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1. Pedagógiai folyamatok  

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési 

program, Továbbképzési/beiskolázási 

terv, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az 

óvoda kulcsfolyamatai  
 

Vezető megítélése (1-3): 
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Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai 

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

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

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

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

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

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

 

Kulcsjellemzők:  

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

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

és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.  

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

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

külső és belső partnereit.  

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

megvalósítását szolgálja.  

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

tervezett legyen.  

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.  

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések 

egyik alapját képezi.  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés?  

      

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda vezetői programja és pedagógiai programja határozza meg az 

intézmény pedagógiai folyamatait. 

A 2017/2018. nevelési évben is a stratégiai dokumentumok alapján kerültek 

megfogalmazásra az operatív célok és feladatok.  

Kiemelt munkatervi céljaink és feladataink az alábbiak voltak: 

A vezetői programban megfogalmazott célok szerint: 

- A jogszabályi keretek szerinti működés feltételeinek megteremtése és biztosítása 
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- A vezetői pályázat közép- és hosszú távú céljainak felülvizsgálata – az intézmény 

jövőképének meghatározása 

- Kommunikáció az intézmény épületein belül és között – kommunikációs csatornák bővítése 

- Szakmai kapcsolatok alakítása, elmélyítése a nevelőtestület tagjai között 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos ismeretek bővítése a 

nevelőtestület körében – továbbképzési kedv növelése; együttműködés alakítása az utazó 

fejlesztő szakemberekkel 

 

A pedagógiai programban meghatározott célok alapján a 2017/2018. nevelési évben az 

alábbi munkatervi célokat és feladatokat fogalmaztuk meg: 

Az egészséges életvitel igényének alakítása, ehhez szükséges szokások megalapozása 

- A gyermekek szellemi, erkölcsi, szociális és biológiai fejlődésének segítése 

- Az egészség és környezeti nevelés, az egészséges életmód alakítása 

- A kisgyermekek mozgásfejlesztésének lehetősége a mindennapokban, a testi nevelés, mint 

tevékenység és az egészséges életmód megalapozása a szülők, családok bevonásával. A 

gyermekek spontán mozgáslehetősége csorbult a túlzott elvárosiasodással. Minél hamarabb 

pótoljuk, kiegészítjük a hiányos elemeket, annál könnyebb és gyorsabb a korrekció 

lehetősége. 

- Feladatunk az egészségfejlesztési program megvalósítása 

A harmonikus gyermeki személyiség elősegítése 

- A gyermekeink számára biztosítani a pozitív érzelmi fejlődést, a testi- lelki kibontakozást. 

Olyan személyiség alakítása, mely harmóniában él önmagával és környezetével együtt. 

- Érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör 

fenntartása 

- Befogadó, segítő, támogató óvodai nevelés megvalósítása 

Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése 

- Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, hogy kiegyensúlyozott, vidám, nyílt, 

érdeklődő, a világ iránt fogékony, erkölcsi, szociális érzelmekre nyitott, tanulni szerető, 

önállóan gondolkodó, kreatív, cselekvő ember váljék belőlük. ( játékban tanulás ) 

- Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, örömforrása a 

játék. Tartalmának gazdagításával elérhető a gyermek személyiségének sokoldalú fejlesztése, 

prevenció, korrekció, tehetséggondozás. 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére nevelés 

- Az anyanyelvi nevelés közvetítő elemként jelen van a nevelési feladatok megvalósulásának 

minden mozzanatában. Mélyíti a gyermekek érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét. 

- Feladatunk a beszélő környezet biztosítása, a természetes beszéd és kommunikációs kedv 

fenntartása 

A gyermekeink számára biztosítani a pozitív érzelmi fejlődést 

- mentálhigiénés fejlesztés, nevelés 

- bizalomteljes légkör megteremtése, társas kapcsolatok segítése 

- a kényszer, a szorongás kiküszöbölése 

- a szociális zavarokra való odafigyelés 

 

Fejleszteni a másokra való odafigyelés és elfogadás képességét, a segítő magatartást  
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- Érzékenyítő program megvalósítása ( Lurkó és Cseperedő telephelyeken) 

- feladatunk törekedni arra, hogy a gyermekekben kialakuljon az elfogadó, befogadó 

magatartás a fogyatékkal élő emberekkel szemben 

 

A Pedagógiai Program beválásának vizsgálatára a nevelési év folyamán sor került ( bővebb 

kifejtése a Megvalósítás pont alatt található).  

 

Továbbképzési tervben meghatározott célok:  

- Az Oktatási Hivatal és Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett ingyenes és 

támogatott képzéseken való részvétel. 

- Aktív részvétel a kerület szakmai programjain és konferenciáin . Helyi hospitálási 

lehetőségek szervezése, kihasználása. Figyelembe vesszük a nevelőtestület továbbképzési 

kötelezettségét. 

- Optimális személyi feltételeket kívánunk biztosítani a lehetőségekhez mérten a megfelelő 

tudás megszerzésével Gergely Ildikó mozgásfejlesztő továbbképzésének gyakorlati 

hasznosításával, a Pozitív fegyelmezés módszereinek megismerésével és alkalmazásával, ill. 

az Érzékenyítő program megismerésével a SNI gyerekek integrálásának működtetésével. 

