlmunka vállalása, végzése 

1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/2  

67% 

1/3 

100% 

91% 

14. Intézményi titoktartás 1/3  

100% 

1/3 

100% 

- 1/3   

100% 

1/3 

100% 

100% 

 Összesen: 98% 100%  98% 98% 98% 

 

A tavalyi évhez képest a dajkák önértékelése javuló tendenciát mutat. Egy esetben van 2 %-

os visszaesés, a 6. pontban, szükséges képességek megléte: helyzetfelismerés, kreativitás, 

önállóság. Egy esetben van alacsony százalékos kimutatás, továbbképzésen való részvétel, 

önképzés, saját fejlődés. 

Erősségek: Csoportban történő tevékenységek: gondozási feladatok, étkeztetés, alvás 

előkészítése, stb. Plusz feladatok, túlmunka vállalása, elkötelezettség az intézményi célok 

irányába. Emberi kapcsolatok, kommunikáció minősége a gyermekekkel, felnőttekkel, 

szülőkkel. Intézményi titoktartás. Vagyonbiztonság, munkavédelmi szabályok betartása. 

Fejlesztendő terület: szükséges képességek megléte: helyzetfelismerés, kreativitás, önállóság. 

A pedagógiai asszisztensek önértékelése is magasabb százalékot mutat a tavalyi 

eredményekhez képest. Egy esetben van 3%-os visszaesés, a 8. pontban, plusz feladatok, 

túlmunka vállalása, elkötelezettség az intézményi célok irányába. A legkevesebb százalékot 

továbbképzésen való részvétel, önképzés, saját fejlődés kapta. 

Erősségek: Csoportban történő tevékenységek: gondozási feladatok, étkeztetés, alvás 

előkészítése, stb. Intézményi titoktartás. Vagyonbiztonság, munkavédelmi szabályok 

betartása. 

Fejlesztendő terület: Plusz feladatok, túlmunka vállalása, elkötelezettség az intézményi célok 

irányába. 

Az óvodatitkárok önértékelése is pozitív irányba mutat. Egyetlen pontban van visszaesés, a 

13. pontnál, túlmunka vállalása, végzése. Ennél 9%-os az eltérés. A legkevesebb százalékot a 

személyes tulajdonságok: pontosság, segítőkészség, gyorsaság kapta. 

Erősségek: Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek megléte, mélysége. Ismeretek bővítése: 

továbbképzés, önképzés. Jogszabályok, belső szabályozások (SZMSZ és mellékletei, 

Házirend,) ismerete, betartása. Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, 

kreativitás, önállóság. Munkám hatékonysága: önállóság, szervezés, összehangolás, 

alkalmazkodás nem várt helyzetekhez. Megbízhatóság, vezetői utasítások elvégzése, 

elkötelezettség. Adminisztrációs feladatok és dokumentációk: rendezettsége és minősége, 

naprakészsége. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Emberi kapcsolatok, 

kommunikáció minősége a gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel. Intézmény képviselete; 

kapcsolat a GAMESZ, MÁK munkatársaival. Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, 
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munkavédelmi szabályok betartása. Intézményi titoktartás. 

Fejlesztendő terület: Túlmunka vállalása, végzése. 

 

A gyakornok kollégák munkájának az ellenőrzése 

Az Érem, a Derzsi és az Ezüstfenyő épületünkben egy-egy gyakornok kollégához mentünk 

be (óvodavezető, függetlenített óvodavezető helyettes). A gyerekekkel való 

kapcsolattartásukat és a dokumentációk vezetését ellenőriztük egy-egy kollégánál. Már 3. 

éve úgy történik az ellenőrzés, hogy mindketten egy-egy délelőttöt bent töltünk a csoportban, 

majd ezt követően átbeszéljük a látott, hallott dolgokat, és végül megkérjük a gyakornok 

kollégát, hogy írja le a megbeszélteket önreflexiószerűen. Új elemként bekerült, hogy a 8 

kompetencia mentén elmondtuk nekik az erősségeiket és a fejlesztendő területeket. 

Mindhármuknál azt tapasztaltuk, hogy igyekvő, elhivatott, alkalmazkodó, gyermekszerető 

óvodapedagógusok, akikből néhány éves szakmai gyakorlat után képzett pedagógusok 

válhatnak. A mentorok is hasonlóan vélekedtek a mentoráltjaikról. Az Érem utcai 

telephelyen dolgozó kolléga több bíztatásra és szakmai segítségre szorul. Erre a mentora 

különös hangsúlyt fektet.  

Az új kollégák ellenőrzése 

Szeptemberben a gyakornok kollégákon kívül még érkeztek új kollégák is. A Bükköny 

épületben 2, a Pajkos épületben 1 és januárban is 1 óvodapedagógus, valamint a székhely 

épületben februárban1 kolléga kezdte meg nevelő munkáját. Az ellenőrzésük ugyanúgy 

történt, mint a gyakornok óvodapedagógusoknál. Egy kolléga szorul napi szinten segítségre, 

mert kevésbé határozott, ezért a váltótársa igyekszik őt segíteni, hogy könnyebben 

boldoguljon a nevelői helyzetekben. 

Az óvodavezetővel összesen 7 alkalommal vettünk részt az őszi és tavaszi szülői 

értekezleteken. Az életkori kiscsoportban mindketten részt vettünk. Rendkívüli szülői 

értekezletre a székhelyen 1 alkalommal, étkeztetéssel kapcsolatban, került sor. Az 

esetmegbeszéléseken 2 alkalommal vettünk részt. 

Szakmai dokumentumok ellenőrzése 

A csoportlátogatások alkalmával, valamint a telephelyvezető helyettes kollégák pedig 3 

havonta nézték át a csoportnaplót, felvételi mulasztási naplót, valamint a gyermekek fejlődési 

naplóját. A tapasztalatokat a havonta megtartott vezetői értekezleten beszéltük meg. 

A gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzések 

Az óvodatitkárok munkavégzését napi szinten ellenőriztük. A pontos adatszolgáltatásra nagy 

hangsúlyt fektettünk (GAMESZ, MÁK, önkormányzat). Az adatszolgáltatás a székhely 

épületünkben koncentrálódott. Egy-egy adatszolgáltatás több szálon futott, az összes 

óvodatitkár bekapcsolódott, vagy összedolgoztak, vagy megosztották a munkát. Ebben az 

évben az önkormányzat végzett törvényi ellenőrzést a normatíva miatt. Ellenőrizték a 

pedagógus átsorolásokat az előmeneteli rendszer szerinti pedagógus II. és mesterpedagógus 

besorolásokat, a felvételi-mulasztási naplót, valamint a betöltött 7 éveseket és az SNI 

gyermekeket. Az ellenőrzés során a gyermeklétszám, az SNI létszám megegyezett az 

októberi adatokkal, a 7 évesek és a besorolásoknál találtak eltérést. Erre a következő 

statisztikai ellenőrzésnél koncentráltabban kell odafigyelnünk. 

Fejlesztendő terület: 
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 hatékonyabb koordinálás 

 az adatszolgáltatás többszöri ellenőrzése 

A működés feltételeinek (biztonságos eszközök, felszerelések) ellenőrzése 

Valamennyi telephelyünkön a megbízott kolléga végzi el az óvoda udvarán lévő játékok 

ellenőrzését. Idén ősszel több épületünkben ellenőrzést végeztek a GAMESZ megbízásából 

az épületeink udvarán. A székhelyünkről több udvari játékot elszállítottak, mert nem találták 

szabványosnak. A mai napig nem került az elszállított játékok helyére semmi. Ennek 

megoldása a nyár feladata lesz. Az épületekben és az udvarokon történt meghibásodásokat a 

GAMESZ felé jeleztük minden alkalommal.  

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott gyermeki 

értékelés működése a gyakorlatban?  

 

Elvárás: A pedagógiai programnak és az 

egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, 

amely a fejlődési naplóban 

(feljegyzésekben) nyomon követhető. 

  

A gyermekek eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában gyermeknek.  

 

A fejlődési napló 2 épületünk kollégái szerint átdolgozásra szorul, és 3 épületünkben dolgozó 

kollégák szerint a törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot 

tesz a családdal történő együttnevelés során is.  

Javaslatok a továbbfejlesztésre: 

 Munkaközösségi feladatként javasoljuk, hogy részenként kerüljön alapos 
átdolgozásra.  

 Szükség lenne a konkrétabb megfogalmazásra.  

 Egyes területeken az értékelési szempontok finomítása – területek bővítése, máshol 
szűkítése szükséges. 

 A gyermekek fejlődésének állomásai objektívebb legyen. 

 Vegyük át másik óvoda jól bevált fejlődési napló rendszerét, jó gyakorlatát. 

A fejlődési napló visszacsatolása a szülők felé évi 2 alkalommal történt a törvényi 

előírásoknak megfelelően.  
 

Székhely 

Telephely 

 

Családi beszélgetések a fejlettség állapot 

visszacsatolása céljából 
Családlátog

atások 

száma 

Fogadó órák 

száma 
Összesen száma 

Ezüstfenyő - 356 356 

Bükköny - 314 314 

Derzsi - 74 74 

Érem - 124 124 
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Pajkos - 274 274 

Összes 

száma: 
- 

 

1142 

 

1142 

 

 

 

A nyomon követés 

és  

értékelés területei 

Székhely/telephely   

 

E. B. D. É. P. 
Átl 

% 

I. Szociális képességek 

 

Társas 

kapcsolatok, 

játék, viselkedés, 

neveltségi szint, 

szokásismeret 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   76 

Érzelmek, 

motivációk, 

beállítódás, 

akarati 

megnyilvánulá-

sok 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   72 

II. Értelmi képességek 

 

 Kognitív szféra – 

Gondolkodási 

műveletek 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   60 

Kognitív szféra – 

Pszichikus 

funkciók 

működése 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   72 

Érzékszervi 

szféra, 

percepció 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   72 

III. Verbális képességek 

 

Nyelvi 

kommunikáció 

 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   60 

Finom motorikus 

képességek 

 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   72 

 

Nagymozgások 

 

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5   1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 72 

 

 

Társas kapcsolatok 

- erősségek: Játék; vegyes csoportokban a társas kapcsolatok, a csoportszokások 

betartása 

- fejleszthetőség: Főként a homogén csoportokban a szokás és szabályrendszer 



39 
 

betartása, udvariassági szokások, együttműködés   

Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások 

- erősségek: Érdeklődés minden közös tevékenység iránt; Vegyes csoportokban a 

nagyok toleranciája 

- fejleszthetőség: Szükségletek késleltetése (türelem); konfliktusmegoldás 

 

Gondolkodási műveletek 

- erősségek: Az egyéni képességek, fejlődési ütem figyelembe vétele 

- fejleszthetőség: a felzárkóztatásra szoruló és az SNI gyermekeknél kiemelt figyelmet 

fordítani erre a képességre 

- megjegyzés: a nagy csoportlétszámok nehézkessé teszik az egyéni fejlesztést 

Pszichikus funkciók:  

- erősségek: Érdeklődés; mesék, versek zenei nevelés hatására emlékezetük fejlett; 

képzelet a játékban; a differenciált fejlesztési lehetőségek megjelennek a fejlődési 

naplóban és az egyéni fejlesztési tervekben 

- fejleszthetőség: Figyelem tartóssága; problémamegoldó képesség 

Érzékszervi szféra 

- erősségek: Minden korosztály a saját életkorának megfelelő szinten; Mozgásos 

játékok, kézi szerek, csoportbeli eszközök hatására fejlett mozgáskoordináció 

- fejleszthetőség: Téri irányok; keresztcsatornák; (egyéni fejlesztési tervben 

konkretizálódik személyre szabottan) 

Nyelvi kommunikáció 

- erősségek: Nagy beszédkedvvel, sokat és szívesen beszélnek! Szeretik a verseket, 

meséket 

- fejleszthetőség: Beszédhibák (együttműködés a logopédussal); beszédértés; 

beszédfegyelem 

- megjegyzés: Egyik telephelyünkön olyan gyermekek inkluzív nevelését végezzük, 

akik ezen a területen küzdenek érési lemaradással, késéssel. 

Finom motorikus képességek 

- erősségek: Vizuális tevékenység játékidőben (változatos eszközök és technikák 

biztosítása- főként a lányok esetében). Konstrukciós játékokban ügyesség, kreativitás 

– főként a fiúk esetében 

- fejleszthetőség: Vizuális tevékenységek iránti érdeklődés – főként a fiúknál 

Nagymozgások 

- erősségek: Minden mozgásos tevékenység (kb. tevékenységekbe komplexen 

beépítve) 

- fejleszthetőség: önfegyelem 

 

 

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.  

 

 

Ebben az évben az értékelési szabályzatunk megalkotása és a pedagógiai programunk 

felülvizsgálata történt meg. Mind a 2 folyamatban több kolléga vett részt, főleg a 
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telephelyvezető helyettesek. Az értékelési szabályzatnál megkerestük a 8 kompetencia 

mentén azokat az indikátorokat, amelyeket  magunkénak éreztünk és ezekhez rendeltük 

hozzá azokat a dokumentumokat, amelyekben megtalálhatóak, tetten érhetőek. Ezen felül 4 

skálán pontozási rendszer is került mellé, amelyet a kolléga magáról fog kitölteni, majd az 

óvodavezető is mellé rendeli a saját pontrendszerét. Az éves értékelést személyes 

megbeszélés követ, amelyben az erősségek és a fejlesztendő területek lesznek kiemelve. Az 

értékelési szabályzat megalkotása magával hozta az SZMSZ módosítást is, hiszen 

hivatkozással be kellett illeszteni az értékelési szabályzat meglétét. Május 25-vel módosult az 

adatkezelési szabályzat, amely szintén SZMSZ módosítást eredményezett. Továbbá június 

30-ig kellet megalkotni a HIT (Honvédelmi Intézkedési Terv) programot, amely országosan 

valamennyi intézménynek kötelezővé tették. 

A pedagógiai programunk felülvizsgálata a következőket tartalmazta. Az átvizsgálás célja 

volt, hogy megnézzük megvalósultak-e a mindennapokban a dokumentumokban megjelenő 

indikátorok, beépültek-e a mindennapokban végzett fejlesztő munkába az általános és 

speciális elvárások. Átvizsgálás során levontuk a következtetéseket, megállapítottuk, hogy az 

Albertfalvai óvoda, különböző telephelyein dolgozók egy nyelvet beszélnek, mindenki 

számára egyértelműek az elvárások és mind az általános mind a speciális elvárások beépültek 

a mindennapi fejlesztő, nevelő munkába. A nevelőtestület számára készített kérdőív 

segítségével pedagógusaink értékelték pedagógiai program gyakorlati megvalósulását 

befolyásoló legfontosabb tényezőket és azonosították a hatékonyságot/eredményességet 

befolyásoló fejleszthetőségeket, ezek beazonosításra kerültek. Az adatokat, eredményeket 

értékeltük és elkészítettük a mérés eredményeire alapozott fejlesztési irányokat és 

javaslatokat területenként, az egyes kompetenciákra vonatkozóan. Az összeredményt 

számításba véve az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége és az óvodahasználók is úgy 

gondolták, hogy (még kevés idő telt el a bevezetése óta) nem kívánnak még változtatni a 

pedagógiai program tartalmán.  

A csoportnapló tavalyi korrigálása után már felhasználó barátnak bizonyult, de még mindig 

van némi korrekciós javaslat, amelyet a nevelési év, záró értekezletén fogunk megvitatni.  

 

A kollégák az önértékelési program, a csoportnapló, a pedagógiai program beválás 

vizsgálatában és az értékelési szabályzat megalkotásában vettek részt. 

Az elmúlt években tett javaslatok, észrevételek 88%-ban épültek be az említett 

dokumentumokba. 

A nevelőtestület úgy gondolja, hogy a csoportnaplóban kisebb, főleg szerkesztési 

módosítások szükségesek (a féléves nevelési tervek kövessék egymást, a tematikus tervek 

száma folyamatos legyen, a felzárkóztatás mellett a tehetségígéret is szerepeljen, fogadóórák 

dokumentálására is legyen hely a szülői értekezletek után, célok, feladatok 

megfogalmazásához nagyobb hely legyen). A fejlődési napló újragondolása, átdolgozása 

szükséges a következő évben. 

 

 

AZ ALBERTFALVAI ÓVODA KULCSFOLYAMATAI 

Ss

z. 
Kulcsterület 

Jól 

tervezett 

Írásban 

szabályo

zott 

Minden

ki 

betartja 

Ellenőrz

ése 

folyama

tos 

Fejleszt

ése 

folyama

tos 

Átl 

% 

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  
92 
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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  
100 

3.  
Intézményi 

önértékelés (P, V, I.) 

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  
100 

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  
100 

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  
88 

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  
84 

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  
100 

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  
92 

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  
96 

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  
72 

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  
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  
92 

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  
100 

Átlag % 9 0  9 2  8 9  9 7  9 2  92 

 

Erősségek: A nevelőtestület úgy gondolja, hogy a munkaközösségek működése, az 

intézményi önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés, minősítés, a partneri igény és 

elégedettségmérés és a szabadidős tevékenységek, óvodai rendezvények működnek a 

leghatékonyabban. Az intézményi önértékelés magas százalékát a tanfelügyeleti ellenőrzés is 

alátámasztja. Az óvodai rendezvényeink színvonalasak, jól szervezettek, ezt a szülők is 

alátámasztják.  

Fejlesztendő terület: A felzárkóztatás és a gyermekek fejlettségállapotának a nyomon 

követése, értékelése. Továbbképzés, jó gyakorlat átvétele. 

 

Szempont: 1.6. Mi történik a mérési, 

értékelési eredményekkel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógus-értékelés, 

Elvárás: Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a helyben szokások 

formában rögzített mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, 
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gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)  fejlesztések meghatározása. Ezt követően 

az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében szükség esetén 

korrekciót végez.  

 

A 2017/2018. nevelési évben az alábbi méréseket végeztük el 

 szülői elégedettség mérés 

 gyermekelégedettségi mérés 

 mesehallgatási szokások mérése 

 a 6 éves korban óvodában maradó gyermekek csoportos és egyéni fejlesztése 

 neveltségi mérések   

 a nevelést segítő munkatársak teljesítményértékelése 

 pedagógus értékelések 

 

Elégedettségméréseink 

 

A gyermekelégedettséget a tanköteles korú, iskolába menő gyermekek körében végeztünk 

el, mint a tavalyi évben is. Az elégedettségmérés ugyanazzal a metodikával történt, mint 

tavaly. Azok az óvodapedagógusok végezték a méréseket, akik nincsenek napi 

kapcsolatban a gyerekekkel, de ismerik a gyermekeket (más csoportok óvodapedagógusai). 

Összesen 123 gyermeket kérdeztünk meg, nemek szerinti eloszlásban: 50 lány és 73 fiú. 

Három területen vizsgáltuk a gyermekek tevékenységét: 

- szervezett tevékenységek 

- játéktevékenységek 

- közösségért végzett tevékenységek 

 

 

 

 

 

 
Tevékenység  lá

n
y

 s
ze

re
ti

 

lá
n

y
 n

em
 

sz
e
re
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 s
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 n
em
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 fi
ú

 s
ze

re
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 %
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ú

 n
em

 s
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i 

%
 

Ö
ss

ze
se

n
 

sz
e
re

ti
 %

 

Ö
ss

ze
se

n
 n

em
 

sz
e
re

ti
 %

 

Rajzolás, 

mintázás, festés 49 1 65 8 114 9 98% 2% 89% 11% 93% 7% 
Környezeti 

nevelés 45 5 68 5 113 10 90% 10% 93% 7% 92% 8% 
Matematik

ai nevelés 46 4 62 11 108 15 92% 8% 85% 15% 88% 12% 

Ének-zene 46 4 53 20 99 24 92% 8% 73% 27% 80% 20% 

Mozgás 45 5 68 5 113 10 90% 10% 93% 7% 92% 8% 

Mese-vers 49 1 69 4 118 5 98% 2% 95% 5% 96% 4% 
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 %

 

Ö
ss

ze
se

n
 n

em
 

sz
e
re

ti
 %

 

 

Építés 33 17 60 13 93 30 66% 34% 82% 18% 76% 24% 

baba 

konyha- 

b.szoba 40 10 29 44 69 54 80% 20% 40% 60% 56% 44% 

Társasjáték 44 6 65 8 109 14 88% 12% 89% 11% 89% 11% 

Bábozás 40 10 37 36 77 46 80% 20% 51% 49% 63% 37% 

Udvari játék 49 1 73 0 122 1 98% 2% 100% 0% 99% 1% 

Naposi 

munka 42 8 63 10 105 18 84% 16% 86% 14% 85% 15% 

 

 

 

0% 
20% 
40% 
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80% 

100% 

Lányok- Fiúk összesítő 

Összsen szereti % 

Összesen nem szereti % 
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A mért adatok alapján megállapíthatjuk, hogy nevelő munkánk folyamatos, tudatos és 

hatékony. Olyan nevelési célokat fogalmazunk meg, amelyek elősegítik, hogy gyermekeink 

érzelmi biztonságban, szeretetben fejlődjenek, testi- lelki szükségleteik kielégüljenek, a 

szabadjáték feltételei adottak legyenek és sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőséghez 

jussanak. Minden szervezett tevékenységünk a 2017/2108. nevelési évben is nagyon magas 

százalékot értek el 90-99%. A matematika és a zenei tevékenységek a kevésbé kedvelt a 

gyermekek körében, de még e két terület is 80-88%. Óvodás gyermekeink 

játéktevékenységei változatosak, megfelelő játékeszköz áll a rendelkezésükre, a vizsgált 

játéktevékenységek tetszési indexe növekedés mutat. Az udvari játékok, a szabadban eltöltött 

játékok a legkedveltebbek 99%. A szabadjátéknak óvodáinkban kitüntetett szerepük van, 

hiszen általa fejlődik a gyerekek empátiás készsége, toleranciája, szociális érzékenysége, 

konfliktuskezelési képességének fejlődése. A közösségért végzett tevékenységek 8% 

növekedést mutatnak az előző nevelési évhez képest. Ebben a nevelési évben is sokat tettünk 

a közös értékeink megóvásáért a gyerekekkel.  

Fejlesztendő területek: 

 a spontán és szervezett tevékenységekbe továbbra is épüljenek be a gyermeki 
igények, egyéni szükségletek a gyermeki képességek figyelembe vételével 

 a zenei területen több hangszer használata színesebbé teheti egy-egy tevékenységet 

 matematikai nevelésünkben cselekedtető és gondolkodást fejlesztő játékok gyűjtése 

 

Szülői elégedettségmérés 

 

A legfontosabb partnerünk a szülők, akiknek a véleménye fontos a számunkra. A tavaly 

megalkotott kérdőívet vettük elő újra és megkérdeztük az iskolába készülő nagyok szüleit az 

óvoda működésével kapcsolatosan.  
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A szülők a kérdőív kitöltése után két kifejtő kérdésre is válaszoltak, melyeket épületenként 

összegeztünk. Mit tart az óvoda erősségének? Mely területen változtatna az óvoda 

működésében? 

Erősség 

Székhely: Elhelyezkedését, illetve az óvodapedagógusok rugalmasságát. Nevelő, pedagógiai 

munkát. Családias, barátságos. A gyermekközpontúságot, zenei nevelést, rengeteg szabad 

játékot az udvaron. Szabad játék biztosítása, családias, szerető légkör biztosítása, odafigyelő, 

gondoskodó óvó nénik, értékek közvetítése. Vidám, családias hangulat. Fejlesztő 

foglakozások beleszőve a mindennapok életébe. A nevelési elveket, programokat – 

tematikus. Nyílt őszinte kommunikáció. Pozitív hozzáállás a problémák megoldásához, szép, 

nyugodt környezet. Rendkívül kedvesek az óvónők. Nagy tapasztalattal rendelkeznek. 

Közvetlen, őszinte segítőkész pedagógusok foglakoznak gyermekeinkkel, jó kapcsolattartás a 

szülőkkel. Rendszeres komoly foglakozások vannak. Szereplésre való felkészítést nagyon 

jónak tartom. Rendkívül gyermekközpontú, szeretetteljes vidám, derűs légkör veszi körül a 

gyermekeket. Rendkívül sok a minőségi program. Barátságos, jó szakemberek, gyakorlott 

kedves óvó nénik. Nyílt kommunikáció. Szabad játék lehetőségét. Értéket ad, tudatosan 

készít az iskolára. A kiszámíthatóságot, állandó jó nevelési színvonalat, hogy az 

óvodapedagógusok nyitottak az újdonságokra. Imádjuk a gyermekeknek szervezett külön 

programokat, nagyon jókat választanak. Jó helyen van, csendes környezet, jó levegő. Csoport 

létszám, családias hangulat, óvónők rendet és fegyelmet tartanak. 

 

Ovik 1. kérdés 2.kérdés 3.kérdés 4.kérdés 5.kérdés 6.kérdés 7.kérdés 8.kérdés 9.kérdés 10.kérdés Összesítés

1 0

2 0

3 0

4 2 2 2 2 2 2 12

5 10 10 10 8 8 8 8 8 10 8 88

100,00% 100,00% 100,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 100,00% 96,00% 97,60%

1 0

2 0

3 0

4 1 1 3 1 2 2 2 1 2 15

5 14 14 12 15 14 13 13 13 14 13 135

98,67% 98,67% 96,00% 100,00% 98,67% 97,33% 97,33% 97,33% 98,67% 97,33% 98,00%

1 0

2 0

3 1 3 1 5

4 2 5 6 3 3 2 2 1 1 2 27

5 32 27 29 32 31 33 33 34 34 33 318

97,71% 93,71% 96,57% 98,29% 97,14% 98,86% 98,86% 99,43% 99,43% 98,86% 97,89%

1 0

2 0

3 1 1

4 1 1 1 1 3 1 8

5 24 24 24 24 22 25 23 25 25 25 241

99,20% 99,20% 99,20% 99,20% 97,60% 100,00% 97,60% 100,00% 100,00% 100,00% 99,20%

1 0

2 0

3 1 2 1 1 5

4 3 1 4 2 2 3 4 1 3 4 27

5 25 27 23 26 24 25 23 26 25 24 248

97,86% 99,29% 95,71% 98,57% 95,71% 97,86% 95,71% 97,86% 97,86% 97,14% 97,36%

97,87% 98,01%97,02% 98,01% 97,10% 98,12% 99,19%
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Az óvodának biztonságos, védett környezete van (1. kérdés értékelés 4 – es vélemény 

kiegészítése:  - ha lesz rá lehetőség, a rendelő felőli oldalon a hátsó kerítésszakaszt esetleg 

lehetne cserélni. 

Pajkos: Gyermekközpontú szeretetteljes légkör. Felkészült, profi pedagógus csapat. 

Családias és szeretik a gyerekeket. Az óvónők pedagógiai gyakorlatát. Maximálisan a 

gyerekek érdekei, fejlődése van előtérben. Barátságosak és jól felkészültek az óvó nénik. 

Változatos, sokszínű programok, hozzáértő nagyon kedves pedagógusok. Odafigyelő 

nevelés. A Katica csoport óvónői hozzáértését. Nagyon jó pedagógusok, szeretetteljes 

környezet. A fejlesztés, sokat és minőségi módon foglalkoznak a gyerekekkel. A 

pedagógusok munkáját, hozzáállását. Bizalommal fordulhatunk a pedagógusok felé. A 

pedagógusok és a gyerekek közti kommunikációt, a kialakított kötődő kapcsolatot. 

Óvodapedagógusok hozzáállása gyerekekhez, programok, tematikák évközben. Minden 

gyermekre ugyanolyan figyelmet fordítanak, nyitott nyugodt környezet veszi körül 

gyermekeinket szuper pedagógusokkal. Gyerek centrikus, szakmailag felkészült 

pedagógusok, barátságos környezet. 

 

Bükköny, Érem, Derzsi: Óvónők nyitottsága, kreativitása, szaktudása, segítőkészsége. 

Biztonságos, barátságos, kellemes, tiszta környezet, családiasság. Gyermek - pedagógus 

kapcsolat, gyermekszeretet. Játék, mese, anyanyelvi nevelés. Környezettudatos nevelés. 

Gyermekek tájékozottsága. Sok, változatos program. 

 

Mely területen változtatna az óvoda működésében? 

Székhely: Kicsivel több visszajelzést a szülők felé. Ez sajnos szinte lehetetlen, de mindegyik 

csoportot inkább 20 főhöz közeli létszámmal indítanám (mondjuk egy új szárny felépítése 

mellett. Füvesítés, (több fű). Nincs olyan. Az udvar sármentesítésén. Udvar felszereltsége. 

Nincs ötletem. Én mindennel elégedett vagyok. Jelenleg nem változtatnék semmin. Udvar 

fejlesztése, szépítése. Az óvodán semmit nem változtatnék, csak az ételszállítót cserélném le. 

Külön órák lehetnének. Hagyományőrzés pl.: hagyományos farsang, mikulás ünnepség. 

Gyermekem otthon kéri számon rajtunk szülőkön ennek hiányát. 

Pajkos: Több szervezett külső foglalkozást. Talán több családi programot. Jó lenne, ha az 

önkormányzat több eszközt, lehetőséget biztosítana. Örülnék, ha kicsit több szülős program 

lenne. Nem változtatnék. Több tájékoztatást a gyermekekről. Nincs ilyen. Idegen nyelvi 

képzést, úszást, judót. Logopédiai képzést nagycsoport előtt. Elégedett vagyok. A csoportok 

kicsik kevesebb gyermeket vennének fel. Hintát, több udvari mászókát lehetne még. 

Bükköny, Érem, Derzsi: Logopédiai, mozgásfejlesztő eszközök az udvaron (hinta), udvari 

játékok. Tornaterem létesítése.(Derzsi) Tájékoztatás hatékonysága online formában (honlap, 

e-mail, FB). Több kirándulás. Homokozó tisztasága. Ebéd lemondás - aznap 

bejelentett étkezést is le lehessen mondani. Úszás megszervezése. 

A szülői válaszokból levonható következtetések: 

A legmagasabb értéket (99,19%) a 9. kijelentés kapta (A nevelési kérdéseimmel, bizalommal 

fordulhatok az óvodapedagógusokhoz). Ez nagyon bíztató, mert azt jelenti, hogy megvalósul 

a szülő-óvodapedagógus közötti kommunikáció, a kollégák nyitottak a szülők érdeklődésére. 

Magas étékelést kapott (98,69%, 98,41%) az 1. és a 4. kijelentés (Az óvodának 
biztonságos, védett környezete van, Gyermekemet esztétikus, barátságos környezet veszi 
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körül), erre is büszkék vagyunk, mert a szülők elégedettek az óvodák környezetével. 

A legalacsonyabb értékelést (97,01 %) az 5. kijelentés kapta (Az óvoda nyitottsága 

biztosítja a hétköznapokba való betekintést). Ez is magas, csak a többihez képes kicsit 

alacsonyabb a százaléka. Az egyes ünnepeink, hagyományaink nyitottá tétele lehetővé 

teszi számukra a betekintést. 

Összességében a szülőktől kapott értékek magasak, valamennyi kérdésre adott válasz 90% 

fölötti. Nagy az igény a szülők részéről a délutáni külsős foglalkozások megszervezésére 

(még kiscsoportban is!). Bár több épületünkben vannak ilyen foglalkozások, 

nevelőtestületünk nem támogatja ezek bővítését. A nyílt napok alkalmával elmondtuk a 

szülőknek, hogy milyen külön foglalkozások vannak és azt is, hogy van olyan épületünk 

ahol egyáltalán nincsen külön foglalkozás. Ebben a kérdésben határozott állásponton van a 

nevelőközösségünk. 

Fejlesztendő terület: a partneri elégedettségi kérdőív kibővítése (bölcsőde, iskola) 
áttevődött a következő nevelési évre. 

 

Az önértékelés során keletkezett eredményekre az 1.3 pontban már kitértem rá. 

 

További méréseink: 

 

Az óvodás évek elsődleges, legörömtelibb és legszabadabb tevékenysége a játék 

(1.sz.Melléklet) 

Cél: a gyermeki fantázia fejlesztése a játékban 

Feladatok: elsősorban a konstruáló játékokban megnyilvánuló gyermeki kreativitás 

megfigyelése, rögzítése, csoportos bemutatókon az óvónő játéktámogató tevékenységének 

kiemelése (fotók készítése) 

Minden csoportból kértünk 5 db fényképet, és beszámolót, hogyan, és miben fejlődtek az 

építő-konstruáló játékok által a gyermekek? Mind a 25 csoport tapasztalatára figyelembe 

vettük. Sokoldalú beszámolókat, megfigyeléseket kaptunk. 

A 3-4 éves gyermekeknél, főleg év elején szükség volt az óvónő támogatására, ötletadására. 

A kiscsoportosok játéka eleinte gyakorlójellegű volt, sok tapasztalatot szereztek a tárgyak 

tulajdonságairól: egymásra rakták a téglákat és ledőlt, majd a 2. félévben jöttek rá, hogy 

azokat kötésbe kell rakni, és akkor lehet magasabban építeni. Ez a korosztály több időt töltött 

a szőnyegen lévő építkezésben / nagy terület /. 

A vegyes csoportokban a nagyobb társak segítették ötleteikkel a kisebbeket, amit ők 

elfogadtak, és a játékuk gazdagabb lett. 

A nagycsoportosok hosszú ideig játszottak Legoval, Duploval, Jáva építővel, tüske játékkal, 

türelemmel rakták ki a megadott formákat, majd saját maguk is terveztek, kiviteleztek: autó, 

repülő, ház stb. A 6-7 éves gyermekeknél / ismétlő nagycsoport / önállósodott a játék, amikor 

már eljutottak arra a szintre, hogy logikai, matematikai összefüggéseket állapítsanak meg: 

mennyiségi fogalmak, tárgyak tapintása, alacsony, magasabb, széles, keskeny stb. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a csoportokban sokféle építő-konstruáló játék adott lehetőséget 

a gyermeki személyiség fejlődésére: Lego, Duplo, Jáva, Tüske játék, különböző nagyságú 

korongok, Pötyi játék, golyópálya, színes pálcikák, fakockák, papírtéglák, favonatok 
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fasínekkel és kiegészítő eszközökkel, szivacsok, hullámpapírból készült várfal, természetes 

anyagok / kavicsok, termések, botok /. 

A szabad játék során megjelent a kreativitás, az alkotó készség. A gyermekek az 

építkezéshez felhasználhatták a székeket, a bábparavánt, a favonatot a sínekkel vezethették 

az asztal, és a székek alatt / alagút/. Így a fantáziájuk, téri tájékozódásuk sokat fejlődött. A 

konstruáló játékok gyakran átmentek szerepjátékba: építettek a szőnyegen autót, majd azzal 

mentek kirándulni vagy kuckót építettek stb. 

A konstruáló játékok által a gyermekek egész személyisége fejlődött (finommotorika, téri 

tájékozódás, gondolkodás az összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés, ok-okozati 

összefüggések felfedezése, matematikai, statikai ismeretek, kreativitás, kommunikáció, 

együttműködés, konfliktuskezelés, figyelem, türelem, kitartás, szem-kéz koordináció, 

érzékelés, észlelés, keresztcsatornák működtetése). 

Fejlesztési terület: kísérjük figyelemmel az udvari építő játékokat is, pl. a homokozóban lévő 

építményeket. 

 

A szocializáció folyamatában a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, 

önkifejezésének és gondolkodásának eszközévé válik 

Cél: a gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése a szólások, közmondások, találós 

kérdések gyakoribb használatával az óvodai nevelés területein 

Feladatok: gyűjtőmunka elvégzése valamennyi csoportunkban: melyek az 

óvodapedagógusok által rendszeresen használt szólások, közmondások, találós kérdések, 

melyeket a gyermekek megértenek, megérzik bennük a nyelvi humort.  

„ A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az első hallásra 

megragadják az embert és hozzá tapadnak egész lényéhez. Rendkívül fontosak, mert a 

magyar nyelv tisztasága, tömör rövidsége, hamisíthatatlan ereje egész valójában kerül itt 

érvényre. Sokszor csak pillangóként röpködnek egyszerű szójátékok alakjában az élet talaján 

nőtt testvérek között.” / Almássy János / 

A szólások, közmondások gyűjtése évszázadok óta fontos feladat, hiszen ezzel nemzeti 

kultúránk egy fontos részét örökítjük át a mai modern világba, megmentve attól, hogy 

feledésbe merüljenek. Nyelvünk díszítő elemei, melyek rendszeres használattal beépülnek az 

óvodai élet mindennapjaiba.  

A szólások, közmondások régi idők mindennapjaira, nehézségeire mutat rá. Ma is érvényes 

erkölcsi tanúságot, életbölcsességet őriznek. Emberi és világi dolgok megfigyelései, 

jelenségek, bölcs tanácsok, intelmek jelennek, ill. fogalmazódnak meg. Fontos 

hagyományőrző szerepe van. 

A régi magyar szavak, szófordulatok használatával bővül a gyermek szókincse, 

kifejezőképessége, fejlődik a beszédértése és a memóriája. 

Gondolkodásra serkent: A szólás magába foglalja a történést, melyet többnyire meg kell 

magyarázni a gyerekeknek. (Fő a fejem.) A közmondás önmagában értelmezhető. Szerepük 

nem elsősorban nyelvtani, hanem képzeletkeltő jellegű. Fejleszti a humorérzéket, játékossá, 

színesebbé teszi a társalgást. Ma is érvényes erkölcsi szabályokat tanulhatnak meg, mely 

megfelelő alkalomkor használva, személyiségfejlesztő hatással bír. 
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Programunkban célként fogalmaztuk meg a nyelvi kultúránk alapjainak lerakását, 

óvodásaink látókörének kiszélesítését, szókincsük bővítését, gondolkodásuk fejlesztését. 

Feladataink / beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése, beszéd- és kommunikációs kedv 

fenntartása, a gyermek megismerési vágyának kielégítése, nyelvi gyökerek megismertetése / 

megvalósításának kiváló eszköze a szólások, közmondások használata minden napjainkban. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fejlesztési terület: az óvodapedagógusok építsék be a minden napjaikba a szólások, 

közmondások területét az életkori sajátosságok figyelembe vételével. 

 

„Az ábrázolással a gyermek átláthatóvá és átalakíthatóvá teszi az életeseményeket, 

szóban elmondhatatlan érzelmeket, gondolatokat jelenít meg, s ezzel a rajzi tartalom 

énfeltáró jellegűvé válik”(Gőbel Orsolya, 2012)  

Cél: a vizuális tevékenységek megszervezésével, a különböző technikák megismertetésével 

óvodásaink vizuális észlelése, belső képteremtő képessége fejlődjön, a vizuális területen 

tehetségesebb gyermekek fejlődését kiemelt figyelemmel kísérjék és segítsék az 

óvodapedagógusok 

Feladat: óvodásaink munkáit rajzversenyekre küldjük, óvodán belül is szervezünk 

rajzversenyt, mesterpedagógusunk bemutatót tart a Varázsjáték gyakorlati megvalósításából 

Munkaközösségünk kiemelt feladatai közé tartozott az idei nevelési évben a vizuális 

területen tehetségesebb gyerekek fejlesztési lehetőségeinek feltárása, esetleges új módszerek 

bevezetése. Célunk az volt, hogy munkánk eredményeként óvodásaink vizuális észlelése, 

belső képteremtő képessége fejlődjön, a vizuális területen tehetségesebb gyermekek 

fejlődését kiemelt figyelemmel kísérjék és segítsék az óvodapedagógusok. 

Célunk megvalósulása érdekében óvodapedagógusaink a csoportjukba tartozó gyermekek 

közül számos rajzpályázatra nevezték be a gyerekeket. Az alábbi táblázat jeleníti meg a 

részvételi arányokat. 

 Pályázat 

megnevezése 
Bükköny 

Der-

zsi 
Érem Pajkos 

Ezüstfe-

nyő 

Össze-

sen 

1. Benedek Elek 

rajzverseny – A só c. 

mese illusztrációja 

(helyi szervezés) 

23 15 14 19 16 87 

2. A Föld Napja – az év 

… 

 

6 2 9 4 4 25 

3. Nap Gyermekei  4 0 0 0 0 4 

4. Mesehősök növényei 

- Füvészkert 

0 0 0 12 0 12 

5. Nagykarácsony - 

kiscipő 

0 0 0 8 0 8 

6. Kerületi környezet 

pályázat 

0 0 0 0 2 2 

7. Budapesti 

közlekedés 

0 0 0 0 1 1 

8. 50 mese: A legjobb 0 0 0 0 1 1 
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lovacska 

9.  Play KID 
Gyermeknap  

 

0 0 2 0 0 2 

 Összesen: 33 17 25 43 8 142 

 

Az öt telephelyünkön 9 pályázatra összesen 142 gyermekmunkát neveztek kollégáink. A 

pályázatokon való részvétel lehetőséget teremtett a gyermekek alkotókedvének fokozására. A 

jutalomban részesülő gyerekeknek sikerélményt nyújtott a részvétel. Örömmel vettek részt az 

alkotásokban, a jutalom lehetősége motiválta őket.  

Úgy gondolom, hogy a nevelési év kitűzött céljait sikeresen meg tudtuk valósítani, az 

ábrázolási képességeikben tehetséges gyerekek számos pályázaton vehettek részt, ezáltal 

alkotó módon használhatták adottságaikat, technikai tudásukat, és sikerélményekben volt 

részük. A továbbiakban, jó gyakorlatunkat folytatva kívánjuk a következő nevelési évben is 

rajzpályázatokra nevezni a gyerekeket, lehetőleg még több alkalommal, és még több 

gyermeket bevonva.  

 

 

 

Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintjének mérése 

(191/189 gyermeket vizsgáltunk) 

Ö
ss

ze
se

n
 

%
 

Számuk:                                                                                                                189 100 

Ebből iskolába megy:                                            135 71 

Marad:  54 29 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD SZOKÁSAI   

Gondozás – 

önkiszolgálás 

(öltözködés,  

testápolás, étkezés) 

Az öltözködésben életkorának megfelelően önálló 177 94 

Kérésre, bíztatásra 10 5 

Segítséget igényel 2 1 

   

Mosdó- és WC-használatban életkorának megfelelően 

önálló 
176 93 

Esetenként figyelmeztetni kell 10 5 

Segítséget igényel 3 2 

   

Étkezésben életkorának megfelelően önálló 186 98 

Esetenként figyelmeztetni kell 3 2 

Segítséget igényel 0 0 

ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS   

Társakhoz fűződő 

érzelmi 

viszonya 

Társaival nyitott, együttműködő 145 77 

Esetenként konfliktusba kerül 32 17 

Társaihoz kevéssé tud alkalmazkodni 12 6 

Konfliktus megoldó 

képessége 

Fejlett 137 72 

Felnőtt segítségét kéri 36 19 

Fejletlen vagy elkerülő 16 9 

Felnőttekhez fűződő 

érzelmi viszonya 

Alkalmazkodó, nyitott, elfogadó, együttműködő 163 86 

Felnőtt kezdeményezésére nyílik meg 23 12 
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Kevésbé kötődik 3 2 

Közösségi élet 

szokásai 

A kulturált viselkedés szabályait mindig betartja 150 80 

Kérésre, buzdításra tartja be 29 15 

Nehézséget okoz 10 5 

Együttes 

tevékenység 

Képes az együttes tevékenységre 162 86 

Kérésre, buzdításra kapcsolódik be a közös 

tevékenységekbe 
23 12 

Nem szívesen kapcsolódik be az együttes tevékenységekbe 4 2 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK   

Önkiszolgálás  Önkiszolgáló tevékenységeit önállóan végzi 181 95 

Kérésre, buzdításra végzi 3 2 

A szokásokat, szabályokat többször erősíteni kell 5 3 

Naposi munka A csoport szokásainak, szabályainak megfelelően végzi 

tevékenységét 
185 98 

Kérésre, buzdításra végzi a naposi feladatokat 2 1 

Nem szívesen vállalja a naposi feladatokat  2 1 

Alkalomszerű 

munkák, 

megbízatások 

Segítőkész, vállalja a megbízatásokat, alkalomszerű 

munkákat 

168 89 

Buzdítás, meggyőzés után vállalja a megbízatásokat, 

alkalomszerű munkákat 

17 9 

Nem szívesen vállal megbízatásokat  4 2 

 

A tanköteles gyermekek körében vizsgáltuk a neveltségi szintet, az egészséges életmód 

szokásai-, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés- és a munka jellegű tevékenységek 

néhány területén. A mérésben minden tanköteles gyermek részt vett, tehát azok is, akik a 

következő nevelési évben még az óvodában maradnak. Ennek eredményeként a mérésnél 

megjelentek azok a területek, ahol az egyéni fejlettség figyelembe vételével fejlesztés 

szükséges.  Ez főként az egyéni fejlesztési tervekben kell, hogy a következő nevelési évben 

megjelenjen! 

Fejlesztés szükséges az alábbi területeken: 

 Társakhoz fűződő érzelmi viszonyában társaival nyitott, együttműködő legyen! 

 Konfliktus megoldó képessége fejlődjön! 