 

Az önértékelés folyamatának működtetésével megvalósítandó feladatok: 

- Az önértékelés folyamatában alkalmazott módszerek, eszközök megismerésével, gyakorlati 

alkalmazásával a pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a minősítő 

vizsgákra, eljárásokra. 

- A pedagógiai munka hatékonyságának növelése. 

- Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz képest. 

- Hatékony együttműködés kialakítása és fenntartása a partnerekkel ( szülők, fenntartó) 

- A tudásmegosztás hatékonyságának érdekében a tevékenység/foglalkozáslátogatásokon az 

értékelő csoport tagjain túl további kollégák is vegyenek részt. 

A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint a vezetői megbízás második és 

negyedik évében történik. 2017 év végén a vezetői önértékelés első alkalommal megvalósult. 

2018. márciusában vezetői tanfelügyeletre is sor került. 

 

Pedagógus önértékelés 

A belső önértékelés keretében a pedagógus önértékelés az elmúlt három nevelési év során a 

nevelőtestület összlétszámának több mint felét érintette. A fejlesztési, önfejlődési feladatok 

minden pedagógus esetében megfogalmazásra kerültek.  

 

A székhely és telephely nevelőtestületei munkaközösségeket és munkacsoportokat hoztak 

létre. Az óvodaközi munkaközösségek és munkacsoportok azzal a céllal alakultak, hogy a 

nevelőtestület a közös feladatokat egységes rendszerben és módszertannal tervezze és 

valósítsa meg.  
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Munkaközösségek, munkacsoportok 

Óvodaközi munkaközösségek: 

- Belső önértékelési szakmai munkaközösség 

- Környezeti munkaközösség 

- Mozgás szakmai centrum munkaközösség 

 

Óvodaközi munkacsoportok: 

- Gyermekvédelmi munkacsoport 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató munkacsoport 

- Portfolio műhely munkacsoport 

- Mozgás munkacsoport 

- SNI ellátás munkacsoport 

- Pedagógiai program felülvizsgálatát koordináló munkacsoport 

 

Az intézmény három rész-nevelőtestülete egyes kiemelt szakmai célok megvalósítása 

érdekében az alábbi munkaközösségeket hozta létre: 

- Székhely Óvoda (M): Pozitív fegyelmezés munkaközösség 

- Lurkó Óvoda telephely: Didaktika munkaközösség 

- Cseperedő Óvoda telephely: Helyi szakmai munkaközösség  

 

A Belső önértékelési munkaközösség 2018 évben, szakértői segítséggel elkészítette az 

Intézményértékelési – teljesítményértékelési-  Szabályzatot. 

Az értékelési szabályzat alkalmazására 2018. szeptember 1. napjától kerül sor. 

Ugyanakkor a munkaközösség tagjai, kiemelten a vezetője részt vett a vezetői és intézményi 

önértékelések és a tanfelügyelet előkészítésében. 

A munkatervben meghatározott ütemterv szerint koordinálták a pedagógus önértékelések 

lebonyolítását. 

 

A Környezeti munkaközösség vezetője és koordinátorai személyében változás történt. Az 

előző nevelési év tapasztalatai alapján a munkaközösség a feladatokat és a gyermekek 

számára szervezett programokat igyekezett olyan módon ütemezni, hogy a csoportok 

napirendjéhez, életéhez jobban igazodjanak. A személyi változások miatt ez a nevelési év az 

együttműködésben az összehangolódásról szólt. 

A munkaközösség vezetője az intézményben kiemelt nevelési feladatként meghatározott 

környezeti nevelés céljait és feladatait koordinálta, összehangolva azokat a fenntartó által 

meghirdetett Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 vetélkedőn való részvétellel. A 

tervezésnél és a feladatok, programok szervezésénél a rész-nevelőtestületek éves nevelési 

tervezéséhez igazodtak. Folytatódott a Boróka-manó program mindhárom épületben. A 

Lurkó Óvoda telephely alapos felkészülés és tevékenység következtében elnyerte a 

Madárbarát Óvoda címet. 

A környezeti nevelés során elért eredmények kiemelkedőek a teljes intézmény szintjén. 

 

A Mozgáscentrum szakmai munkaközösség az intézmény által szervezett kerületi mozgás 
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továbbképzés szervezésében és lebonyolításában vett részt. A nevelési év során a rész-

nevelőtestületek szintjén működött, a tervezett feladatok megvalósításában – a feladatok 

jellegéből adódóan- kevesebb volt a közös pont.  

 

Az óvodaközi munkacsoportok időszakosan, meghatározott célok és feladatok érdekében 

működtek.  