 Felnőttekhez fűződő érzelmi viszonyában, alkalmazkodó, nyitott, elfogadó, 
együttműködő legyen! 

 Közösségi élet szokásaiban, a kulturált viselkedés szabályait tartsa be!  

 Együttes tevékenységekben, képes legyen az együttes tevékenységre! 

 Segítőkészsége fejlődjön, vállalja a megbízatásokat, alkalomszerű munkákat! 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Forrás: PP, Vezetési 

program, Munkaterv 

      

Adatszolgáltatás: 

2017. októberi statisztikai 

és aktuális adatok 
 

Vezető megítélése (1-3) 

2 

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

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

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

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

intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 

történik meg. 

 

 Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák 
fejlesztése.  

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

szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra.  

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és 
működtetése, például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.  

 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző 
szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését tanulását szolgálják.  

  Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, 
alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is.  

Személyiségfejlesztés 

 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban.  

 

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről.  

 

Az Albertfalvai Óvoda pedagógiai programjában, munkatervében a csoportok nevelési 

tervében megtalálhatóak azok a fejlesztési területek, amelyben az óvodás korú gyermek 

ismeretei, társas kapcsolatai a szabad játékon keresztül fejlődnek. Mind az 

óvodapedagógusok, mind a nevelő munkát segítő kollégák azon munkálkodtak, hogy a 

gyerekek tapasztalati úton, interaktív módon szerezzenek minél több ismeretet 

környezetükről. A minden napi nevelő munka a gyerekek egyéni adottságaihoz, 

képességeihez igazodik. 
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Ssz. 

 

A 

nevelési/fejlesztési 

folyamat 

alapadatai 

Száma 
2017. 10. 

01. 
Egyezteté

s 

szükséges

! 
 

Száma 
2018.05.

31. 
Egyezteté

s 

szükséges

! 
 

Honnan 

vannak az 

információk 

a kiemelt 

figyelmet 

igénylő 

gyermekek 

szociális 

hátteréről?  

Milyen konkrét 

fejlesztő 

tevékenységet, 

intézkedést 

alkalmaztatok, és 

ezeket milyen 

eredményességgel? 

⇛ 

1.  Beírt gyermekek 

száma  

 

525 558   

2.  Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

száma 

18 21 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

Gyógypedagógussal 

összedolgozva 

egyénre szabottan, 

varázsjáték 

3.  HH gyermek 

 
- -   

4.  HHH gyermek 

 
- -   

5.  Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő  

7 5 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

 

6.  Szülői nyilatkozat 

alapján 

térítésmentesen 

étkezők 

220 260   

7.  3, vagy több 

gyermeket nevelő 

családban élők 

115 133   

8.  Tartósan beteg 

vagy fogyatékos, 

vagy családjában 

tartósan beteg vagy 

fogyatékos 

gyermeket 

nevelnek 

39 40   

9.  Nevelésbe vett 

gyermek  

 

1 1 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

 

10.  Beilleszkedési 

magatartási, 

tanulási zavarral 

küzdő gyermek  

9 10 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

A szakszolgálati 

javaslat alapján, 

varázsjáték 

11.  Veszélyeztetett 

gyermek  

 

4 4 Családoktól, 

anamnézis 

lapról, 

gyermekjólét

i szolgálat 

Gyermekjóléti 

szolgálat 

segítségével és a 

szakszolgálatok, 

pszichológus 
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közreműködésével 

történik a gyerekek 

fejlesztése, 

varázsjáték 

12.  Gyermekét egyedül 

nevelő szülő 

 

37 40 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

 

13.  Félnapos óvodás 

gyermek 

 

9 8   

14.  Nem étkező 

 
2 1   

15.  Speciális étrendet 

igénylő gyermek 
20 21   

16.  Tehetségígéretes 

gyermek 

 

19 27 Családoktól, 

anamnézis 

lapról 

A 

tehetségkoordinátor 

közreműködésével 

tárjuk fel a 

tehetségígéretet, 

varázsjáték 

 

Nevelőmunkánk szerves részét képezi, hogy minden gyermek lehetőséget kapjon 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, leküzdve azokat a hátrányokat, 

amelyek születésénél, családi helyzeténél vagy bármely más oknál fogva fennállnak 

Cél: a gyermek felvételi állapotának feljegyzése (miért veszélyeztetett, hátrányos helyzetű a 

gyermek), a hátrányos helyzet csökkentése személyre szóló módszerekkel  

Feladat: a szakszolgálat dolgozóival való folyamatos konzultációval a beilleszkedés, 

fejlesztés, beiskolázás segítése 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi. XXXI. Törvény 

értelmében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. A csoportvezető óvónők év elején felmérést végeztek az 

esetleges veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről. A szülőkkel való kapcsolattartás során 

törekedtünk a közvetlen, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására.  

Az öt épület gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelősök továbbra is figyelemmel 

kísérik, ha szükséges telefonon vagy kapcsolat felvételi lap útján kérik az Újbudai Humán 

szolgáltató Központ segítségét. Kunszt Marietta, aki 2016 szeptemberétől mind az öt épület 

gyermekvédelmi koordinátora volt, akihez bármilyen kérésünkkel, kétségünkkel 

fordulhattunk, 2018 áprilisától más területen dolgozik.   

Az évben 6 esetben küldtünk kapcsolat felvételi lapot az Újbudai Humán Szolgáltató 

központba. Az Érem utcai telephelyünkön 2 testvérpár ügyében folyamatos figyelemre van 

szükség. A gyerekek egészséges testi, lelki fejlődése továbbra sem biztosított. Annak ellenére 

sem, hogy a gyermekek védelembe vannak véve. Az ügyben esetkonferenciára is sor került a 

központban. A Derzsi utcában az édesanya öngyilkossága miatt kértünk segítséget. A 

Bükköny épületben egy gyermek ügyében kértünk segítséget, illetve szakmai megbeszélésre 

is sor került a központban.  
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A kollégák 27 esetben írtak pedagógiai véleményt a szakszolgálatok megkeresése kapcsán 

(BTM illetve SNI megállapítása illetve kizárása), illetve egy esetben külső pszichológus 

megkeresése miatt. Szükség volt még egy esetben mozgás vizsgálatra. 

A gyerekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok 

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladatunk közé tartozik. Azoknál 

a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, sérült 

gyereket nevelnek (akár érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést 

igényelnek. Az óvodában a gyermekvédelem kapcsán felmerülő problémával több szinten is 

foglalkozunk óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, intézményvezető helyettes, 

intézményvezető.  

Minden dolgozóra vonatkozik a személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség. A 

törvény betartása. Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése, személyes kapcsolattartás. A 

rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, minden esetben a gyermek érdekeit szem előtt 

tartva. Esélyegyenlőség biztosítása. 

A gyermekvédelmi koordinátor, aki az 5 épület koordinátoraival tartja a kapcsolatot két 

gyermekvédelmi szakmai napon vett részt. 

2017. szeptember 27-én az Újbudai Humán Szolgáltató Központ tartott Szakmaközi 

Megbeszélést.  Szó volt az óvodai kapcsolat felvételi lap változásairól. Illetve a 2017. január 

1-től életbe lépő jogszabályi változásokról. A jelzési és együttműködési kötelezettség 

változatlan, de annyiban módosult, hogy a kiskorú törvényes képviselője nem utasíthatja 

vissza a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői egészségügyi szolgáltatást, együtt kell 

működnie, mert ha nem, akkor nagyon fontos szülői kötelezettségének nem téve eleget 

felelősségre vonható. 

2018. január 23-án Kissné dr. Korbuly Katalin tartott szakmai napot „Előtérben a korszerű 

gyerekvédelem” címmel. Számos, saját életéből vett gyakorlati példával támasztotta alá a 

gyermekvédelem fontosságát. A gyermekvédelem elsődleges feladata a prevenció, mely egy 

team munka, a gyermeket körülvevő minél több szakember bevonásával. A legfontosabb a 

szülőkkel kialakítani egy olyan kapcsolatot, hogy elfogadják a segítséget és közösen 

együttműködve segítsük a gyermeket. Erre a legjobb lehetőség az óvoda, ahol a szülőkkel 

napi kapcsolatban vagyunk. 

A jelzési kötelezettséget minden óvodapedagógus komolyan veszi, még akkor is, ha esetleg 

ebből neki kellemetlensége támadna. 

Az erkölcsi tulajdonságok, szociális készségek és képességek (együttműködés, önállóság, 

segítőkészség, önfegyelem, a közös értékek óvása, védelme, kitartás, akarat, feladat-, 

szabálytudat, együttérzés, önzetlenség, figyelmesség stb.) kialakítása kiemelt 

feladataink közé tartozik.  

Cél: a szülők segítőkészségére, együttérzésére alapozva adományokat gyűjtünk a rászoruló 

gyermekeknek  

Feladat: a „Cipős doboz” adománygyűjtéshez kapcsolódva valamennyi épületünkben 

megszervezzük a gyűjtést, az óvodapedagógusok a gyermekek számára értelmezhető módon 

megismertetik óvodásainkkal az adományozás folyamatát 

Az óvoda feladata a gyermek testi, lelki szükségletein kívül a szociális készségekre való 
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nevelés. Az érzelmi nevelés mellett kiemelkedő feladatot kap az erkölcsi és közösségi 

nevelés is. A gyermek ebben az időszak még az érzelmeitől vezérelt, ezért az óvodának az 

egyik fő feladata, hogy a gyermeknek az érzelmi biztonságot megadja.  Fontos a kedvező 

hatások érése mellett, hogy pozitív érzelmi attitűdök jellemezzék mind az ott dolgozókat, 

mind a nevelés légkörét. Fontos, hogy a gyermek legyen tisztába azzal, az emberek 

különbözőek, és ezt el is tudja fogadni. A mai világban ez különösen nagyon fontos szerepet 

kap. Az óvoda a család mellett a másodlagos szocializációs háttér, amelynek célja az értékek 

átadása mellett, egy olyan mintaadás is, amely végigkíséri a gyermeket, iránymutató lesz a 

későbbi éveire nézve. Ilyenkor tudjuk megalapozni, hogy milyen felnőtt lesz abból kis 

„emberből” amit mi értékként, megőrzésre kaptunk. Meg kell alapoznunk a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak, mint például együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség talaját, 

amelyre a későbbiekben lehet építeni. Ezt próbálta elérni a téli, karácsonyi időszakban 

megrendezésre kerülő „Cipős doboz” akció. Az ötletet az egyik nagy magyarországi egyház 

szervezésében megvalósuló karitatív kezdeményezés adta.  A következőket tettük: 

 „Cipős dobozokat” becsomagoltuk karácsonyi csomagolópapírral 

 megtöltöttük kedvességekkel, olyan ajándékokkal, amelyeknek mi is örülnénk, vagy 

azokkal az tárgyakkal, játékokkal, amelyekre már nem volt szükségünk, de más 

örülne nekik 

 ráírtuk a dobozra, hogy milyen nemű, életkorú gyermeknek szánjuk,(ez lehetett 
édesség, játék, ruhanemű) 

 lezártuk a tetejét 

 elhoztuk az 5 tagintézményünk valamelyikébe 

Mind az 5 helyszínen kitettük az esemény plakátját, amely felhívta a szülők figyelmét a 

kezdeményezésre. A karácsonyi időszak előtt hirdettük meg a programot, amely az évben az 

ajándékozásról, az egymásra való odafigyelésről szól. A mai, modern világunkban nagyon 

sok anyagi javakkal rendelkezünk, sok a gazdag, jólétben élő ember. Ugyanakkor a 

gazdagság mellett jelen van a mélyszegénység is, amely egyre több honfitársunkat érinti. 

Többen az alapvető élelmiszerekben is nélkülöznek, nincs megfelelő fedél a fejük felett. Az 

ilyen sorsban élő gyermekek nem számíthatnak ajándékra még karácsonykor sem, mert 

szüleik nehézségek között teremtik elő számukra a mindennapi betevőt is. Az 

megajándékozásukra, az ünnepük szebbé tételére indult ez a kezdeményezés. Az ajándékozás 

mellett a gyermekekkel is beszélgettünk erről, és többen megértették milyen nagy feladatunk 

van a rászorulók megsegítésével. A gyűjtés 2 héten át tartott. Az első héten még sokan nem 

tudták összegyűjteni a dobozokat, így a második héten hoztak többen ajándékokat. Az Érem 

utcai, Bükköny utcai, és Pajkos utcai telephelyen gyűlt össze a dobozok nagyobb része, de 

szép számmal érkeztek a székhelyre, és a Derzsi utcai épületbe is. Az összegyűjtésben, és a 

dobozok elszállításában az egyik segélyszervezet önkéntes munkatársai segítettek. Egy kis 

haszongépjárművel érkeztek a több mint 150 darab doboz elszállítására. Ők osztották szét a 

dobozok jelentős részét az egyik nagyobb budapesti kórház gyermekosztályán, az égési sérült 

gyermekek között. A dobozok másik részét Észak-Magyarországon osztották szét. 

Reményeim szerint jövőre is megrendezésre kerül ez a kezdeményezés, hogy minél több 

gyermeknek mosolyt csaljunk az arcára az adakozással, mind azoknak, akik adnak, mind, 

akik kapnak. 

 

Tehetséggondozás 

A naplóban regisztrált tehetségígéretek száma: 27 gyermek. Ők a következő hat területen 

tűnnek ki társaik körül: Vizuális nevelés (13), zenei képességek (2), kreatív gondolkodás (7), 
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környezetismeret (3), matematika, logikai gondolkodás (3), értelmi képességek (3).  

A 27 tehetségígéret összesen 31 területen kiemelkedő, hiszen akad köztük, aki több területen 

is jeleskedik.  

Az intézményi tehetséggondozó programjaink 

Érem: Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (Varázsjáték): érzelmi-szociális 

készségek, érzelmi, anyanyelvi nevelés, 37 gyermek 

Ezüstfenyő: Szivárvány szélforgó napok (kreativitásra ösztönző vizuális technikák, 

zene, tánc, mese, játékos mozgás) 109 gyermek 

Pajkos: drámajátékos fejlesztés az érzelmi intelligencia fejlesztésére, 25 gyermek 

 

Felzárkóztatás 

Vannak gyermekeink, akik a társaiktól képességbeli lemaradást mutatnak. Ezeket az 

óvodapedagógus párosok észreveszik, közös tervet készítenek a fejlesztésére, ha szükséges a 

szakemberektől kérnek segítséget (pszichológus, gyógypedagógus). A fejlesztésüket a 

csoportban oldják meg egyéni, vagy közösségi szinten. 

Külön kihívást jelent valamennyi pedagógus számára az óvodában maradó tanköteles korú 

gyerekek, akikre szintén fejlesztési tervet dolgoztak ki a kollégák. Az egyéni fejlődési 

naplóban rögzítik, melyik területen van a lemaradás és mi a fejlesztés iránya, mennyisége. 

Ebben az évben 70 fő maradt még egy évet óvodában. Az óvodapedagógusok beszámolója 

szerint a maradó gyerekek is elérték év végére az iskola megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget. Több területen támogatták meg a gyerekeket, mint a figyelem, emlékezet, 

gondolkodási műveletek, számfogalom, téri irányok, egyensúly. 

A gyógypedagógus kollégánk beszámolója az SNI gyermekek ellátásáról 

A nevelési év folyamán 18 fő sajátos nevelési igényű és 6 fő beilleszkedési tanulási és 

magatartás zavaros gyermeket látott el négy épületben. A gyermekek közül a nevelési év 

folyamán 1 fő másik gyógypedagógus ellátásába került. Jelenleg több gyermek vár 

megkezdett szakértői vizsgálata alapján eredményre. A gyermekek a szakértői véleményük 

alapján komplex gyógypedagógiai fejlesztésben és mozgásfejlesztésben vettek részt. 

Az 1. Szakértői Bizottság és a Beszédvizsgáló által kiadott szakvélemények alapján a 

gyermekek a következő diagnózisokat kapták:  

 F 84.00 autizmus spektrum zavar 3 fő  

 F 80.90 Beszéd és nyelvfejlődés nem meghatározott zavara 6 fő 

 F 83.00 kevert specifikus fejlődési zavarok 4 fő 

 F 93.80 egyéb gyermekkori emocionális zavar 1 fő 

 F82 a motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 3 fő  

 BTM 6 fő 

A nevelési év folyamán az autizmussal élő gyermekeket utazó gyógypedagógus látta el, vele 

együttműködve a gyermekek mozgásfejlesztését és grafomotoros fejlesztését látta el, 

valamint részt vett a szociális fejlesztésükben.  

A gyermekek közül 8 fő iskolában kezdi meg tanulmányait a 2018/19-es tanévben. Közülük 

5fő integráló általános iskolába fog járni, 3 fő speciális iskolában kezdi meg tanulmányait. A 

többi gyermek megszokott óvodai csoportjában nevelkedik tovább. Az óvodapedagógusokkal 
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összedolgozva az utazó gyógypedagógus kollégával együttműködve a nevelési év folyamán a 

gyermekeket szakszerűen felkészítettük az iskolai életre. 

A nevelési év folyamán minden gyermek az előírt óraszámban megkapta a speciális 

fejlesztést. Ebben részt vállaltak a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok is. Idén is 

fontos volt az integráló csoportokban dolgozó óvodapedagógusokkal, pedagógiai és 

gyógypedagógiai asszisztensekkel, gyógypedagógus, logopédus és pszichológus kollégákkal, 

való folyamatos szakmai kapcsolattartás. A pedagógusok számára szükség esetén segítséget 

nyújtott a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési helyzeteiben, valamint a velük 

kapcsolatos adminisztrációban. Velük folyamatos pozitív szakmai kapcsolatot ápolt. 

Az épületekben dolgozó összes asszisztenssel igyekezett jó szakmai kapcsolatot ápolni, 

csoportban végzett munkájukat segíteni, arról tájékozódni.  

A szülőkkel a nevelési év elején és végén a gyermekükről fogadó óra keretében beszélt, 

valamint igény szerint bármikor külön megbeszélést tartott, hogy gyermekük óvodai 

fejlesztéséről tájékozódni tudjanak. A szülői kéréseket, igényeket maximálisan figyelembe 

vette. Volt, hogy óvodapedagógussal, illetve pszichológussal közös fogadó óra keretében 

hallgatta meg a szülők felmerülő problémáit és találtak kompromisszumos megoldást.  

Problémás gyermekeket is megfigyelt az óvodapedagógusok megkeresése alapján. A 

Szakértői Bizottság elé kerülő gyermekek szüleivel való megbeszéléseken igény szerint részt 

vett, szakmai támogatást nyújtott. Szülői értekezleten előadást tartott, az érdeklődő szülők 

megkereséseire külön is válaszolt. 

Az idei nevelési évben szakmai munkáját megkönnyítette, hogy az autista gyermekeket 

autizmus specifikus képzettségű utazó gyógypedagógus kolléga segítségével látta el. 

Együttműködésük szakmai fejlődése szempontjából előre mutató volt. Mivel munkáját 

nyomon tudta követni, tovább gazdagodik szakmai módszertára.  

Ebben a nevelési évben havi rendszerességgel sor került a pszichológus kollégával 

együttműködve szakmai konzultációra, ahol a problémás gyermekekről beszéltek. Az utazó 

logopédus kollégával igény szerint konzultált. Gyógypedagógus megbeszélést heti 

rendszerességgel tartott, így nyomon tudta követni az általuk ellátott gyermekek fejlődését. 

Fontos, hogy a kollégák minél több információt kapjanak a sajátos nevelési igényű 

gyermekekről. Ellátásuk így kevesebb problémát okoz az integráló csoportokban a 

mindennapok szervezésében. A következő nevelési évben az érzékenyítő előadás sorozat 

rendszeres folytatását tervezi. 

Az óvodapszichológussal esetmegbeszéléseket tartott 3 épületben. A pedagógusok ezt a 

kezdeményezést idén is örömmel fogadták. Folytatását tervezzük a következő nevelési 

évben. 

A székhelyen megismertették az érdeklődő óvodapedagógus kollégákat a „Nyugi Ovi” 

programot, melynek bevezetését a következő nevelési évben tervezik. Ennek követése és 

segítése folyamatos feladat lesz a következő nevelési évben. 

A nevelési év folyamán folyamatosan képezte magát. A friss szakirodalom és a törvényi 

szabályozás nyomon követése mellett részt vett egy 30 órás akkreditál tanfolyamon. A 

Kerületeken Átívelő Utazó Gyógypedagógus Munkacsoport minden hónapban összeült. A 

kerületi szakmai napokon és az intézményünkben megrendezett szakmai előadásokon részt 

vett. 
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Az óvodapszichológus kollégánk beszámolója  

Az Albertfalvai Óvoda 5 épületében, 22 kontaktórában látta el feladatait a nevelési év során. 

Szakmai dokumentációját az óvodapszichológusok koordinátora által megszabott 

„munkanaplóval”, valamint egyéni esetvezetési dokumentumokkal végezte. Tevékenységét a 

gyermekvédelmi-, adatvédelmi-, és a személyiségi jogokról szóló törvények szellemében, az 

önkéntesség elvének betartásával, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének vonatkozó 

szabályaival összehangoltan végezte.  

A pszichológiai tevékenységek, foglalkozások eloszlását az alábbi diagram szemlélteti 

 

A 2017-2019-es tanévben májusig összesen 108 gyermekkel került kapcsolatba, ebből 70 fő 

részesült valamilyen formában rendszeres pszichológiai ellátásban, ami 2 fővel több az előző 

tanévhez képest. Ebből 5 fő SNI, 5 fő BTM diagnózissal rendelkezik, a szakvélemény 

javasolja a pszichológiai megsegítést.  

Óvodánkénti adatok – rendszeres pszichológiai megsegítésben részesülők száma: 

 Ezüstfenyő: 17 fő 

 Bükköny: 18 fő (2 fő SNI, 2 fő BTM) 

 Pajkos: 16 fő (2 fő SNI, 1 fő BTM) 

 Érem utca: 17 fő (1 fő SNI, 2 fő BTM) 

 Derzsi utca: 1 fő 

 

A tanév első hónapjaiban ismét szűrővizsgálatokat végzett, az iskolaérettség 

megállapításának segítéséhez. A vizsgálatok célja az volt, hogy azokban az esetekben, mikor 
az óvodapedagógusok bizonytalanok voltak, vagy az intézmény és a szülők véleménye 

különbözött, megsegítse az óvodavezető döntését az iskolaérettséggel kapcsolatban.  

A szűrések mellett rendszeres segítségkérések érkeztek pedagógusoktól és szülőktől. Mivel 

munkafolyamat szerves része a gyermekeket körülvevő környezet segítése és módosítása, 

munkaideje legnagyobb részét a szülő- és pedagógus konzultációk tették ki. Ezt követte a 

gyermekekkel való közvetlen foglalkozás, egyéni, illetve csoportos formában. 12 db 

csoportfolyamatot vezetett végig, első sorban nagycsoportos, társas kapcsolati-és 

beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek számára. Csoportos foglalkozást a Bükköny, 

Ezüstfenyő, Pajkos és Érem épületekben tartott. Egy-egy foglalkozáson 3-5 fő vett részt, 
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akiket a szülők és a pedagógusok közreműködésével és beleegyezésével választott ki. 

A nevelési év során összesen 8 alkalommal tartott szülői fórumot különböző témákban 

(iskolaérettség kritériumai, óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, kortárs bántalmazás 

megelőzése, beilleszkedés).  

Folyamatos kapcsolatban állt a Gyermekjóléti Szolgálat és a XI. Kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársaival. Heti rendszerességgel vett részt az óvodapszichológusi 

munkaközösség értekezletein, ahol szakmai kérdésekkel foglalkoztak. Havi rendszerességgel 

tartottak team-megbeszélést az óvoda gyógypedagógusával, ahol az SNI, BTM gyerekek 

ellátását vitatták meg. Szükséges esetekben közösen konzultáltak szülővel és pedagógussal. 

Közösen tartottak 4 alkalommal esetmegbeszélést az Ezüstfenyő, Bükköny, Pajkos és Érem 

épület pedagógusainak, intervíziós módszerrel.  Az óvodák logopédusaival is rendszeresen 

konzultált az érintett gyermekek ellátásáról.  

Az idei nevelési évben célként tűzték ki az óvodai kortárs bántalmazás megelőzésének 

fókuszba kerülését. Ennek érdekében a székhely pedagógusainak szakmai továbbképzést 

tartott 5 alkalommal a NyugiOvi programból, mely a bullying megelőzésére szolgál óvodai 

gyermekközösségekben. A program gyakorlati bevezetését a 2018-2019-es nevelési évre 

tervezzük. 

 

Jellemző problémakörök 

 

Leggyakrabban pszichés/érzelmi problémával és társas/kapcsolati/beilleszkedési nehézséggel 

kerültek hozzá a gyermekek, illetve nagyon gyakoriak voltak az iskolaérettséggel kapcsolatos 

esetek és az alkalmazkodási, viselkedési problémák is. Ezeken belül is a főbb 

problémakörök: agresszió, szorongás, beilleszkedési nehézség, enuresis, széklet visszatartás, 

szobatisztasági gondok, szabályok, korlátok betartatása a gyerekekkel, gyász, betegségek, 

képességek éretlensége, iskolaérettség kérdése, válás, nagyobb változások az 

1. Képességproblémák 

2. Társas/kapcsolati/beilleszkedési 
nehézségek 

3. Szokás és 
szabályrendszer/alkalmazkodási/ 
viselkedési probléma 

4. Pszichés/érzelmi/indulati élet problémái 

6. Krízisintervenció 

8. Iskolaérettség 

9. Egyéb 
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életkörülményekben, gyermekvédelmi esetek. 

Legtöbbször a pedagógusok, illetve a szülők keresték meg valamilyen fennálló problémával. 

A konzultációk szervezése nem mindig könnyű, az e-mailes kapcsolattartás sajátosságai 

miatt akár napokba is beletelhet egy-egy találkozó megszervezése, ezen kívül a rengeteg eset 

miatt tavaszra több hetes várólista is kialakult bizonyos óvodákban.  
 

 

A logopédusok fejlesztő tevékenysége 

Ezüstfenyő  Bükköny  Érem Derzsi Pajkos 

18fő 35fő 13fő 9fő 25fő 

 

Az öt épület gyermekeit négy logopédus látta el. Különösen a tanköteles gyermekek 

fejlesztésében működtek együtt az óvodapedagógusokkal, az iskolába menő gyermekek 

szülei számára egyéni konzultációt tartottak. A kiscsoportos gyermekek szűrése az őszi 

hónapokban megtörtént. A kérdőíveket kiosztották, a szülők kitöltve visszahozták. Csak 

abban az esetben volt szülői konzultáció, ha nagyon nagy volt az életkorhoz viszonyított 

eltérés. Egyes esetekben már fejlesztést is javasoltak a szülőknek. A beszédfogyatékos, 

szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek fejlesztését utazó logopédus végezte. 

 

Fejlesztendő területek: 

 a Humánszolgáltató központtal szoros együttműködés, gyermekeink megsegítése 

 a legfrissebb információk begyűjtése a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén 

 Nyugiovi program kiterjesztése 

 

 

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.  

 

Alkalom (A), résztvevők száma (R.) 

Ssz 

Alkalmak és 

résztvevők 

száma    

Közösségépítő 

tevékenységek 

Ezüst Bükköny Érem Derzsi Pajkos Összesen 

A. R. A. R. A. R. A. R. A. R. A. R. 

1.  Szülői 

értekezlet 

16 246 14 198 6 69 4 20 2 202 42 735 

2.  

Fogadó óra (a 

fejlettségállapotró

l történő 

visszacsatoláson 

túl) egyéb más 

témában 

9 15 9 23 4 11 3 5 34 55 59 109 
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3.  

Rétegszülői 
értekezlet (új 

szülők, iskolai 

alkalmasság, 

fórum adott 

témákról, stb.) 

3 34 5 37 1 12 4 11 3 39 16 133 

4.  

Szülőbevonáss

al lebonyolított 

programok 

(sütés-főzés, 

barkácsolás, stb. 

együtt, )  

30 708 19 217 27 594 4 29 - - 80 1548 

5.  

Nyitott nap az 

óvodába járó 

gyermekek 

szülei részére 

- - 4 50 1 77 - - - - 5 127 

6.  

Nyitott nap 

leendő óvodás 

gyermekek 

szülei részére 

1 90 1 95 1 23 1 40 1 43 5 291 

7.  

Ünnepeken, 

jeles napokon 

történő aktív 

részvétel 

32 902 40 992 4 373 10 56 7 103

4 

93 3357 

8.  

Csoporttal 

együtt 

szervezett 

családi 

programok 
(kirándulás, 

szüret, stb.) 

1 15 9 265 - - 2 9 1 15 13 304 

9.  

Óvodáért 

végzett szülői 

munkafelajánl

ások 
(óvodaszépítés, 

pályázatok, 

kísérés, stb.) 

2 83 13 89 4 6 3 9 12 105 34 292 

10.  

Családokat 

támogató 

programok, 

pld. vásárok, 

gyűjtések, stb. 

1 15 7 31 3 37 4 24 1 36 16 143 

11.  Szülő Klub 

 
- - - - - - - - - - - - 

Összesen: 64 1848 114 1921 34 243 65 1179 67 
190

3 
  

 

Az Albertfalvai Óvoda Szülői Szervezetének 3 tagú elnökségével a nevelési év folyamán 

többször is találkoztunk, ahol egyrészt a szülők kéréseit, javaslatait közvetítették felénk, 

másrészt a nevelési év kezdetén a megalkotott nevelési tervet véleményezték, a márciusban 
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elkészült értékelési szabályzat, pedagógiai program beválás vizsgálat eredményeivel 

ismerkedtek meg és ezekről alkottak véleményt. A szorgalmi időszak végén pedig egy 

panaszkezelési eljárás ügyében találkoztunk, ahol a tájékoztatás, véleménynyilvánítás 

játszott szerepet.  

Három épületünkben tartottunk két alkalommal a csoportok szülői munkaközösségi 
vezetőinek értekezletet, ahol az adott épületbe járó gyermekek nevelését, közös 

programokat, többeket érintő problémákat beszéltük meg. Az utolsó alkalommal pedig az E-

menza bevezetésével kapcsolatos tájékoztató értekezlet került megszervezésre, ahol a 

szülők kérdezhettek az informatikai felület használatával kapcsolatban. 

Réteg szülői értekezlet volt a székhelyünkön a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, amelyet 
a szülők kezdeményeztek az ételek minőségének a kifogásolásával kapcsolatban. Meghívást 

kaptak a Pensio Kft. vezetői és a csoportok képviselői. A több mint 1 órásra sikerült 

beszélgetés higgadt, kulturált módon történt, minden felmerülő kérdésre választ kaptak a 

szülők. 

 

Közös gyermek-szülő programok 

Minden épületünkben az ünnepeink, hagyományaink többségét a szülők részvételével 

tervezzük. Ebbe beletartoznak a közös kirándulások, a közös munkavégzés az óvodáért és a 

családokat támogató programok is. 

A Derzsi épületünkben minden év végén mind a két csoport elmegy egy közeli helyre, idén 

Nőtincsre, ahol a kicsikkel és a szülőkkel együtt elbúcsúztatják a nagyokat. Ez egy nagyon jó 

hangulatú, oldott módja a búcsúztatásnak. 

Az Ezüstfenyő, Pajkos, Bükköny épületekben pedig a közös délutáni barkácsolások 

valósulnak meg húsvét, karácsony, őszi témakörben. Szívesen vesznek részt a szülők, 

lehetőség nyílik alkotás közben a kötetlen beszélgetésre is. 

Továbbra is nagyon sikeresnek tartjuk a szülőkkel való együttműködésünket a 

környezettudatos nevelés kialakításában, szemléletformálásban. Sok segítséget kapunk a 

papírgyűjtésben, a kertgondozásban. Bükköny épületünk minden tavasszal megújul, amikor a 

gyerekek az előre meghirdetett palántagyűjtés eredményeként behoznak egy-egy palántát, 

fűszernövényt, egynyári növényt. A székhelyen mindig tavasszal van meghirdetve a tavaszi 

kertrendezés, ahová lelkesen jönnek a szülők és együtt szépítik meg a hosszú tél után a 

kertet. 

A Márton napi lámpás felvonulás 2 épületünkben vált hagyománnyá (Érem, Ezüst). ilyenkor 

a szülőkkel együtt készítik a gyerekek a lámpásokat, majd az esti órában a mécseseket 

belehelyezve körbejárják az óvoda környékét énekelve, verselve. 

A cipős doboz gyűjtés (adományozás a családok részéről) az egyik kollégánk 

kezdeményezésére indult a karácsonyt megelőző időszakban. Minden épületünkben aktívak 

voltak a családok, sok doboz gyűlt össze apró ajándékokkal, amelyeket egyes kórházakba és 

gyermekotthonokba szállítottak el. 

 

 

A kollégák fejlesztési javaslatai:  

 Több nyílt nap  

 Közös kertrendezés a szülőkkel  

 A családi nap egészüljön ki az édesapák köszöntésével 

 Több színházlátogatás tervezése 

 Esetleg jótékonysági vásárok szervezése  
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3. Eredmények 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Csoport és 

intézményi szinten nyilvántartott 

adatok 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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

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

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad 

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

folyamatokban, a szervezet működésében. 

  

Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan 
gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.  

  Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, 
dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.  

 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös 

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

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

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

gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a 
fejlesztési tervek elkészítése során.  

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben?  
 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy 

más alapon megszervezett mérések 

eredményei  

 esetleges sport, más 

versenyeredmények  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó 

mutatók, elégedettségmérés 

eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők)  

 neveltségi mutatók  

 stb.  

 

A kiemelt nevelési céljainkhoz kapcsolható mérések: 
- a gyermekek mesehallgatási szokásainak felmérése azonos korosztályban 

- a szülőkkel közös programokon az elégedettség mérése 

- a gyermeki fantázia fejlesztése a játékban 

Mind 3 mérés eredménye pozitív kimozdulást eredményezett (1.1. és 1.2.) 
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Neveltségi méréseink  

Az iskolába készülő tankötelesek lettek mérve. A mérés alapján valamennyi gyermek 

felkészült az iskolai élet megkezdésére. (1.2.) Úgy érezzük, hogy a szakszolgálatoktól kellene 

a támogató együttműködés, nem pedig a szülők igényeinek a kielégítése, amelynek 

eredményeképpen megfoghatatlan, időnként ellentmondásos szakvélemények születnek. 

Ebben az évben már korán, kiscsoportban elkezdtük az iskolaérettség kritériumait a szülői 

értekezleteken elmondani. Bízunk abban, hogy kevesebb szülő fogja megkérdőjelezni 

gyermekének azokat a képességeit, amelyek alkalmassá teszik az iskolakezdésre.  

Beiskolázási adatok 

 Ezüstfe-

nyő 

Bükköny  Érem Derzsi Pajkos Összesen 

Tanköteles  

korú 

gyermekek 

59 55 17 15 45 191 

Közülük az 

iskolai 

tanulmányaikat 

elkezdők 

46 38 12 7 32 135 

Óvodában 

maradtak 

13 17 5 6 13 54 

 

Fejlesztendő terület: szakszolgálatokkal való kooperatív együttműködés, személyes 

találkozás, esetleg szóbeli tájékoztatás egyes esetekben. 

Óvodapedagógusaink önértékelésének összefoglaló, intézményi szinten is 

megjeleníthető eredményei 

A három nevelési év alatt: 36 fő / 54 fő (nevelőtestület száma) = 67% 

A megvalósított 7 önértékelés során a kollégák megállapították a kiemelkedő, és a 

fejleszthető területeket.  

Az önértékelő kérdőívek, a dokumentumelemzések és az interjúk alapján határozták meg 
kompetenciánkénti önértékelésükben erősségeiket és fejleszthető területeiket, melyek 

alapján elkészítették önfejlesztési tervüket. 

Az óvodavezetői tanfelügyeleti ellenőrzés önértékelése során készült jegyzőkönyvből: 

1. Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken? 

Mind az önértékelő kérdőívek, mind a kompetenciánkénti önértékelés során kollégáim 

reálisan értékelték pedagógiai tevékenységüket. 

Az önértékelő kérdőívek 78-91%-os eredményt mutatnak, a kompetenciánkénti önértékelések 

78-96% közé estek.  

Az önfejlesztési terveket főként e kettő értékelése alapján fogalmazták meg.  

2. Van-e olyan fejlesztésre megjelölt terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 
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óvodapedagógus esetében azonos? 

1. IKT eszközök használata, beépítése az óvodapedagógusok felkészülésébe, 

önfejlődésébe, dokumentáció készítésébe. 

2. A tehetség ígéret felismerése és támogatása. 

3. A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási 

problémával küzdő gyermekek tanulási folyamatainak segítése, a differenciálás 

lehetőségeinek feltárása. 

4. Konfliktus megelőzés és kezelés módszereinek szakszerű és eredményes 

alkalmazása. 

5. A gyermeki tevékenységek rendszeres ellenőrzésének eredményeit szakszerűen 

elemezzék, értékelésüket rendszeresen használják felfejlesztési céljaiknak 

feladataiknak kijelölésében. 

6. Szakmai megbeszéléseken fejtsék ki, képviseljék álláspontjukat, legyenek képesek 

másokat meggyőzni, és ő maguk is legyenek meggyőzhetőek. 

 

3. Van-e olyan erősség, kiemelkedő terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 

óvodapedagógus esetében azonos? 

1. Tiszteletben tartja a gyermekek, személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 

értékeket, felelősen és elfogadóan viszonyul a gyermekekhez.  

2. A gyermek- és gyermekcsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretére és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos szükségleteire, a játék és más 

élmény gazdag tevékenység, program sajátosságaira alapozza.  

3. Igyekszik fejleszteni a gyermekek kommunikációs képességét, derűs, érzelmi 

biztonságot nyújtó, elfogadó légkört teremteni, ösztönzi a gyermekek közötti 

konfliktusmentes véleménycserét. 

4. A gyermekek hibázásait, tévesztéseit a nevelési/tanulási folyamat szerves részének 

tekinti és a megértést segítő módon próbál reagálni rájuk 

 

Amennyiben konkrét nevelési, tevékenységi területet szeretnénk kiemelni: az anyanyelvi-, 

környezeti- és komplex művészeti nevelést tartják kollégáim erősségeiknek. 

Külső szakmai ellenőrzések 

Ebben az évben kevés minősítésre került sor. Egy kollégánknak lett volna a minősítése 

májusban (gyakornok), de sajnos az egyik kötelezően feltöltött dokumentum helyett már egy 

feltöltött dokumentum került fel az OH felületére(duplikáció). Sajnos a jelenlegi jogszabályok 

nem támogatják az ismétlést, javítást, korrigálást a felületen, így sajnos a vizsgát 

sikertelennek minősítették. A tanúsítvány kézhezvételét követően a kolléga fellebbezést ír az 

intézményvezető és a mentora támogatásával, mert nem tudunk belenyugodni abba, hogy egy 

tévesztés miatt elbukjon  a kollégánk, aki szakmailag elhivatott, rátermett óvodapedagógus. 

A februári minősítési tervbe nevelőtestület közel 50%-a bekerülhetett volna. Azonban csak 

néhányan vállalkoztak a pedagógus II.-be való jelentkezésre, összesen (4 fő). A 

gyakornokaink közül mind a két kolléga kötelezően jelentkezett a minősítő vizsgára. Egy 

kolléga a mesterpedagógus minősítést célozta meg. A következő nevelési év ismét 

minősítésekkel lesz gazdagabb. 

Tanfelügyeleti ellenőrzés vezetői és intézményi szinten. Ennek részleteit a 1.3 részben 

fejtettem ki. 

Fejlesztendő terület: a sikertelen minősítő vizsga ellenére segítő, támogató jelenlét a 
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minősítésre jelentkezők körében. 

 

Kiemelkedő eredményeink:  

Az Óvodai Nevelésben 3 számon keresztül az egyik kollégánk cikke jelent meg. A Pajkos 

Óvoda telephelyen dolgozó kollégánk a következőképpen számol be a cikkről, ami egyben az 

őszi szakmai napok bemutató foglalkozása is volt. 

Bemutatóm címe: Tehetséggondozás drámajátékkal volt.  

A tehetségígéretek, „csírák” feltárását már 3 éves korban elkezdem (kedvelt tevékenységeik, 

motiváltságuk, kreativitásuk megfigyelésével. Egyéni képességek felismerésével, 

azonosításával. A gyermekek számára gazdagító tevékenységeket biztosítok a szabad játék 

során (szabad választási és önmegvalósítási lehetőséggel). A gazdagító tevékenységek 

ajánlásával törekszem az újszerűségre, sokszínűségre, érdekességre (technikák, 

munkafogások, mozgáselemek, gyermektánc elemek, kreatív fantázia, képzelet kifejezése, 

megjelenítése drámajátékkal). Kiemelt figyelmet fordítok a veszélyeztetett tehetségekre is. 

Szorongásuk, beszédgátlásuk oldásához, önbizalmuk erősítéséhez, agresszivitásuk 

fékezéséhez is használok drámajátékokat. Igen fontos a pozitív odafigyelés, bátorítás, 

buzdítás, dicséret, cselekedtetés, differenciált feladatkínálás. Csoportomban nagy hangsúlyt 

fektetek az inkluzív nevelés, másság elfogadására, a gyermekek egyéni fejlesztésére. A 

drámajáték módszerét az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak, gyermekek 

fejlettségének megfelelően alkalmaztam, mely a játékra alapozott és a gyermeki cselekvésre 

koncentrált, fejlesztette és feltárta a kreatív képességeiket. A drámajáték módszere hatékony 

segítséget nyújtott a kommunikációs készségek (beszédértés, beszédaktivitás, szókincs, 

fogalomalkotás, szóbeli kifejezőkészség), képességek kibontakoztatásához. A gyermekek 

sokkal bátrabbak, nyitottabbak, közvetlenebbek, elfogadóbbak lettek általa. Fejlesztettem 

önkifejezésüket, gondolkodáskészségüket, kooperatív készségüket. Feladatom a 

személyiségformálás, kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, közlés megkönnyítése (kérdezni 

tanít, érzékennyé tesz, észrevétlenül szocializál). Fejlesztő hatása abban rejlett, hogy 

cselekvést, aktív közreműködést követelt minden résztvevőtől, ami által nem valóságos 

körülmények között éltek át valóságos érzelmeket. 

B. Radó Lili: A három fenyőfa című mesét dolgoztam fel, mesekeretbe ágyazott komplex 

drámajátékkal. A mese hozzájárult a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez, 

mintát nyújtott, emberi kapcsolatokról közvetített, helyzetmegoldási mintákat kínált és 

beindította a képzeletüket, melyre támaszkodott az akaratuk, kreativitásuk s hatalmas élményt 

nyújtott számukra. A drámajátékok kiválasztását és sorrendjének felfűzését kiemelt 

pedagógiai céljaim, feladataim határozták meg, figyelembe véve a gyermekek életkori 

sajátosságait, egyéni képességeit és szükségleteit. Munkatervünkben kiemelt feladatunk az 

érzelmi, anyanyelvi nevelés. Az irodalom szeretetének elmélyítése a közös mesehallgatással, 

közös élményszerzéssel történt. A mese tartalmához kapcsolódó érzelmeket felismerték, 

megnevezték, átélték, cselekvéssel kifejezték a gyerekek. A gyermeki nyelv szókincsét és 

szóhasználatát fejlesztettem (szómagyarázattal, jelzős és relációs kifejezések használatával, 

egyenletes lüktetés, halkabb- hangosabb különbségének érzékeltetésével, tudatos 

használatával). Csoportkohéziójukat erősítette a kapcsolat felvételi és kapcsolattartási 

képességet fejlesztő drámajáték (szemkontaktussal, arcjátékkal, mimikával, beszéddel 

egybekötött mozgással). Együttműködő képességük, közösségi érzésük fejlődött. Figyelmet 

fordítottam az erkölcsi tulajdonságok megláttatására, pozitív erkölcsi érzelmek erősítésére. 
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Úgy érzem, hogy szabadon, sok örömmel, vidámsággal együtt járó közös játék örömforrást, 

élményt nyújtott a gyermekek számára. A tehetség összetett fogalom, a tehetséggondozás is 

több tényezős folyamat. A tehetség csak akkor tud szárnyalni, ha elengedjük és a gyermeket a 

képességeinek megfelelő úton támogatjuk. 

Bemutatóm tartalmát kis előadás keretében a márciusi Újbudai Pedagógiai Napokon is 

megismertethettem a kollégákkal. 

A másik nagy büszkeségünk a tavaszi szakmai napokon az Érem utcai telephely óvodavezető 

helyettese bemutató foglakozást tartott a Szocioemocionális Pedagógiai Terápiáról, 

Varázsjátékról. Ez egy innovatív fejlesztő tevékenység, amely elsősorban a gyermekek 

érzelmi és közösségi nevelésének módszere, és számos fejlesztő értékén túl a gyermekek 

belső képteremtő képességének, képalakítási és formaalakítási képességének, színérzékének, 

ábrázolóképességének, technikai képességének fejlesztésében is hatékonyan alkalmazható 

eljárása.  

A bemutatót tartó kolléga reflexiója: A gyermekek belső képteremtő képességének 

kialakításának, valamint az ábrázolási képesség fejlesztésének innovatív módszerével 

ismerkedhettek meg a kollégáink munkaközösségi bemutató és elméleti előadás keretében. 

Pásztor Ágnes mesterpedagógus, az Érem utcai telephely óvodapedagógusa a kerületi 

pedagógiai napok keretében mutatta be a Szocioemocionális Pedagógiai Terápiát, amely 

elsősorban a gyermekek érzelmi és közösségi nevelésének innovatív módszere, és számos 

fejlesztő értékén túl a gyermekek belső képteremtő képességének, képalakítási és 

formaalakítási képességének, színérzékének, ábrázolóképességének, technikai képességének 

fejlesztésében is hatékonyan alkalmazható eljárása. 

A bemutató foglalkozást, a pedagógust úgy szervezte, hogy az élménypedagógia módszerét 

alkalmazva a pedagógusoknak is lehetőséget teremtett arra, hogy a terápiás eljárást saját 

élményként is átélhessék, megtapasztalhassák. A pedagógusok részt vehettek a „Furcsa 

játékok”-című varázsjátékban, majd ezt követően megnézhették azt is, hogyan játsszák 

ugyanezt a játékot a gyerekek. A játékokat elméleti előadás követte, amelyben a módszer 

hatásmechanizmusát, valamint mélylélektani alapjait ismerhették meg a résztvevők. A 

pedagógus gyakorlati példákon, gyermekrajzokon mutatta be, hogyan hat a gyermekekre a 

játék, majd válaszolt a kollégák kérdéseire. Ezen a bemutatón 15 óvodapedagógus és tanítónő 

vett részt, közülük öten voltak munkaközösségünk tagjai. Néhány héttel később újabb 

varázsjáték bemutatón vehettek részt kollégáink. Ezen az alkalmon az Albertfalvai óvoda 

pedagógusai közül 12 –en voltak jelen. Pásztor Ágnes ezt a bemutatót is hasonló módon 

szervezte. A kollégák itt is részt vehettek egy varázsjátékban, majd a gyermekek játékát az 

elméleti előadás zárta. A módszert sikeresen alkalmazza a pedagógus a gyermekek érzelmi 

problémáinak feltárásában, jó hatással van a gyermekek közötti kapcsolatokra, növeli 

alkotókedvüket. Minden gyermeket ábrázolásra ösztönöz. Az Érem utcai épület 57 

óvodásából jelenleg 37 gyermek, vagyis 65%-uk részesül a varázsjáték áldásos hatásaiban, 

így reményei szerint a következő években a gyermekek fejlődésében is pozitív 

eredményekhez fog vezetni. 

A módszer kipróbálásának és átvételének lehetőségéről, és a résztvevők élményeiről, 

tapasztalatairól az alábbi táblázat nyújt képet. 

 Kérdés Válasz % 
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A mérési adatok egyértelműen megerősítik, hogy a pedagógusok pozitív élményként élték 

meg a játékokat, többségük szívesen kipróbálná saját csoportjában is. Akadályát ennek 

leginkább az elméleti ismeretek hiányában látták. A játékokat követő elméleti előadást 

valamennyien hasznosnak ítélték, és úgy gondolták hetente 1 alkalommal beilleszthető lenne 

az óvodai tevékenységek közé.  

 Meglepetésemre a tehetségígéretes gyermekek fejlesztésére leginkább az értelmi képességek 

területét ítélték alkalmasnak a játékot, ez azért meglepő, hiszen a játék legfőbb célja az 

érzelmi és közösségi képességek fejlesztése, ahogy a neve is mutatja: Szocioemocionális 

1. Segítette-e a módszer megismerését, 

megértését, hogy saját élményként te is részt 

vehettél egy varázsjátékban? 

Igen  

Nem  

100 

0 

2. Milyen élményt jelentett számodra a 

varázsjátékban való részvétel? 

nagyon negatív 

negatív 

semleges 

pozitív 

nagyon pozitív 

0 

0 

0 

71 

29 

3. Mely szakasza volt számodra a legjobb élmény? játék 

verbális élménymegosztás 

rajzolás 

100 

0 

0 

4. Kipróbálnád-e a saját csoportodban is a játékot? igen 

nem  

talán 

57 

0 

43 

5. Mely akadályai lehetnek annak, hogy saját 

csoportodban is alkalmazd a módszert? 

elméleti ismeretek hiánya 

eszközök hiánya 

helyhiány 

időhiány 

támogató, segítő kollégák hiánya 

egyéb: szülői ellenállás 

         csoportlétszám 

         más nevelési stílus 

 

71 

29 

0 

29 

0 

0 

29 

14 

 

6. A játékokat követő elméleti előadás hasznos 

volt-e számodra, tartalmazott-e új 

információkat? 

igen 

nem 
100 

0 

7. Véleményed szerint beilleszthető-e az óvodai 

tevékenységek közé hetente 1 alkalommal a 

varázsjáték? 

igen 

nem 
100 

0 

8. Alkalmas-e a varázsjáték véleményed szerint a 

tehetségígéretes gyerekek képességeinek 

fejlesztésére, ha igen, mely területen? 

anyanyelvi nevelés 

közösségi nevelés 

érzelmi nevelés 

mozgásfejlesztés 

ábrázolási képesség fejlesztése 

értelmi nevelés 

71 

71 

85 

57 

85 

100 

9. Alkalmas-e szerinted a varázsjáték az SNI 

gyermekek képességeinek fejlesztésére, ha igen, 

mely területen? 

anyanyelvi nevelés 

közösségi nevelés 

érzelmi nevelés 

mozgásfejlesztés 

ábrázolási képesség fejlesztése 

értelmi nevelés 

57 

85 

85 

71 

71 

85 
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Pedagógiai Terápia. Az SNI-s gyerekek fejlesztésében érdekes módon inkább találták 

hatékonynak az érzelmi és közösségi nevelés területén, az értelmi nevelés mellett. A 

következőkben feltétlenül szükséges lesz az előadások alkalmával a fejlesztőértékek 

kihangsúlyozása, egyértelműsítése, kiemelve a játékok leginkább fejlesztő értékét, az érzelmi 

és közösségi képességekre gyakorolt rendkívüli terápiás hatását. Ez azért is nagyon fontos, 

hiszen a tehetségígéretes gyerekek közül sokan küzdenek érzelmi problémákkal, és másságuk 

miatt a közösségi helyzetük is nehéz, valamint sokan küzdenek közülük önértékelési zavarral, 

esetleg magatartási problémával is.  

 A varázsjáték módszerének bemutatása, az elméleti ismeretek gyarapítása a következő 

nevelési évben is folytatódik, hiszen Pásztor Ágnes mesterprogramjának egyik kiemelt 

feladata a terápiás játék népszerűsítése, valamint az eredményeinek közzétételével a kollégák 

ösztönzése a módszer elsajátítására és a csoportjukban történő hasznosítására. 

A nevelési év kezdetekor 2 telephelyünk (Ezüstfenyő, Pajkos) nyújtotta be a Zöldóvoda cím 

elnyerését megcélzó pályázati anyagukat. A székhely épületünk már 2. alkalommal, a Pajkos 

Óvoda telephely először pályázott. Decemberben volt a díjátadó, amikor a 2 épület 3 évre 

megkapta a Zöldóvoda címet. Büszkeség és ugyanakkor felelősség is e cím viselése. 

Ősszel indult a székhely épületünk gyermeki részvételével egy Biztonságos közlekedési 

versenyen, ahol az első helyet hozták el a gyermekeink. A Földnapi rajzversenyen is jól 

szerepeltek gyermekeink, hiszen külön díjakkal, első és második helyezésekkel tértek vissza a 

versenyben résztvevő gyerekek. 

 

Az intézmény által elért eredmények a 2017-2018nevelési évben 

 

Ssz. 

Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, 

kifejtés 

 

1.  

Beiskolázási adatok: 

Tanköteles korú gyermekek száma 

191 Fő 34%  

Közülük várhatóan a 2018-2019. 

tanévben az iskolai tanulmányaikat 

elkezdők száma, aránya 

135 Fő 24%  

Várhatóan a 2018-2019. tanévben, 

óvodában maradó tanköteles 

korúak száma, aránya 

54 Fő 10% A szakértői vélemények, az 

óvodapedagógusok, 

logopédusok, pszichológus 

szerint még egy év óvoda 

szükséges az iskolára való 

alkalmasság eléréséhez. 

2.  

Intézmény / program specifikus 

eredmények: Amire büszkék 

vagyunk, amit fontosnak tartunk! 

Felsorolás: 
Szivárvány szélforgó nap 

Koncertek 

Mese hónap  

Advent 

Környezettudatos magatartás 

Barkácsdélutánok 

OVI-színház, mesedélután, 

pályázatokon, versenyeken való részvétel 

Magas részvételi arány a szülős programokon 

Varázsjáték 

Óvodai kert 
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Programok a szülőkkel 

3.  

DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában: Résztvevők 

száma, eredmények 

 

Írásmozgás-koordináció Fő % 

 
- 

Beszédhanghallás Fő % 

 
- 

Relációszókincs Fő % 

 
- 

Elemi számolási készség Fő % 

 
- 

Tapasztalati következtetés Fő % 

 
- 

Tapasztalati összefüggés Fő % 

 
- 

Szocialitás -  társas kapcsolatok 

kezelése 

Fő % 

 
- 

4.  

Neveltségi szintmérés átlag eredményei (ha vannak erre vonatkozó mérési 

adatok!): 

Normához, szabályhoz, 

szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, 

önkiszolgálás, viselkedési 

normák)  

260 Fő 85 % 

 
A fejlesztés érdekében 

továbbgondolást igényel ez a 

terület. 

Társas kapcsolatok (gyermek-

felnőtt, gyermek- 

gyermek, gyermek-közösség 

kapcsolata) 

260 Fő 90 % 

 
A fejlesztés érdekében 

továbbgondolást igényel ez a 

terület. 

Tevékenységekhez való viszony 
(önként vállalt, 

 kötelező jellegű, közösségért 

végzett) 

 

260 Fő 87 % 

 
A fejlesztés érdekében 

továbbgondolást igényel ez a 

terület. 

5. 
Rajzelemzés  

 

- - - 

6. 
Egyéb gyermekmegismeréssel 

kapcsolatos mérés:  

- - - 

    7. 

Partneri igények és elégedettségük 

 

Pedagógusok elégedettsége  % 
 

 

Az önértékelésben érintett 

pedagógusokkal való  

elégedettség 

  

Pedagógus szerint az 

önértékelések tükrében 

98  

Intézményi klímával az intézményi 

önértékelés tükrében 

97  

Szülői elégedettségi mutatók az %  
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önértékelések tükrében  

Pedagógusok önértékelése 98 Elégedettek vagyunk. 

Vezetői értékelés az önértékelés 

során 

97 Elégedettek és büszkék 

vagyunk. 

Intézményértékelés 98 Elégedettek és büszkék 

vagyunk. 

8. 

Iskolák elégedettségi mutatói 

(ha vannak erre vonatkozó 

mérési adatok!): 

% 
 

 

Beszédkészség - - 

Nagymozgás (testnevelés, sport) - - 

Kismozgás, finommozgás 

(kézügyesség, ábrázolás) 

- - 

Problémák felismerése és 

megoldása 

- - 

Matematikai készségek - - 

Játéktevékenység - - 

Környezet megismerése - - 

Stb. - - 

9. 

 Kerületünkben, kerületen kívül óvoda szintű „versenyeken” részt vett 

 gyermekek: 

 

Sportverseny  

10 Fő 

Díjazott 

100 % 

 

Szívesen és örömmel vettek 

részt a gyerekek. Büszkék 

vagyunk rájuk. 

Rajzverseny / pályázat  

84 Fő 

Díjazott 

92 % 

 

Szívesen és örömmel vettek 

részt a gyerekek. Büszkék 

vagyunk rájuk. 

Egyéb verseny (Madárbarát) 

KRESZ 

 

25 Fő 

10 Fő 

Díjazott 

100 % 

100 % 

Szívesen és örömmel vettek 

részt a gyerekek. Büszkék 

vagyunk rájuk. 

10. 

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 

 

Fő -  - 

Zenei 

 

Fő -  - 

Matematika-logika 

 

Fő -  - 

Vizuális - téri 

 

Fő -  - 

Testi – mozgásos 

 

Fő -  - 

Szociális – személyek közötti 

 

Fő - - 

11. 

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 

 

Logopédiai fejlesztés 100 Fő 18 % 

 
Szakemberek foglalkoznak a 
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gyerekekkel, igyekeznek 

egyénre szabottan fejleszteni 

Gyógytestnevelés 155 Fő 28 % 

 
Szakemberek foglalkoznak a 

gyerekekkel, igyekeznek 

egyénre szabottan fejleszteni 

Fejlesztő pedagógia 32 Fő 6 % 

 
Szakemberek foglalkoznak a 

gyerekekkel, igyekeznek 

egyénre szabottan fejleszteni 

Gyógypedagógiai fejlesztés 24 Fő 4 % 

 
Szakemberek foglalkoznak a 

gyerekekkel, igyekeznek 

egyénre szabottan fejleszteni 

Óvodapszichológus foglalkozik 

vele 

69Fő 12 % 

 
Szakemberek foglalkoznak a 

gyerekekkel, igyekeznek 

egyénre szabottan fejleszteni 

Egyéb Fő % 

 
 

12. 

Speciális (PP) fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek 

száma/aránya a beírt gyermekek vonatkozásában: 

 

Nemzetiségi nevelés -Fő -% 

 
 

Zöld óvodai program 307 Fő 55 % 

 
Környezettudatos nevelés 

egyik programja 

Madárbarát óvoda 482 Fő 86 % 

 
Környezettudatos nevelés 

egyik programja 

Dohányzást megelőző óvodai 

projekt 

-Fő -% 

 
 

Szív kincsesláda projekt -Fő -% 

 
 

Biztonságos közlekedés program 16 Fő 100 % 

 
Környezettudatos nevelés 

egyik programja, fenntartó 

szerevezésében 

„Fogadd el, fogadj el” érzékenyítő 

program 

92 Fő 16 % 

 
Fenntartói finanszírozással 

megvalósult 4 csoportban 

Zenei fejlesztő program 65 Fő 12 % 

 
 

Stb. Fő % 

 
 

13. 

Gyermekrendezvények és programok száma: 

 

Múzeumlátogatások, 

múzeumpedagógia foglalkozások 

12 

Alkalom 

182 Fő 

 
Művészeti nevelést segíti 

Színházlátogatások, műsoros 

rendezvények 

61 

Alkalom 

838 Fő 

 
Ünnepeink, hagyományaink 

kiegészítője 

Élményszerző kirándulások 80 

Alkalom 

1506 

Fő 

 

Környezettudatos nevelés 

egyik programja 

14. 

Fluktuáció – Gyermek 
Más csoportba átvitt gyermekek 

száma 
Fő: 1 

 
A szülő kérésére történt. 

Más tagóvodába / telephelyre átvitt 

gyermekek száma 
Fő:- 
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Más óvodába átvitt gyermekek száma Fő:4 

 
Elköltöztek más városba, 

kerületbe. 
Más óvodából hozzánk átiratkozott 

gyermekek száma 

Fő:4 

 
Kerületünkből és más 

kerületből érkeztek hozzánk. 

15. 

Panasz esetek 

 
Panasz esetek száma 

 

Száma:3  

Eredményesen kezelt panaszok Száma: 

3 

Aránya 

% 

100 

 

Ebből kettőt intézményen belül 

megoldottunk. Egy esetben 

hosszabb intézkedést történt, 

az ügy még nem zárult le. 

16. Elismerések, kitüntetések: Száma: 1 

 
„Zöldóvoda” cím elnyerése 

 

 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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

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

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

alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított 

rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a 

munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.  

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka 
módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.  

 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert alakított 
ki.  

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik?  
 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg.  
 

Az óvodánkban 5 munkaközösség működik, 2 telephelyeket összekötő és a 3 
minőségfejlesztő szakmai munkaközösség, amelyek így 3 év távlatából egyre hatékonyabban 

és proaktívan működnek. A munkaközösségek mellett nagyon hatékonyan működnek az 

összes épületünket összefogó munkacsoportok is. Az év végi nevelői értekezleten a 

munkaközösségek,- és munkacsoportok vezetői összegezték a nevelési év szakmai 

eredményeit, javaslatokat, fejlesztési lehetőségeket fogalmaztak meg a következő nevelési 
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évre.  

Az intézményi önértékelést támogató szakmai munkaközösség 

(a munkaközösség feladatainak ez évi összegzését az 1.3. fejezet tartalmazza) 

 

Értékelést és minősítést támogató szakmai munkaközösség 

 

Az év elején a szülői igényfelmérő kérdőívek kiosztása és értékelése történt meg elsőként. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők elégedettek voltak a beszoktatással és pozitívan 

értékelték az óvodánkat.  

A gyermeki megfigyelési rendszer átdolgozása az új intézményi dokumentumoknak 

megfelelően megkezdődött. Szakmai megbeszéléseket tartottunk, Lendvai Lászlóné 

előadásain vettünk részt a rendszer átdolgozásával kapcsolatosan, lépésről lépésre haladva 

dolgoztunk. Körvonalazódott a kidolgozandó rendszer, de a pedagógia program 

átvizsgálásának feladatai miatt a végső simításokat, a bevezetést a következő év feladatai 

közé helyeztük át. 

Intézményi és vezetői önértékeléshez kapcsolódó feladatokba kapcsolódtunk be. Elvégeztük 

a dokumentumelemzéseket, átnéztük a szempontoknak megfelelően dokumentumainkat: az 

SZMSZ-t, a pedagógiai programot. Segédkeztünk az interjúk levezetésében. 

Bekapcsolódott munkaközösségünk a pedagógiai program beválás vizsgálatába. A részleteit 

az 1.1 pontban kifejtettem. 

Minősítésre és minősítő vizsgára készülő kollégákat felkerestük, és segítséget nyújtottunk a 

felkészülésükben. Portfólió tartalmi elemeinek átbeszélése következett. Munkaközösségi 

foglalkozás keretében, a már minősített kollégák személyesen beszámoltak a portfólió 

készítésről, felhívták a figyelmet, hogy mire figyeljenek, mire vigyázzanak a minősítés előtt 

állók. 

Segítséget nyújtottunk szakmai foglalkozás keretében a portfólió feltöltés menetében is. 

Munkaközösségi foglalkozás keretében kötetlen beszélgetés történt, mely során mindenki 

feltehette kérdéseit a már minősített kollégáknak, akik személyesen beszámoltak 

tapasztalataikról, a minősítés folyamatáról – látogatásról – önértékelésről – ppt-ről. 

A foglalkozáson részt vevők hasznos információkat, segítséget kaptak a felkészüléshez.  

Bekapcsolódtunk a gyermeki elégedettségmérés elvégzésébe. 

Áprilisban megtörtént a szülői elégedettség mérő kérdőívek kiosztása, eredmények 

csoportos, telephelyi és intézményi szinten történő kiértékelése. 

Az idei évben is teljesítményértékeléssel felmértük a dajkák, óvodatitkárok, pedagógiai 

asszisztensek munkáját. Közös megbeszéléseken a vezetők értékelték a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkatársak munkáit a saját önértékelésük elkészítése alapján 

összegző értékelést készítettek a telephelyi vezetők az óvodavezető és a függetlenített 

óvodavezető közreműködésével. 

Fejlesztendő terület:  

 a külső partneri igényfelmérő kérdőív kidolgozása 

A 3 minőségfejlesztő szakmai munkaközösség vezető beszámolója alapján, a 
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telephelyeken tartott bemutató foglalkozások (a meghívás minden telephely minden 

óvodapedagógusának szólt) 

Telephely/székhely Tevékenység/tartalom 

Pajkos Élet az erdőn 

Játék: konstruáló játék lehetőségei középső 

csoportban 

Pajkos Hazám, hazám....- ünnepeljünk együtt!  

Játék: várépítés általunk készített elemekből 

Bükköny A gyermeki kreativitás megjelenése, 

megfigyelése a konstruáló játékban – 

gyakorlati bemutató 

Bükköny Külső világ tevékeny megismerése nevelési 

területen mikro csoportos tevékenység a 

„Víz világnapja” alkalmából  

Érem Az önkormányzat által biztosított 

közlekedési játékkal a közlekedésbiztonsági 

nevelés fejlesztése  

Érem Szocioemocionális Pedagógiai Terápia: 

Varázsjáték 

Székhely „Zene a játékban, játék a zenében” 

bemutató foglalkozás 

Székhely „Örülj velem, csináld velem” drámajátékok 

interaktív foglakozás 

Derzsi Külső világ tevékeny megismerése nevelési 

területen mikro csoportos tevékenység  

Általános tapasztalatok a bemutatók után: 

 szívesen és örömmel vettek részt a kollégák egymás bemutatóján 

 jó gyakorlat megtapasztalására volt lehetőségük 

 fejlődött önértékelésük 

 a mikrocsoportos tevékenységek gyakorlati alkalmazásának a megfigyelésére volt 

lehetőségük 

 megismerhették egymás munkáját 

 sok jó ötletet kaphattak 

Fejlesztendő terület: 

 a kollégák bíztatása egy-egy bemutató megtartására, 

 önértékelések, önreflexiók gyakorlása 

 

Anyanyelvi Szakmai Centrum (koordinátor beszámolója alapján) 
Az Anyanyelvi Szakmai Centrum működésének második éve a tapasztalataink 

hasznosításáról, azok továbbgondolásáról szólt. Célunk volt pedagógusaink módszertani 

kultúrájának fejlesztése, átgondolt, szakmailag építő programok összeállítása. Fontosnak 

tartottuk a kapcsolattartás azon formáját, ahol lehetőségünk volt a tartalmas szakmai 

beszélgetésekre, jó gyakorlatok megosztására, hogy ezáltal közös értékeink beépülhessenek a 

mindennapi tevékenységekbe, és a kitűzött céljaink megvalósulhassanak. 

Az idei tanévben is nagy figyelmet fordítunk a meséink, verseink gondos kiválasztására, 
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melyek a magyar szellemi kultúra értékeit képviselő gyermekirodalmi alkotások. 

Segítségükkel fel tudtuk hívni a figyelmet a népmese anyanyelv-pedagógiai és pszichológiai 

értékeire, felhasználhatóságára. Jeles napokhoz kötődő mese- és versgyűjtésünk tovább 

segítette óvodapedagógusaink munkáját. 

A szeptemberben megrendezett, Benedek Elek születésnapjához kötődő rajzverseny és 

óvodapedagógusaink májusi közös meseelőadása tovább erősítette gyermekeinkben és 

munkatársainkban az összetartozás érzését, hiszen a közös készülődés, a közösen megélt 

élmény közösségformáló erővel bírnak. Az óvodai ünnepi szokásaink a hangulatok alapját 

képezik, melyek később a gyermekek igényévé válhatnak. 

Szakmai programjainkkal támogatást kívántunk nyújtani a kerületünk óvodapedagógusainak 

a magas szintű feladatellátáshoz, az óvodavezetőknek és munkaközösség-vezetőknek az 

anyanyelvi nevelés területének szakmai ellenőrzéséhez. Az idei tanév mindkét félévében a 

tehetséggondozást és az anyanyelvi nevelést felkaroló előadást szerveztünk, melyben az 

elméleti, módszertani és gyakorlati kultúránkat fejleszthettük. Előadóink Potocki Ágnes 

kerületi tehetségkoordinátor és Pásztor Viktória kerületi logopédus voltak. 

Szerettük volna az Anyanyelvi Szakmai Centrum programjait összehangolni kerületünk többi 

szakmai centrumának programjaival, de a kapcsolattartás fennakadása miatt mindez 

nehézségekbe ütközött. 

A tavalyi évben elkezdett mesefelmérés folytatásaként a tavaszi felméréssel tovább 

követhettük az óvodánkba járó gyermekek mesélési szokásait, és mesei ízlésvilágának 

alakulását. A mérések eredményéből nyert tapasztalatokat és következtetéseket igyekeztünk 

beépíteni a gyakorlati munkánkba, hogy gyermekeink és rajtuk keresztül a szüleik 

kapacitálhassanak belőlük. 

Továbbra is fontosnak tartjuk eddigi értékeink megőrzését, a hagyományaink ápolását, 

sajátosságaink megóvását, melyben a komplex anyanyelvi nevelés óvodánk meghatározó 

eleme, és áthatja elméleti és gyakorlati munkánkat. 

 

Fejlesztendő terület:  

 a kerületben működő szakmai centrumok összehangolása 

 több bemutató megtartása 

Környezetvédelmi munkacsoport beszámolója az 1.2 pontban került kifejtésre 

Gyermekvédelmi munkacsoport beszámolója az 2.2 pontban került kifejtésre 

A nevelőtestület tagjainak személyes vállalásai ebben a nevelési évben: 

Számos feladat adódik egy-egy nevelési év folyamán. Vannak tervezett vállalásaink és 

vannak, amelyek külső felkérés, megbízatás miatt alakul ki. Ilyenek voltak: Az önértékelések 

és a munkaközösségi bemutatók, értékelési szabályzat megírásában való részvétel, PP. 

beválás vizsgálatában való részvétel, dramatizálás, dekorálás, adventi vásár (Pajkos), előadás 

a szakmai napokon (Pajkos), publikáció az Óvodai Nevelés c. folyóiratba (Pajkos), 

publikáció a Nők Lapja című rovatba (Pajkos), tanfelügyeleti ellenőrzésekben való részvétel, 

rajzpályázatok, mesterprogramok végrehajtása, gyakornok mentorálása, a  partneri 

elégedettség mérésének kérdőíveinek elkészítése, közreműködés a környezetvédelmi 

feladatok ellátásában( eszközök beszerzése), Varázsjáték hetente 1 alkalommal a Csiga és a 

Napsugár csoport gyermekeinek. 

A személyre szóló vállalásoknak milyen mértékben tettek eleget? 

A munkaközösségi bemutatók vállalásai teljesültek, az Anyanyelvi Szakmai Centrum, a 

környezetvédelmi, gyermekvédelmi munkacsoport munkájában a tagok aktívan részt vettek. 

Az ÖTM éves terve alapján az önértékelések megvalósultak. A kollégák a vállalt feladataikat 
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határidőre teljesítették. 

A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták- e építeni a 

nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe? 

A megszerzett tapasztalatokat a kollégák be tudták építeni a nevelési gyakorlatukba. A 

munkaközösségi foglalkozások lehetővé tették egymás munkájának erősségeinek 

megismerését és a tapasztalatcserét, melynek alapján a tapasztalatokat jól lehetett adaptálni a 

saját csoport fejlesztési terveihez. 

Fejlesztési javaslatok a 2018-2019 nevelési év munkaközösségi terveihez: 

 A nevelő munkát segítő kollégák teljesítményértékelésének eredménye alapján 
szükséges a dajkák és a pedagógiai asszisztensek belső és külső továbbképzése a 

következő nevelési évben 

 Inkább kevesebb fejlesztési területet jelöljünk ki, de azokat átfogóbban, 

részletesebben, hatékonyabban valósítsuk meg. 

 Külső világ tevékeny megismerésre nevelés matematikai tartalommal mikrocsoportos 
szervezési forma  

 Beszédfogyatékos gyerekek fejlesztése (módszerek, eszközök), eredmények 

 Stressz oldáshoz, „lelkünk” feltöltéséhez lehetőség 

 Módszertani frissítés 

Mentor – Gyakornok rendszer működtetése  

A 3 gyakornokunk segítése a gyakornoki szabályzatunk szerint történik. 

Elsődleges cél a szakmai felkészültségük megismerése, illetve baráti, jó munkatársi kapcsolat 

kialakítása volt. Előzetes elméleti tudásuk és gyakorlati tapasztalatuk az általuk megkezdett 

Gyakornoki Portfólió dokumentumaiból ismerhettük meg, amely tartalmazta a hallgatói évek 

során vezetett óvodai tevékenységek, illetve a záró foglalkozás tervezeteit, valamint a 

szakdolgozatát. A mentori tevékenység következő feladataként bemutattuk az 

intézményünket, annak szervezeti felépítését. Az Albertfalvai Óvoda pedagógiai 

programjának főbb fejezeteit közösen áttanulmányoztuk. A Szervezeti és Működési 

Szabályzattal és az intézmény munkatervével is megismerkedett. Az alapdokumentumok 

megismerése után gyakorlati munkájának megfigyelése érdekében hospitálás történt a 

gyermekcsoportjában. Az első látogatás célja elsősorban pedagógus személyiségének, 

irányító szerepének, a gyerekekkel való kapcsolatteremtési képességének, 

kommunikációjának, bánásmódjának megismerése volt. Igyekeztünk ismereteiket bővíteni, 

szükség esetén szakirodalmat adtunk számukra azokban a témákban, amelyekben segítségre, 

ismeretgyarapításra volt szükségük. Tevékenységeikre alaposan felkészültek, nevelési 

feladataikat jól átgondoltan, tervszerűen igyekeztek megvalósítani. Nevelési feladataikat 

sikeresen meg tudták valósítani. A tevékenységeket mindig megbeszélés követte, amely 

során értékeltük szakmai feladatainak ellátásának eredményességét. Fejlesztési tervének 

elkészítése előtt konkrét fejlesztési javaslatokat, és feladatokat fogalmaztunk meg számukra. 

Elsősorban elméleti, módszertani felkészültségük gyarapítása volt az elsődleges cél, valamint 

a tervezési feladatokban való jártasságnak a megszerzése. A munkatervben meghatározott 

tevékenységek közé tartozott a gyakornok hospitálása a mentor kolléga által vezetett 

gyermekcsoportban. A kollégák igyekeztek példát adni számukra a tervezési, szervezési, 

irányítási, értékelési feladatokban egyaránt. Hospitálások alkalmával feljegyzéseket, 

jegyzőkönyvet vezettek. A tevékenységek végén közösen értékelték a látottakat. Szakmai 

ismereteiknek, tapasztalataiknak gyarapítása érdekében részt vettek munkaközösségi 

bemutatókon, szakmai konferencián, előadáson, gyakran történt beszélgetés egyes nevelési 

helyzetek megoldásáról, tanácsot, útmutatást kért és kapott. Az önértékelések során a 

pedagógus kompetenciáinak az erősségeit és a fejlesztendő területeit meghatároztuk. A 

gyakornokok egyre nagyobb jártasságot szereztek az adminisztratív feladatok pontos, precíz 

ellátásában. Részt vettek a munkatervben meghatározott feladatok, mérések elvégzésében. Jó 
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kapcsolatot alakítottak ki a gyerekekkel, a szülőkkel és a kollégákkal. A további fejlődési 

lehetőségek és ezekhez kapcsolódó feladatok megbeszélése a nevelési év végén történik. A 

következő gyakornoki év feladatait ekkor fogjuk meghatározni, a fejlesztendő területeket 

pontosítani, az elmúlt év tevékenységeit közösen értékeljük. 

 

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) 

Minden hónapban egyszer volt nevelőtestületi 

értekezlet a telephelyeinken. Az aktuális 

információkat osztotta meg a vezetés a 

kollégákkal, véleménycserére, ötletek 

gyűjtésére is alkalmas volt valamennyi 

értekezlet. Az öt nevelés nélküli 

munkanapunkból négyet a székhelyen egyet 

pedig a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban 

szervezetük meg. Valamennyi értekezletünk – 

dolgozóink visszajelzései alapján informatív, 

ötletgazdag, hasznos volt. (98%) 

2.  Vezetőségi értekezletek, 

fórumok 

Havi alkalommal volt, más-más telephelyen. Az 

aktualitások, törvényi változások, helyi 

adottságok megbeszélése történt. Mindig 

minden felmerülő problémára kerestük a 

megoldásokat. (98%) 

 Szakmai munkaközösségek 

3.  - intézményeken 
(tagintézmény, telephely) 
átívelő 

Két munkaközösségünk működik telephelyek 

között. A tagok idén is cserélődtek. Egyre 

hatékonyabbak, szakmailag elhivatottabbak. A 

munkatervi feladatokat és az aktuális törvényi 

változásokat követik nyomon. Jól kooperál a 2 

munkaközösség. (97%) 

4.  - óvodaszintű A 3 munkaközösség tagjai egyre aktívabbak, 

beépítik a feladatik közé a munkatervi 

feladatokat. Jól kooperálnak egymással. Egyre 

nagyobb az összhang. (98%) 

5.  Szakmai munkacsoportok 
(belső értékelés, 

gyermekvédelem, portfolió 

műhely, esetmegbeszélő, stb.) 

Nálunk a gyermekvédelmi, az anyanyelvi 

szakmai centrum, a környezetvédelmi, az 

értékelési szabályzat és a pedagógiai program 

beválás vizsgálatának a csoportja működött 

ebben az évben. Havonta, vagy esetenként ültek 

össze. A koordinátorok vezetésével a 
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munkafeladatok kiosztása, határidőre való 

elkészítése működött több kommunikációs 

csatornán (telefon, e-mail, személyes 

megbeszélés). (94%) 
6.  Munkaértekezletek az éves 

munkaterv szerint (dajkai, 

pedagógiai asszisztensi)  

Évi 5 alkalommal és telephelyenként szükség és 

igény szerint. Egyik alkalommal a 

környezetkímélő tisztítószerek bemutatása 

történt. (88%) 

7.  Alkalomszerű, szükség 

szerinti munkaértekezletek  

Klímateszt kitöltése, a beszámoló előkészítése 

miatt, valamint egyéb aktuális 

események esetében történt alkalomszerű 

értekezlet. (95%) 

8.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör 

bevonásával 

Az öt nevelés nélküli munkanapon tudtuk 

megvalósítani, ahol a törvényi változások, 

aktualitások, előadók, egy napos képzés, 

programok ismertetése történt meg. (94%) 

9.  Érdekképviseleti 

értekezletek, megbeszélések 

Ilyen értekezlet megszervezésére nem volt 

szükség.  

10.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

A 3 telephelyi szinten működő munkaközösség 

szervezet meg. A kollégák éltek a lehetőséggel, 

szívesen vettek részt a hospitálásban. (99%) 

11.  Elektronikus 

kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

Online- Driwe munkafelület 

használata, stb.) 

Elsősorban az e-mail rendszert működtetjük. A 

belső levelező rendszeren keresztül, aktualitások, 

programok, pályázati lehetőségek, 

továbbképzések, hiányzások bejelentése történik. 

A Onedrive felületet csak az óvodatitkárok 

használják, csoportlétszámokat tesznek fel a 

felhőbe. (99%) 

12.  Faliújság Minden épületünkben van, ahol programokat, 

képzési információkat, aktualitásokat osztunk 

meg egymással. (94%) 

13.  Flottás telefonvonal használat Nem rendelkezünk flottás telefonnal. 

14.  Egyéb intézményi gyakorlat 

bemutatása 
- 

 

Valamennyi fent felsorolt információs csatornát alkalmazzuk. Mindegyik jól működik. Kevés 

a hiba lehetőség. Sokrétű, informatív, hasznos. Az elmúlt 3 év alátámasztja valamennyi 

kommunikációs csatorna működtetését, és a gyakorlat azt mutatja szükség is van rá. 

Fejlesztendő terület:  

 Google drive felület használatának a népszerűsítése 

 a pedagógiai asszisztensek és dajkák számára több képzés szervezése 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, 

vezetési program, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

2 
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

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

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

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

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

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 
kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.  

 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.  

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség 

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik 

a társadalmi szerepvállalás is. 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Elvárás: Az intézmény a helyben 

szokásos módon tájékoztatja külső 

partereit (az információátadás szóbeli, 

digitális vagy papíralapú).  

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  
 

 

Ssz

. 

Az információ átadás 

színterei 

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

              Szóbeli 

1. Egyéni beszélgetések Leginkább a szülők igénylik a személyes 

kapcsolattartást. A kollégák is inkább ezt részesítik 

előnyben. Személyesebb, emberközpontúbb. A 

szakszolgálatokkal kevesebb a személyes kontakt. 

2. Értekezletek, 

megbeszélések 

Rendszeresen éltünk ezzel a lehetőséggel. A 

szülőknek évi 2 alkalommal volt meghirdetve. A 

kollégákkal havonta, vagy még a nevelés nélküli 

munkanapok során találkoztunk. A szakszolgálattal 

évi 2 alkalommal találkozunk ilyen formában. 

Továbbá nyitottak vagyunk a réteg szülői értekezletre 

is, hiszen adódhatnak telephelyi problémák, amely 

egy kisebb közösséget érint. 

3. Egyéb - 

              Írásbeli 
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4. Hirdetőtábla Minden épületünkben van. Minden az óvodás 

korosztályt érintő program, tábor, fejlesztés felkerül 

rá. aktuálisan cseréljük ezeket a hirdetéseket. 

5. Csoport faliújság Az összes csoport előterében van. a csoport 

programjai, aktuális eseményei, felhívó csoportot 

érintő üzenetek kerülnek ki rá. A gyermekek 

alkotásait is ide rakják fel a kollégák. 

6. Meghívó A szakmai centrum rendezvényeire hívtuk meg az 

óvodákat, a tanfelügyeleti ellenőrzés alkalmával a 

szülői interjúra hívtuk meg így a szülőket. 

7. Közösségi oldal Csak kevés helyzetben használtuk. Álláshirdetésre, 

szülői értekezletre való meghívásra. 

8. Levél Állandó információs csatorna. A hivatalos leveleket 

így kapjuk és így is továbbítjuk/válaszolunk. 

9. Weboldal/honlap Egyre több tartalom kerül fel rá. Egyre 

informatívabb. Több fénykép van fent és mindig 

aktualizáljuk. 
 

Ssz

. 

Az információ 

átadás színterei 

székhely/telephely 

% 

E B D É P  Átl. 

 Szóbeli 

1. Egyéni 

beszélgetések 

93 100 100 88 86  93% 

2. Értekezletek, 

megbeszélések 

100 100 100 88 93 96% 

3. Egyéb 

Szakszolgálat 

 100 83   92% 

 Írásbeli 

4. Hirdetőtábla 93 100 100 88 86  93% 

5. Csoport faliújság 100 90 100 88 86 93% 

6. Meghívó 100 90 83 88 83 89% 

7. Közösségi oldal   33 33 50 39% 

8. Levél 100  66  89 85% 

9. Weboldal/honlap 91 87 93 84 96 90% 

 

A táblázatban jól látható, hogy az óvodapedagógusok az értekezleteket, megbeszéléseket 

helyezik előtérbe. Az egyéni beszélgetések, a hirdetőtábla, a csoport faliújság a 

legelterjedtebb kommunikációs forma a csoportoknál. A közösségi oldalt még kevés kolléga 

használja. A honlap szerkesztésben a legaktívabb a székhely, a Derzsi és a Pajkos épület 

megbízottja. Ők a fényképeket, az aktuális programokat töltik fel havi rendszerességgel. 

Külső kapcsolataink rendszerének a fenntartására, mint mindig nagy hangsúlyt fektetünk. A 

fenntartóval, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, bölcsődével, iskolákkal 

rendszeres kapcsolatot tartunk fent. A napi munkánk elvégzéséhez elengedhetetlenül fontos 
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valamennyi külső partnerünkkel a hatékony és hiteles kommunikáció. A fenntartót 

rendszeresen tájékoztatjuk, törvényi kötelezettségünknek eleget téve, az aktuális adatokról, a 

gyermeklétszámokról, a költségvetéshez szükséges informatív számadatokról. Határidőket 

betartjuk, igyekszünk pontos adatokat szolgáltatni. A havi egy vezetői értekezleten mindig 

jelen volt az óvodavezetés. Az Oktatási Hivatal e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot 

elsősorban a minősítések, a tanfelügyeleti ellenőrzések, adatszolgáltatások miatt. Minden 

megkeresésnek eleget teszünk, igyekszünk megfelelni a törvényi vonatkozásoknak. A 

Pedagógiai Oktatási Központ rendszeresen értesít bennünket a továbbképzésekről. Egy ilyen 

ingyenes képzést szerveztünk meg a POK segítségével (MÉH - Mondom, értem, hallom), 

amely minden óvodapedagógus kollégának hasznára vált. Az Albertfalvai közösségi Ház 

rendezvényein rendszeresen részt vett 3 épületünk (Érem Derzsi, Bükköny), velük nagyon jó 

kapcsolatot ápolunk. A szakszolgálatokkal főleg telefonon és e-mail-ben tartjuk a 

kapcsolatot, illetve az évi 2 alkalommal meghirdetett értekezleten is mindig jelen voltunk. 

Még mindig keveselljük a felőlük érkező információkat, amelyek segítenék a gyermekekkel 

való foglalkozást. Az oda-vissza történő csatolás elengedhetetlen a hatékony és eredményes 

együttműködés szempontjából.  A gyermekjóléti szolgálattal szoros a kapcsolatunk, hiszen 

az egyik épületünkben több gyermekvédelmi eset van. A bölcsőde vezetőjével egyeztettünk 

az SNI gyermekekkel kapcsolatban, illetve elmentünk tavasszal egy szülői értekezletre, ahol 

a szülőket tájékoztattuk az óvodai beiratkozás, az óvodai élettel kapcsolatosan. A 

visszajelzések szerint jól sikerült a szülők tájékoztatása. Az iskolaválasztással kapcsolatos 

szülői értekezleteket a székhely, Pajkos és Bükköny épületünkben tartottunk. Az iskolából 

tanítók és egy esetben igazgató úr is eljött. Mi úgy érezzük, hogy minden esetben jól sikerült 

a tájékoztatás, bár a székhely épületében kevés volt az érdeklődő szülő. A szülői szervezeti 

elnökökkel ebben az évben 3 alkalommal találkoztunk. Tájékoztattuk őket az aktuális 

információkról, egyeztetések történtek, meghallgattuk a szülői igényeket, egy esetben pedig 

az Értékelési szabályzat, valamint a pedagógiai program beválás vizsgálat eredményét 

ismertettük velük. Minden épületben szerveztünk a szülői szervezeti tagok számára egy- egy 

helyi értekezletet, szintén lehetőséget biztosítva arra, hogy a csoportokat érintő esetleges 

problémákat, vagy sikereket megosszák velünk. Ebben az évben az e-menzával kapcsolatos 

tájékoztató formájában valósult meg az év végi találkozó. Az értekezletek tartalmasak és 

informatívak voltak. Egy épületünkben rendkívüli értekezlet is történt a gyermekétkeztetés 

miatt. Minden esetben úgy gondoljuk, hogy ezek az értekezletek kellő információt és 

megnyugtató tájékoztatást adtak. 

 

Fejlesztési javaslat:  

 több személyes kapcsolat felvétele, talán hatékonyabbá tenné a kommunikációt 

 a szülői szervezeti tagok számára az évi 2 alkalommal való találkozás biztosítása 

 

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

Vezetési program, 

Továbbképzési / beiskolázási 

terv, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 
 

Vezető megítélése (1-3): 

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

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

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

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



84 
 

szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és 
alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.  

 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka optimális 
feltételeinek megteremtése érdekében.  

  Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések 

előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra 
került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére.  

 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási 
lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.  

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  
 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé.  

 

 

A nevelő munkához, a programunkhoz szükséges eszközök minden épületünkben 

rendelkezésre állnak. Az eszközeink, bútoraink elhasználódását figyelemmel követjük, 

szükség esetén javíttatjuk, lecseréljük. Április, május hónapban a GAMESZ bekérte a nyári 

felújítási és karbantartási munkálatok igénylistáját. Ezek megvalósulása a pénzügyi határok 

mentén, nyáron fog megvalósulni. A szorgalmi időszak idején a sürgős munkálatok 

megtörténtek, egyik sem akadályozta meg a zavartalan óvodai működést. 

Az Érem épület udvarán lebontották a dombot még tavaly nyáron, helyére egy nagyobb 

méretű udvari játék került a gyerekek és a szülők örömére. A Pajkos épület 

gyermekmosdójában a vizesblokkokat cserélték le, valamint a maradék ablakokat cserélték ki 

műanyag nyílászáróra. A Bükköny épületben a homokozók fölé árnyékoló került, valamint a 

focipályához háló lett felszerelve, hogy ne menjen ki a labda az utcára.  

A költségvetési kereten kívül intézményünk - az öt épületre - 1.507.500 Ft-ot kapott 

eszközbeszerzésre. Ezt az összeget az épületek vezető helyetteseivel egyeztetve az 

alábbiakra költöttük: laptop, fektető ágy, szeletelő gép, ágyvászon, szekrények, szőnyegek, 

csoport textília, az óvodapszichológus és a gyógypedagógus által kért fejlesztő eszközök. 

Az Újbuda környezettudatos óvoda tavalyi pályázatán 1. helyezést értünk el, amelynek 

összege 1.450.000 Ft valamennyi épületünk részesült ebből a keretből. Ezen felül a Zöld 

óvoda cím elnyeréséért (Ezüstfenyő, Pajkos) 500.000 Ft környezetvédelmi jutalmat kapott a 

2 épület. Még ebben az évben 60.000 Ft-ot is kapott az óvoda, környezeti témájú könyvekre 

és még a környezetkímélő tisztítószerek is bevezetésre kerültek, mert a Pajkos épületünk 

külön jutalmat kapott, amelynek összege 350.000 Ft. Most már 3 épületünkben is használjuk 

a környezetkímélő tisztítószereket (Bükköny, Ezüstfenyő, Pajkos). 

A csoportonkénti 20.000 Ft-ot minden csoport a nevelési év végéig felhasználta. A kapott 

pénzösszeget kizárólag csak a környezetvédelmi tevékenységek finanszírozására lehetett 

elkölteni (kirándulás, a környezetvédelmi neveléshez szükséges eszközök, könyvek). 

Az Albertfalvai Óvoda tavaly év végén a polgármester úrtól 1.495.800- Ft-ot kapott (a 2017. 

II. félévi céljutalom előirányzat maradványának az átcsoportosításával lehetőséget teremt a 

környezettudatos nevelésünk hatékonyabb megvalósításához a székhelyünkön) egy KRESZ 
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park kialakítására. Ennek megvalósítása a nyár folyamán történik meg. 

A megvalósult programok a következők: Fejlesztőház-utcabál, AKH program, Operaház 

nagykövete, Nagytétényi Kastélymúzeum - bőröndmúzeum, FKF-környezeti oktatóprogram, 

Karinthy színház: Zsuzsika hangja, Fővárosi vásárcsarnok: Szeresd a piacod, Alle-Kukadiéta, 

Hadtörténeti Múzeum, Olimpiai Múzeum, Okos gyalogos, DINPI, Tüskehátú madártanoda, 

Budakeszi Vadaspark, Állatkert, Szigetszentmiklósi Családi Vadaspark. 

 

Minden év tavaszán a csoportok óvodapedagógusai összeírják az eszközbeszerzési 

igényeiket, amelyeket a költségvetésből, az eszközbeszerzési és az alapítványi támogatásból 

tudjuk megvásárolni. 

 

Az óvodapedagógusok következő nevelési évre tervezett legfontosabb eszközbeszerzési, 

fejlesztési elképzelései a következő nevelési évre: 

 

Székhely Bükköny Érem Derzsi Pajkos 

cd, mp3 

lejátszó 

hangszerek, 

udvari labdák, 

tornatermi 

eszközök, 

szivacsépítő, 

Geomag, 

redőny, vizező 

homokozó, 

hinta, kanapé 

szekrény, 

tároló polc 

akvárium, 

ablakrács, 

babakonyhai 

asztal és szék 

rugalmas 

karikák, 

tornapad, 

tornatermi 

rudak 

hangszerek, fali 

polc, 

akváriumszekrény, 

festményszárító 

állvány 

 

Az elhasználódás, a pedagógiai program és az aktuális igények figyelembe ételével határoztuk 

meg a következő évre az eszközeink beszerzését. 

 

Fejlesztendő terület: az egész napos kirándulásoknak új helyszínt keresni (Szentendrei 

Skanzen)  

 

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.  
 

A továbbképzési terv 120 órás akkreditált képzéseit az erre kötelezett kollégák elvégezték. A 

szakvizsgás képzésre járó kollégák közül 2-n júniusban végeznek. A levelezőrendszerünknek 

köszönhetően az aktuális továbbképzési kínálatot minden kolléga megkapta. Olyan kínálat 

volt idén is, hogy bőven tudtak válogatni a kollégák. A POK és az önkormányzat is biztosított 

számunka ingyenes képzéseket. A POK által szervezett MÉH programon a januári nevelés 
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nélküli munkanapunkon minden kolléga részt vett. Az önkormányzat a DINPI (4 fő), az 

érzékenyítő képzést (4 fő) támogatta a számukra.  

A nevelési évet 4 fő új óvodapedagógussal ugyanakkor 2 fő hiánnyal kezdtük meg, majd az 

egyik helyre januárban, a másik helyre februárban találtunk kollégát. Az 5 épületben mindig 

vannak mozgások. Kertészállást nem tudjuk betölteni, mert 4 órában, kevés bérért nem jön el 

dolgozni senki. A dajkai álláshelyeknél is volt mozgás, de év közben sikerült találni kollégát. 

Januártól új álláshellyel bővültünk (gyógypedagógiai asszisztens), így még 1 fő kerülhetett a 

Bükköny épületbe az autisták mellé. Sajnos év közben, februárban a Derzsi épületből ment el 

egy óvodapedagógus kolléga, aki nem pedagógus pályára ment tovább. Az ő álláshelye azóta 

is betöltetlen. Sajnos a nyár is kihívásokat tartogat a számunkra. Mindegyik telephelyünkre 

keresünk 1-1 óvodapedagógust, vagyis 5 főt.  A legnagyobb problémának azt látjuk, hogy a 

végzett óvodapedagógusok sem ezen a pályán helyezkednek el, pedig intézményünk két 

épületében is az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése folyik. Nem marad más hátra, 

mint folyamatosan hirdetünk, és várjuk, hogy nyáron betöltsük az álláshelyeket. 

 

Óvodán kívüli kerületi, fővárosi előadások, továbbképzések 

 

Továbbképzések; 

irányultság, téma 

székhely/telephely 

résztvevők száma 

Ezüstfenyő Bükköny Derzsi Érem Pajkos 
Résztvevők 

összesen 

MÉH program 15 13  6 10 44 

Integrált kifejezés terápia  1    1 

Munkaközösségi 

bemutatók 

 13  2  15 

Pécsi Rita előadássorozata 2 2 1   5 

DINPI 2 1    3 

Kerületi pedagógiai napok 

előadásai, bemutatói 

16 14  2  32 

Környezeti 

terepgyakorlatok 

pedagógusoknak 

1    1 2 

Környezetbarát 

tisztítószerek 

    1 1 

Környezeti 

műhelyfoglalkozások 

1    1 2 

Intézményi honlap 

kezelése 

    1 1 

Túravezetés 

pedagógusoknak 

    1 1 

HOR- Ünnepek az 

óvodában 

    2 2 

HOR- iskolaérettség 

szempontjai 

    3 3 

HOR- a drámajáték 

fejlesztő hatása 

    2 2 

HOR- a differenciálás 

lehetőségei 

    1 1 

HOR- mi tojja  a 

kindertojást? 

    2 2 

Érzékenyítő program  1  1 2 4 

Potocki Ágnes előadása 8    3 11 

Anyanyelvi fejlődés és 

tehetséggondozás 

    1 1 

ELTE mesekonferencia     2 2 

Őszi pedagógiai napok- 1    1 2 
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kézművesség 

Hogyan lesz életünk 

telitalálat 

    1 1 

Személyre szabott festészet     1 1 

Autista gyermek- Montágh     1 1 

A víz körbeforgása     1 1 

Varázsjáték 3    3 6 

Gyógytorna bemutató     2 2 

Március 15 megünneplése     1 1 

tehetséggondozás 2    1 3 

Országos 

Óvodapedagógiai Szakmai 

Konferencia 

    1 1 

Tehetségtől, fejlesztéstől a 

tehetséggondozásig 

    1 1 

Népi játékok fejlesztő 

hatása 

    1 1 

Kreatívan alkotni     1 1 

Javasolt és káros mozgás 

az óvodában 

    1 1 

Gyermeki neveltségi színt 

mérése 

    1 1 

Fejlesztő pedagógia 

(szakvizsga) 

   1  1 

Autizmus terápia    1  1 

Kézműves technikák 2  1   3 

Tanulási részfunkciók 

fejlesztése 

  1   1 

PP beválását, 

hatékonyságát 

  1   1 

Mozgásprogram eltérő 

fejlődésű 0-8 éves 

korosztály számára (2017. 

nyarán) 

  1   1 

ELTE mentor képzés 1     1 

Nyugi ovi 7     7 

Bemutató szakmai 

módszertani napok 

1     1 

Bemutató Szentimre városi 

Óvoda 

1     1 

Digitális taneszközök 

használata 

1     1 

Homloklebeny torna 1     1 

Másképp másokkal 1     1 

A népmesehíd szerepe 1     1 

Kicsit más gyermek, kicsit 

más tevékenység 

1     1 

Viselkedés és lelki zavarok 2     2 

Esztergom, Duna M., 

Strázsa hegy 

2     2 

Drámapedagógia 

(szakvizsga) 

1     1 

Lazulj el szépen kis Balázs 1     1 
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Összesen: 76 45 5 9 53 188 

 

A tanult ismereteket a kollégák a saját bevallásuk szerint teljes mértékben be tudták építeni a 

szakmai gyakorlatukban. 

A következő területen szeretnének fejlődni: SNI, BTM gyerekek integrálása és fejlesztése, 

IKT eszközök használatának beépítése a nevelőmunkába, konfliktuskezelés, ADHD-s 

gyermek nevelése, agresszió kezelése, autizmus terápia, közösséget erősítő fejlesztések, zenei 

ismeretek, érzékenyítő program. 

Továbbá igényként merült fel egy-egy előadás erejéig, vagy belső szakmai képzés 

megtartására a következő előadók, témák: Boldizsár Ildikó-meseterápia, Gőbel Orsolya: 

varázsjáték, Vekerdy Tamás: pszichológia, mozgásfejlesztéssel kapcsolatban (hiperaktív, 

autisztikus spektrumzavar stb.) – Tótszöllősyné Varga Tünde, Kolozsváry Judit, Hegedűsné 

Tóth Zsuzsanna ELTE ének módszertanos tutora, mentálhigiénés szakembert, művészeti 

neveléssel kapcsolatos szakember, Dr. Donauer Nándor. 

 

A függetlenített óvodavezető helyettes ebben az évben elvégzett továbbképzései 

 

1. SOS segítség óvodapedagógusoknak a magatartásproblémák megoldásában 

2. Mondom, értem, hallom 

Mindkét továbbképzést az óvodapedagógusi munkájában tudja kamatoztatni. 

 

Az óvodavezető ebben az évben elvégzett továbbképzései 

 

1. Zenés ötletek konferencia,  

2. Vadaskertben a magatartás problémás gyermekek fejlesztése, vizsgálata, 

3. Mondom, értem, hallom-anyanyelvi játékok 

A továbbképzéseket az óvodapedagógusok támogatásában tudja hasznosítani. 

A kollégák a következő területeken készítettek önfejlődési tervet: 

 IKT eszközök használata, beépítése az óvodapedagógusok felkészülésébe, 

önfejlődésébe, dokumentáció készítésébe. 

 A tehetség ígéret felismerése és támogatása. 

 A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási problémával 
küzdő gyermekek tanulási folyamatainak segítése, a differenciálás lehetőségeinek 

feltárása. 

 Konfliktus megelőzés és kezelés módszereinek szakszerű és eredményes alkalmazása. 

 A gyermeki tevékenységek rendszeres ellenőrzésének eredményeit szakszerűen 
elemezzék, értékelésüket rendszeresen használják felfejlesztési céljaiknak, 

feladataiknak kijelölésében. 

 Szakmai megbeszéléseken fejtsék ki, képviseljék álláspontjukat, legyenek képesek 
másokat meggyőzni, és ő maguk is legyenek meggyőzhetőek. 

Fejlesztendő területek: 

 a kollégák segítése az IKT eszközök hatékony használatában, továbbképzésekre 
jelentkeztetni őket 

 az SNI gyermekek nevelésével és fejlesztésével foglalkozó óvodapedagógusok képzési 

szándékának a megerősítése 

 

 

Szervezeti feltételek 
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Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája 

van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

 

Az intézmények munkatársai a 

továbbképzések tapasztalatait 

megosztják egymással, belső 

továbbképzési konzultációs programokat 

szerveznek.  

 

 

Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok 

 
Csoport Mikor? Mit? Kinek? Hogyan? 

Brumi 2017.11.15. Élet az erdőben Intézményszintű Bemutató 

foglalkozás 

Katica/Pajkos 2017.11.22. Tehetséggondozás 

drámajátékkal 

Kerületi Bemutató 

foglalkozás 

Csőrike 2018.03.14. Március 15 megünneplése Intézményszintű Bemutató 

foglalkozás 

Csiga biga  Varázsjáték bemutató 

 

 

Kerületi  Bemutató 

foglalkozás és 

elméleti 

előadás 

Csiga biga  Varázsjáték bemutató 

 

 

Intézményszintű Bemutató 

foglalkozás és 

elméleti 

előadás 

Katica/Érem  Közlekedési ismeretek 

gyarapítása 

intézményi 

pedagógusok 

Bemutató 

foglalkozás és 

elméleti 

előadás 

Tulipán 2017. Ősz Bemutató foglalkozás 

(ének, matek, környezet) 

pedagógusok, 

hallgatók 

 

Százszorszép  Nyugi ovi tartalmait nevelő testületnek Szóbeli 

beszámoló 

Százszorszép  kreatív barkácsötletek nevelő testületnek Szóbeli 

beszámoló 

elkészült 

munkák 

bemutatása 

Piros alma év során Önértékeléshez kapcsolódó 

dokumentáció 

nevelőtestület 

tagjai 

Nyomtatott és 

elektronikus 

formában 
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Méhecske 2018.04.17. Ének-zene és mese 

bemutató foglalkozás 

intézményen belüli 

munkatársak 

Gyakorlati 

bemutató, 

konzultáció 

Süni 2018 04.25. Drámapedagógiai 

foglalkozás 

óvodapedagógusokkal 

nevelőtestület Írott forma 

 

A tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok a gyakornok-mentor együttműködése nyomán, 

a szaktanácsadói látogatás, az önértékelések nyitottá tétele, az új kollégák és gyakornokok 

hospitálása során valósult meg. 

 

Belső tudásmegosztás, jó gyakorlat 

 
Csoport Mikor? Mit? Kitől? Hogyan? Tapasztalatai

m 

Csiga biga az egész 

nevelési 

évben 

Szocioemocionális 

Pedagógiai Terápia 

 

Gőbel Orsolya Heti 1 

alkalommal a 

heti rendbe 

illeszkedően 

Sikeres és 

eredményes 

Katica alkalomszerűe

n 

Érzékenyítő 

program 

 

továbbképzés Együttjátszás 

sérült 

gyerekekkel 

Foglalkozások 

Eredményes 

Katica Havonta 1 

alkalommal 

 

Közlekedésbiztonsá

gi nevelés 

továbbképzés A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

alkalmával 

Eredményes 

Napsugár alkalomszerűe

n 

 

Vizuális technikák 

beépítése 

bemutató 

foglalkozásokon a 

kerületi, és 

Albertfalvai 

Óvodában 

Az ábrázolás 

tevékenységek 

során 

Sikeres és 

eredményes 

Napsugár alkalomszerűe

n 

 

Nevelési módszerek 

és a tanulás 

támogatásának 

módszerei 

Pásztor Ágnes a 

tevékenységek 

során 

Sikeres és 

eredményes 

 2017. évben 

 

Kulcs a neveléshez 

- előadássorozat 

Uzsalyné Pécsi 

Rita 

személyesen Saját 

munkában is 

segítségre 

találtam 

 2017. október 

 

Kézműves 

technikák bővítése 

II. Szent János 

Pál Iskolaközpont 

személyesen Csoportban is 

tudom 

hasznosítani az 

ott tanult 

technikákat 

Tulipán 2017. Ősz Bemutat 

foglalkozás (ének, 

matek, környezet) 

  Eredményes 

Százszorszé

p 

 Nyugi ovi tartalmait óvoda 

pszichológus 

nevelési évben Sikeres és 

eredményes 

Százszorszé

p 

 kreatív 

barkácsötletek 

Úpi munkatársai nevelési évben Sikeres és 

eredményes 

Méhecske folyamatos homloklebeny torna Potoczki Ágnes játékos Beépíthető 
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feladatok 

Méhecske folyamatos anyanyelvi 

fejlesztés 

Logopédus gyakorlati 

ötletek 

Hatékony 

Méhecske folyamatos mese-népmese-

néptánc 

Aranyos Boglárka így tedd rá 

szakmai 

program 

Sikeres és 

eredményes 

Méhecske folyamatos Drámajátékok Nagy-Tóth Klára interaktív Beépíthető 

Méhecske folyamatos Nyugiovi óvodapszichológu

s, 

gyógypedagógus 

előadás, 

beszélgetés 

Jól 

hasznosítható, 

folytatása 

szükséges. 

Mókus 2.félév Zenei-matematikai 

foglalkozási ötletek 

Hegedűsné Tóth 

Zsuzsa 

eszközök 

készítése 

A gyermekek 

élvezték 

Mókus folyamatos Különböző 

látásmódok, 

nevelési, 

fegyelmezési 

attitűdök 

kollégáktól hospitálások Sikeres és 

eredményes 

Süni 2018.05. Hangszerkészítés 

(újrahasznosítás) 

 bemutató, 

hangszerkészít

és 

A csoportban 

nagyon jól 

hasznosítható 

Süni 2018 03.02. Már megint nem 

figyelsz rám- 

figyelemzavaros 

gyerekek fejlesztése 

Koósné Sinkó 

Judit 

mindennapi 

nevelő 

munkában 

Jól 

hasznosítható 

 

 

A tanult kompetenciák bemutatása 2018/2019. nevelési évben 

 

Az érzékenyítő programot a saját csoportjában 3 fő, varázsjátékot 1 fő, drámajátékot 2 fő, 

fejlesztőpedagógia elemit 1 fő mutatta be, mint jó gyakorlatot a kollégák számára. 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű 

mérési eredmények 

    

Ssz. 
Pedagógusok és a munkájukat 

segítő alkalmazottak elégedettség 

adatai és azokból következő 

fejlesztések 

 

1,2,3,4  

  

Fejlesztési javaslat 

1.  A székhely/ telephelyen „uralkodó” 

légkör                                                     
3 Az egymás helyettesítése, a 

hiányzások, a betöltetlen 

státuszok feszültséget 

generálnak a kollégák között. 

A megoldás stabil közösség, 

akik összetartanak, segítik 

egymást. 

2.  Az óvodában (intézményi szinten) 

„uralkodó” légkör                                                     
3 Még midig kevésbé ismerik 

egymást a kollégák. Több 

lehetőség biztosítása a 

személyes találkozásra, akár 

egy-egy szervezetfejlesztő 

kiránduláson. 

3.  Munkakörülmények   

 

4  
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4.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

vezetés tagjaival 
4  

5.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

nevelőtestület tagjaival intézményi 

szinten 

3 Több lehetőséget teremteni 

arra, hogy többet 

találkozhassanak egymással a 

más épületben dolgozó 

kollégák. 

6.  Információáramlás intézményi 

szinten 

 

4  

7.  Információáramlás székhely/ 

telephelyi szinten 

 

4  

8.  Részvételünk a szabályozó 

dokumentumok készítésében 
4  

9.  Munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek hatékonysága 
4  

 Átlag pont / % 3,6/88%  

 

 

Humánerőforrás alakulása 

 

Ssz. 

⇓ Fluktuáció – Felnőtt 

Csoport/székhely/telephely 

(Fő száma)⇛ 

Ezüstfenyő Bükköny Derzsi Érem Pajkos Összesen 

1.  
Más intézménybe távozott 

óvodapedagógus 
   1   1 

2.  
Más intézménybe távozott 

pedagógiai munkát segítő 
1    1 2 

3.  
Új dolgozó alkalmazása: 

óvodapedagógus 
2 2  1 2 7 

4.  
Új dolgozó alkalmazása: 

pedagógiai munkát segítő 
1 2  1 1 1 6 

5.  

Hosszabb időszakot 

hiányzók (betöltetlen 

álláshely, betegség, stb.) 

óvodapedagógus 

1   1  1 3 

6.  

Hosszabb időszakot 

hiányzók (betöltetlen 

álláshely, betegség, stb.) 

pedagógiai munkát segítő 

1     1 

7.  

Képző intézmény 

hallgatóinak mentori 

megsegítése (gyakorlóhely 

biztosítása) 

4 1   3 8 

8.  

Szakdolgozatot író, kutató 

támogatása 

 

2     2 

Összesen: 12 4 3  2         8 30 



93 
 

 

 

Fejlesztési javaslat: olyan kollégák bíztatása a jó gyakorlat bemutatására, akik még eddig nem 

éltek ezzel a lehetőséggel. 

 

 

 

 

 

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

Forrás: PP, Vezetési program, 

Munkaterv, Továbbképzési terv 

 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

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

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

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

folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.  

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal 

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

  Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés 
szintjén.  

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 
gyakorlat része.  

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai 

programban szereplő kiemelt stratégiai 

célok operacionalizálása, megvalósítása?  

 

Elvárás: A tervekben (éves munkaterv, 

továbbképzési terv, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók.  

 

A humán erőforrás képzési és fejlesztési 

tervek elkészítése az eredmények 

ismeretében, azokra épülve, annak 

érdekében történik, hogy a munkatársak 

szakmai tudása megfeleljen az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak.  

 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a 

nevelés tanítási módszerek kiválasztása 

és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban történik.  

 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 
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követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, 

felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók 

 

A 2017-2018. nevelési év kiemelt feladata a következő volt: „Nevelőmunkánk csak akkor 

lehet eredményes, ha a gyermekeket alaposan megismerjük, fejlettségi állapotukat felmérjük 

és figyelemmel kísérjük a fejlődésében bekövetkező változásokat.” (Az Albertfalvai Óvoda 

pedagógiai programja 25. o.) Minden olyan célt, amelyet a munkatervünkben 

megfogalmaztunk teljesen megegyeznek a központi tartalmi szabályozókkal, a pedagógiai 

programunk célkitűzéseivel, a fenntartói elvárásokkal. A vezetői program középtávú céljait is 

lefedik. Az előző nevelési év eredményeiből kiindulva határoztuk meg a céljainkat. A 

megvalósítást, elemzést, értékelést már az előző oldalakon kifejtettem. Minden feladatnak volt 

felelőse, akik begyűjtötték az adatokat, kiértékelték és a kellő időben elküldték. Idén az 

információáramlással nem volt gond, inkább a határidők betartása okozott nehézséget, miután 

párhuzamosan zajlottak az adatbekérések a felelősök részéről. 

Fejlesztendő terület:  

 kevesebb célkitűzés,  

 adatok külön-külön bekérése, 

 határidők betartatása. 

 

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 

 

Az öt évre szóló továbbképzési tervet és az előző nevelési évben megalkotott beiskolázási 

tervet alapul véve történtek a kollégák szakmai tudásának a fejlesztése, valamint a kerületben 

és kerületen kívül szerezett konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel: 

 pedagógiai programunk céljainak a figyelembe vétele 

 szakvizsgás képzések elvégzése, folytatása (drámapedagógia, mentor, 
fejlesztőpedagógus) 

 dajkás, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkárok fejlesztése intézményen belül és kívül 

(konferenciák, E-menza, környezetkímélő tisztítószerek) 

 a megszerzett ismeretek átadása bemutatók, beszámolók segítségével 
 

További lehetőségek adódtak még az év folyamán: 

 „Nyugiovi” program bevezetése  

 érzékenyítő képzésen való részvétel 

 DINPI képzés 

 POK által szervezett MÉH program elsajátítása 
 

Fejlesztendő területek: 

 a dajkák, pedagógiai asszisztensek motiválása az önfejlődésre 

 a tudásmegosztás szervezett átadása intézményi szinten 
 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelés tanítási módszerek kiválasztása és 

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik 

 

Valamennyi épületünk rendelkezik a pedagógiai program által kívánt eszköz tárral. Az 

elhasználódás, az újdonságok megjelenése arra ösztönöz bennünket, hogy folyamatosan 

fejlesszük, cseréljük az eszközeinket. Az óvodapszichológusunk és a gyógypedagógusunk  
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1. sz. Melléklet 
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2. sz. Melléklet 

 

AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI 

 

 Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket: 

Ssz. Kulcsterület Jól tervezett Írásban  

szabályozott 

Mindenki  

betartja 

Ellenőrzése  

folyamatos 

Fejlesztése 

folyamatos 

Átlag 

% 

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  

92 

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  1 0 0  

3.  Intézményi önértékelés (P, V, I.) 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  1 0 0  

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  

1 0 0  

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  1 0 0  

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  

8 4  

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  

1 0 0  

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  9 2  

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  
9 6  

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  7 2  

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  8 0  

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  

9 2  

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  

1 0 0  

 Átlag % 9 0  9 2  8 9  9 7  9 2  9 2  
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3.sz. Melléklet 

 

Albertfalvai Óvoda vezetői és intézményi tanfelügyeletének értékelése 

Vezetői tanfelügyelet – értékelés 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

A kedvező tapasztalatok alapján tovább ösztönözni a differenciáló, az egyéni nevelési utak 

kialakítását célzó neveléstámogató eljárásokat, különös tekintettel a tehetséggondozásra és a 

kiemelt figyelmet igénylők speciális támogatására. 

Kiemelkedő területek: 

Fokozott hangsúlyt helyeznek az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési 

alapelvek, célok és feladatok kiemelt megjelenésére a nevelési folyamatban. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

Továbbra is ösztönözni és támogatni a nevelőmunka eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket és ezt a külső szakmai fórumok felé 

hatékonyan tovább kommunikálni. 

Kiemelkedő területek: 

A belső és a külső intézményértékelés eredményeinek felhasználása. Rendszeresen 

meghatározzák az intézmény erősségeit, fejleszthető területeit. A fejlesztés iránya az 

intézkedési tervekben, munkatervekben nyomon követhető. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

Az intézményi struktúra változása miatt újabb vezetési technikák, megalapozott pedagógiai és 

vezetési modellek, elméletek megismerése. 

Kiemelkedő területek: 

Önismerete és önértékelése, a saját erősségei és a személyes és szakmai fejleszthető 

területeinek pontos ismerete. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák 

véleményére. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúrájának további erősítése. Személyes kapcsolatok 

további alakítása a teljes munkatársi közösséggel. 
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Kiemelkedő területek: 

A belső tudásmegosztás különböző formáiban való aktív részvétel. Munkaközösségek 

támogatása, erősítése. A belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakítása, 

működtetése. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

A dolgozók egyenletes terhelésének megvalósítása. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény vezetője hozzájárul az intézmény céljainak eléréséhez. Gondoskodik az 

adminisztrációs kötelezettségek hatékony és eredményes elvégzéséről. Hatékonyan 

menedzseli a megbeszéléseket és az információáramlást. Kiemelkedő az együttműködése a 

fenntartóval. 

Intézményi tanfelügyelet - értékelés 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 

A gyermekek fejlődését nyomon követő rendszer felülvizsgálata, egységes mérési, értékelési 

rendszer kidolgozása, mérési mutatók részletes meghatározása. 

Kiemelkedő területek: 

A munkatervekben meghatározott célok, feladatok eredményességét vizsgálják, 

visszacsatolják, a beszámolókban megjelenítik,- majd a következő év munkatervét az 

eredményekre építik. Az intézmény megalakulását követően elkészítették mindazon 

dokumentumokat, melyek a törvényes működést szabályozzák, garantálják. Az óvodában a 

gyermeki fejlődést folyamatosan követik. A gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, 

szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. Az óvodapedagógusok a gyermekek 

eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek. Önértékelési 

rendszerük jól működő, stabil. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 

Nincs javaslat. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógiai munkában fontosnak tartják, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, otthonos, 

derűs, családias légkörben, szeretetteljes nevelésben részesüljenek. Kiemelt cél az egészséges 

életmódra nevelés. Az óvodapedagógusok felkészültek és törekednek a személyre szabott 

egyéni nevelésre, valamint a tanulási nehézségek kezelésére külön tevékenységek 

felkínálásával. Nevelőmunkájuk során figyelembe veszik az intézmény vonatkozásában 

alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általuk nevelt gyermekek 

fejlesztési céljait. Építenek a szülői együttműködésre. Nyitott, családias légkör, a 

hagyományápolás lehetőségeinek széles körű kiaknázása. Az óvodapedagógusok munkáját 
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fejlesztőpedagógus, gyermekorvos, pszichológus segíti. Megvalósult a szelektív 

hulladékgyűjtés. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés területén nagyfokú 

fejlődést értek el. 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek: 

Nincs javaslat. 

Kiemelkedő területek: 

A nevelés/tanulás eredményessége. Elemzik és nyilvántartják az eredményeket, biztosítják az 

eredmények belső nyilvánosságát. Az eredményekből levonják a szakmai tanulságokat, 

felhasználják a pedagógiai munka fejlesztésére. Az iskolából kapott visszajelzéseket beépítik 

a nevelőmunkába. Külső elismerésekkel rendelkeznek. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 

Nincs javaslat. 

Kiemelkedő területek: 

A kétirányú információáramlás biztosított. Kihasználják az együttműködés, tudásmegosztás 

intézményi és intézményen kívüli lehetőségeit. A különböző szakmai csoportok 

együttműködése tudatos, szervezett, kimagasló. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok 

működnek az intézményben. A pedagógiai folyamatok értékelésében, ellenőrzésében a 

munkaközösségek is rész vesznek. A kerületi szakmai életében, jó gyakorlatok 

átadásában/átvételében aktívan részt vesznek. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

Az online információáramlás feltételeinek javítása, az infokommunikációs eszközellátottság 

fejlesztése. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban, a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A partnerek 

tájékoztatása megvalósul. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

A tervek készítése során egyeztetnek partnereikkel. Részt vesznek különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

Az IKT eszköztár fejlesztése. Az óvodapedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése, az, 

eszközök alkalmazása a nevelőmunkában. Az egyenletes terhelés gyakorlatának 

megvalósítása. 
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Kiemelkedő területek: 

Az intézmény felméri a PP megvalósításához szükséges infrastruktúrát, a nevelőmunka 

feltételeit, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre. A napi gyakorlatban 

jelen van a folyamatos tájékozódási, fejlődési igény, az elvárásoknak való megfelelés. A 

továbbképzési programot az intézményi célok figyelembe vételével alakították ki. 

Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek. A hagyományápoló, 

hagyományteremtő munkában biztosítják a tagóvodák egyéni arculatát. A döntés előkészítés 

rendje és gyakorlata szabályozott. Lehetőségeket teremtenek innovációs tevékenységekre. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Fejleszthető területek: 

Nincs javaslat. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai program a 

jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos 

nevelési-/tanulási feladatait, céljait. Tervezésekor megtörténik az intézmény 

tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami a munkatervekben rögzítésre kerül. 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. Az intézmény ösztönzi, és támogatja a 

céljainak megfelelő pedagógus továbbképzéseket. 
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1116 Budapest Ezüstfenyő tér 1. 
OM: 034448 

Tel: 208-4520 

E-mail: info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

  

Helye: Albertfalvai Óvoda 1116 Budapest Ezüstfenyő tér 1. 

Időpontja: 2018. 06. 11. 

Esemény: Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet 

Vezeti: Molnár Mariann függetlenített óvodavezető helyettes 

Téma: 

I. A 2017-2018-as nevelési év értékelése, lezárása – vezetői beszámoló 

II. A munkaközösségek, munkacsoportok vezetőinek beszámolója 

III. Óvodában maradó gyermekek 

IV. Alkalmazotti értekezlet - aktualitások 

 

Jelen vannak: Az Albertfalvai Óvoda nevelőtestülete  

                         (jelenléti ív: I. sz. melléklet) 

Jegyzőkönyvvezető:  Horváthné Szabó Éva 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Vadné Nemes Ágnes 

                                           Varga Lászlóné 

 

A nevelőtestület egyhangúan megszavazza a jegyzőkönyvvezető személyét, Horváthné Szabó 

Évát. (hat szám: 14/2018. (VI.11.) sz.) 

A nevelőtestület egyhangúlag megszavazza Vadné Nemes Ágnes hitelesítő személyét.  

(hat. szám:15/2018. (VI.11.) sz.) 

A nevelőtestület egyhangúlag megszavazza Varga Lászlóné hitelesítő személyét.  

(hat. szám: 16/2018. (VI.11.) sz.) 

 

Molnár Mariann megállapítja, hogy jelen van 85 fő, igazoltan távol 15 fő, ebből 46 a 

nevelőtestületi tag, ebből hiányzó 5 fő. 

A nevelőtestület 46 fővel határozatképes. 

 

Molnár Mariann köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendet, kéri a jelenlévők aktivitását. 

 

I/1 Molnár Mariann beszámolója a 2017-2018-es nevelési évről 

A nevelési év eseményeinek értékelése: 

mailto:info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu


105 
 

 Az intézmény éves munkájának tapasztalatai, az éves tervezett célok, feladatok 

értékelése 
 
Elsődleges cél:  

A törvényes intézményműködés biztosítása a már kialakult szervezeti keretek 

megerősítésével A gyermekek sokoldalú, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő nevelése  

 

 
 Pedagógiai Program beválásának vizsgálata 

 ÉSZ (önkormányzati elfogadás alatt) 

 Kiemelt nevelési feladataink elvégzése, fejleszthető területek 

 Továbbképzések kötelezettsége és ebben az önkormányzat és a POK által finanszírozott 

továbbképzések lehetőségének kihasználása 

 A függetlenített óvodavezető szerepe és együttműködése az intézményvezetővel 

 Óvodavezetői értekezletek tapasztalatai – az új szervezet kialakulásával sok feladat, 

információ átadására volt szükség, kevés visszacsatolásra volt lehetőség 

 Vezetői és intézményi tanfelügyelet tapasztalatai, eredménye 

 

Intézményi tanfelügyelethez kapcsolódó intézkedési terv nevelőtestületi elfogadása 

 

Az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége 17/2018. (VI.11.) sz. határozatában elfogadja az 

intézményi tanfelügyeletet lezáró intézkedési tervet. 

 
 A családok bevonása óvodai életünkbe, újabb lehetőségek ajánlásával  

 A Szülői Szervezetek tagjaival és a Szülői Szervezet képviselőivel folyamatos kapcsolattartás, 

konzultáció  

 A humánerőforrás fejlesztése (óvodapedagógusok, asszisztensek, dajkák)  

 A munkatársak szakmai fejlődésének biztosítása (továbbképzéseken való részvétel 

pedagógusoknak és a technikai dolgozóknak is)  

 Az SNI gyermekek fejlesztésével kapcsolatos továbbképzéseken tanultak beépítése az 

integrált nevelés mindennapi gyakorlatába  

 A tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése  

 Az óvoda IKT rendszerének épületenkénti fejlesztése  

 
I/2. A következő nevelési év várható feladatai: 

 kiscsoportosok jelentkezése – száma, besorolása, várható csoportlétszámok 

 a jövendő kiscsoportosok szüleinek tartott három szülői értekezlet tapasztalatai 

 a szeptemberben, októberben, novemberben született gyermekek felvételéről később 
kapják meg a szülők a határozatot, 

 SNI gyermekek száma – beosztásuk 

 beilleszkedés, befogadás új gyakorlata – technikai részletei 
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 Kapcsolat a szakszolgálatokkal – vizsgálat kérelem mellett óvodapedagógusi 

vélemény  

 Nyári ügyeleti beosztás az intézmény telephelyei között  

 Igazolás fontossága – mulasztási napló pontos vezetése 

 Napló módosítása a javaslatok alapján, a nyár folyamán megtörténik, amennyiben 

szükséges jövőre újra változtatunk rajta. A gyermek megfigyelési rendszer módosítása 

a következő nevelési év feladata lesz. 

 

Molnár Mariann szavazásra bocsájtja, hogy nyíltan vagy titkosan kíván-e szavazni a 

nevelőtestület.  

A nevelőtestület kézfeltartással egyhangúan a nyílt szavazást választotta. 

Szavazás. 

Molnár Mariann bejelenti a szavazás eredményét. A nevelőtestület 100%-os igen szavazattal 

elfogadta a vezetői beszámolót. 

 

Az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége 18/2018. (VI.11.) sz. határozatában támogatja a 

2017/2018-as nevelési év vezetői beszámolóját. 

Molnár Mariann vezetői hatáskörében a nyári időszakra (2018.06.18-2018.08.31-ig) a 

kötelező 4 óra letöltésétől eltekint. 

 

I/3. Ez évi mérési eredményeink és az abból levonható következtetések 

 

 a gyermeki fantázia fejlesztése a játékban Feladatok: elsősorban a konstruáló játékokban 

megnyilvánuló gyermeki kreativitás megfigyelése, rögzítése, csoportos bemutatókon az 

óvónő játéktámogató tevékenységének kiemelése 

Beszámol: Pogácsás Judit 

 a gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése a szólások, közmondások, találós 

kérdések gyakoribb használatával az óvodai nevelés területein 

Beszámol: Horváthné Szabó Éva 

 a vizuális tevékenységek megszervezésével, a különböző technikák megismertetésével 

óvodásaink vizuális észlelése, belső képteremtő képessége fejlődjön, a vizuális területen 

tehetségesebb gyermekek fejlődését kiemelt figyelemmel kísérjék és segítsék az 

óvodapedagógusok 

Beszámol: Pásztor Ágnes 

 az óvodai nevelés valamennyi területén használják óvodapedagógusaink a 

drámapedagógia módszereit 

Beszámol: Nagy-Tóth Klára 

 a gyermek felvételi állapotának feljegyzése (miért veszélyeztetett, hátrányos helyzetű a 

gyermek), a hátrányos helyzet csökkentése személyre szóló módszerekkel  Feladat: a 

szakszolgálat dolgozóival való folyamatos konzultációval a beilleszkedés, fejlesztés, 

beiskolázás segítése 

Beszámol: Szabóné Salamin Krisztina 

 az önértékelő, önelemző képesség fejlesztése 

az óvodapedagógusok ismerjék és használják szakmai munkájukban az aktuális 

Önértékelési kézikönyvet, különösen a pedagógus és az intézmény önértékelésének 

folyamatát, módszereit, eszközeit tartalmazó részeit 

 Beszámol: Fejesné Turai Rita 

 a szülők segítőkészségére, együttérzésére alapozva adományokat gyűjtünk a rászoruló 

gyermekeknek 

Beszámol: Bodnár Kata 
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 a pedagógus továbbképzési programunkban leírtak szerint továbbra is prioritásnak számít 

a képzések elvégzésében az SNI és a tehetséges gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez 

kapcsolódó továbbképzések támogatása. A pedagógusok továbbképzése mellett a 

nevelőmunkát segítő munkatársaink szakmai tudásának bővítését is fontosnak tartjuk, 

anyagi lehetőségünktől függően támogatjuk a továbbképzéseken való részvételüket. 

Beszámol: Molnár Mariann 

 

II. Munkaközösségek/munkacsoportok vezetőinek beszámolója: 

II/1. 

a) Önértékelést támogató szakmai munkaközösség – Fejesné Turai Rita 

b) (melléklet) 

c) Értékelést és minősítést támogató szakmai munkaközösség -  Pataki Beáta (melléklet) 

d) Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség – székhely Horváthné Szabó Éva 

(melléklet) 

e) Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség Bükköny-Derzsi-Érem Szottáné Walter 

Ágnes (melléklet) 

f) Minőségfejlesztő szakmai munkaközösség - Pajkos Belics Katalin (melléklet) 

g) Az Anyanyelvi Szakmai Centrum – Bornemissza Viktória (melléklet) 

Hozzászólás: 

Molnárné Szabó E. Zsanett: Nagy feladat volt, az éves önértékelési terv mellett az intézményi 

tanfelügyeletek előkészítése, a feltöltő felületet is használatában minden önértékelő 

kollégának komoly segítséget kellett adnunk. 

Kollár Attiláné: A feltöltő felület használata a kapcsolódó egyéb feladatokkal együtt komoly 

informatikai feladatokat jelent.   

Szottáné Walter Ágnes: A különböző telephelyeken tartott munkaközösségi foglalkozások és 

az önértékelések összekapcsolása segített, hogy megismerjük egymás munkáját, jó ötleteket 

kapjunk melyeket saját nevelőmunkánkba is beépíthetünk.  

II/2.  Szabóné Salamin Krisztina gyermekvédelmi koordinátor ismertette az idei 

gyermekvédelmi esetek, intézkedések számát, a gyermekvédelmi felelősök 

együttműködésének ez évi gyakorlatát 

II/3. Molnárné Szabó Erzsébet Zsanett a tehetséggondozás koordinátora ismertette a 

nevelési évben elért eredményeket 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek 

 tehetségígéret 

 

II/4. Szabó Edina gyógypedagógus beszámolója a SNI gyermekek integrációjáról, 

fejlődéséről 

 jelzőrendszer működése 

 együttműködés az óvodapedagógusok, gyógypedagógus, óvodapszichológus között 

 a szülőkkel történő megbeszélés dokumentálásának (aláíratásának) fontossága 
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 Az adódó problémák pontos megfogalmazása a szakszolgálat felé, melyből azok azonosítása, 

a célzott vizsgálat könnyebben azonosítható 

 a szülők által behozott szakvélemény nem „hivatalos” 

 A csoportvezető óvónők és a pedagógiai asszisztensek tapasztalatai az adott gyermekekről. 

 A következő nevelési évre jelentkezett sajátos nevelési igényű gyermekek kapcsán várható 

feladataink  

 

II/5. Ujlaki Andrea – óvodapszichológus beszámolója (melléklet) 

II/6. Szabó Mónika 

 kötelező 4 órák vezetése – minden épületben pontosított lista a beszámítható 

tevékenységekről 

 napló – módosítások szükségesek a kollégák javaslatai alapján, az adatkezelési 
szabályzatot is figyelembe véve 

 

II/7. Molnár Mariann 

 Adatkezelési és incidenskezelési szabályzat 

 E-menza 

 HIT ismertetése 

Az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége 19/2018. (VI.11.) sz. határozatában támogatja a 

SZMSZ kiegészítését az adatkezelési szabályzattal. 

II/8. Lehóczki Anna – környezetvédelmi koordinátor beszámolója a  

       „Környezettudatos óvoda”  verseny éves feladatairól, programjairól (melléklet) 

Molnár Mariann – amire büszkék vagyunk: 

 Pajkos – zöld óvoda lett 

 Ezüst – másodszor 

 Rajzpályázatok – díjak 

 Kollár Kati és Pásztor Ági kerületi bemutatói 

 Kollár Kati ON cikkei 

 Szakvizsgázott kollégák 

 Anyanyelvi Centrum rendezvényei 
 

III. Óvodában maradó gyermekek 

 

Molnár Mariann szavazásra bocsájtja, hogy nyíltan vagy titkosan kíván-e szavazni a 

nevelőtestület.  

A nevelőtestület kézfeltartással egyhangúan a nyílt szavazást választotta. 

Szavazás. 

Molnár Mariann bejelenti a szavazás eredményét. 

 

Az Albertfalvai Óvoda nevelőközössége a 20/2018. (VI. 11.) sz. határozatában 

egyhangúan döntött afelől, hogy a felsorolt gyermekek a 2018/2019-es nevelési évben 

óvodában maradnak, a szülők és az óvodapedagógusok egyetértése, valamint az FPSZ 

XI. Kerületi Tagintézményének  javaslata alapján: 
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Burza Dominik Attila Bogdán József Maximusz 

Földváry Miklós Brucsi Dániel 

Fülöp Péter Fábián Mia Melodi 

Hanschut Emma Szabó Gergő 

Kőrösi Kira Weisz Erik 

Mihály Leona Sára Balsay Márton 

Tóth Benjámin Mátyás Bereczki Benjámin 

Tóth Bodza Virág Budavári Abigél 

Veres Dániel Áron Imre Máté 

Winhoffer Roland Viktor Kása Gergely 

Winhoffer Vivien Gyöngyi Molnár Katalin Eszter 

Zwickl András Szecskó Anna Bianka 

Dabasi-Varga Lea Frühzeitig Zsófia Zoé 

Daragó Dominik Bendegúz Holczer Dávid 

Farkas Adrienn Alexandra Jánosi Dániel Dominik 

Kis Hunor Kiss Luca 

Kruspier Barnabás Láng Krisztián Olivér 

Lázár Boglárka Lipták Viktória 

Legát Mirkó Mayer Bálint 

Nagy Ágoston Mohácsi Botond 

Návay Tamás Áron Molnár Martin Noel 

Ortutai Tamás Levente Nádor Zsófia Ildikó 

Pozsár Nimród Ignác Riba Júlia Éva 

Pozsár Zara Liliána Seibert-Maizl Huba 

Sági Lili Tóth Franciska Júlia 

Sulik Helka Villő  

Tisza Bogdán Zoárd  

Varga-Kiss Izabella  

Wagner Kristóf Tibor  

 

IV. Alkalmazotti értekezlet 

 Változások az alkalmazotti közösségben 

 ped. assz. beosztása az SNI-s gyermekek mellé 

 nyári óvodai élet 

 csoportösszevonások 

 dajkai segítség 

 másik telephelyről érkező óvodások, dolgozók fogadása 

 udvari élet  
- zuhanyozás, párakapu,  

- napvédő krém 

- teendő hőségriasztáskor 

- fürdőruha + törölköző 

- változatos játéktevékenység 

 allergiás gyermekek, 
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