 

Csoportnapló, fejlődést nyomon követő dokumentáció: Az intézmény három rész-

nevelőtestülete a nevelőmunka tervezésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

csoportnaplót használ. A csoportnapló alapja a Mód-Szer-Tár által összeállított csoportnapló, 

melyet mindhárom rész-nevelőtestület a tervezési gyakorlata alapján, saját elképzelései 

alapján adaptált. A tervezés, értékelés folyamata jól működik, a csoportokban folyó fejlesztő 

munka jól nyomon követhető a dokumentációban. A rész-nevelőtestületek minden nevelési 

év végén értékelik a tervezési gyakorlatukat, a nevelési év során szerzett tapasztalataikat, és 

ezek alapján alakítják ki a következő év csoportnaplójának szerkezetét, különböző fejezetek 

terjedelmét. A csoportnaplókban minden témakör lezárását követően reflexió formájában 

értékelik az eredményeket. 

A fejlődést nyomon követő dokumentáció átalakítása folyamatban van. A három rész-

nevelőtestület eltérő dokumentációjának egységesítése céljából a Lurkó telephely 

nevelőtestülete munkaközösséget hozott létre, és felvállalta az új fejlődési dokumentáció 

elkészítését. A következő nevelési év során a munkaközösség által egybeszerkesztett 

fejlődési napló a Lurkó telephelyen fokozatosan ( felmenő rendszerben) bevezetésre kerül. A 

székhely óvoda és a Cseperedő telephely rész-nevelőtestületének lehetősége nyílik a 

dokumentáció megismerésére, véleményezésre és szükség esetén a korrekcióra. A 

munkaközösség beszámolójában a szakmai munka menete részletesen leírásra került ( 3. sz. 

melléklet). 

 

Munkaközösségek / 

munkacsoportok és 

kitűzött célok kapcsolata 

(PP feladatrendszere) 

Nevelőtestület értékelése 

Székhely  

( Mozgolóda) 

Lurkó 

telephely 

Cseperedő 

telephely 

Összesen 

Minőséggondozó-

önértékelési 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Környezeti nevelés 

munkaközösség 

87 % 94 % 92 % 91 % 

Gyermekvédelmi 

munkacsoport 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Rész-nevelőtestület 

szakmai munkaközössége 

81 % 94 % 88 % 88 % 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: A nevelési évre vonatkozó operatív tervezés az intézmény stratégiai tervezéséből 
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indul ki. Az éves munkaterv a stratégiai dokumentumok célkitűzéseinek megfelel. 

A munkaközösségek és munkacsoportok céljai koherensek a Pedagógiai Program és az éves 

munkaterv célkitűzéseivel és feladatrendszerével. 

Az előző év beszámolójának fejlesztési javaslatai beépülnek a következő év munkatervének 

feladatai közé.  

A nevelőtestületnek van igénye a szakmai fejlődésre. A belső és külső továbbképzéseken 

való részvétel, a tudás megosztása jól működik a rész-nevelőtestületek szintjén. 

A belső önértékelés területén a kitűzött feladatokat sikerült megvalósítani ( értékelési 

szabályzat megalkotása, vezetői és intézményi önértékelés lebonyolítása, tanfelügyelet 

előkészítése, tervezett pedagógus belső önértékelések lebonyolítása). 

A székhely és telephelyek vonatkozásában egyaránt szükség van a rendszeres, heti szintű 

rész-nevelőtestületi megbeszélésekre, a feladatok elosztása és az egyenletesebben elosztott 

terhelés érdekében. A hetente szervezett nevelőtestületi megbeszélések mindhárom épületben 

megvalósultak. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:  

- Óvodaközi szakmai munkaközösségek és szakmai munkacsoportok együttműködése, a 

tevékenység összehangolása – kiemelten az egészséges életmódra nevelés, mozgás, valamint 

a tehetséggondozás, felzárkóztatás területen. 

- Rész-nevelőtestületek tevékenységének összehangolása, jobb szervezés és időgazdálkodás a 

közös szakmai konzultációk érdekében. 

 

- Székhely Óvoda javaslata a munkaközösségek működésére vonatkozóan : 

  A Pozitív fegyelmezés ismereteinek, eszköztárának alkalmazása, beépítése a 

mindennapi gyakorlatba.  A nevelés eredményességének érdekében keretek 

meghatározása a csoportokban. A módszer alkalmazása a SNI, BTMN 

gyermekek nevelésében is. 

 Esetmegbeszélések, konkrét nevelési gyakorlat átbeszélése, sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos módszertan kidolgozása 

 Környezettudatos gondolkodás, energiatakarékosság, tudatos 

hulladékgazdálkodás szellemiségének alakítása a gyermekek 

mindennapjaiban. A környezeti munkaközösség vezetője és koordinátorai 

számára gyakrabban szervezzenek személyes egyeztetéseket, 

megbeszéléseket. 

 

- Lurkó Óvoda telephely javaslatai: 

 A fejlesztés, felzárkóztatás terén a szorosabb együttműködés fontos – 

óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek közös munkájának 

összehangolásával. Az integrálás helyi módszertanának kidolgozására lenne 

szükség. 

 A helyi munkaközösség-vezető rendkívül jó eredményeket ért el a szakmai munka 

koordinálásában – fontos, hogy a jövőben is folytassa a tevékenységét  

 Hospitálás - egymás munkájának megismerése 

 A gyermekek neveltségi szintjének javítására egységes módszertan kidolgozására 

lenne szükség 
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 Környezeti munkaközösség: több személyes találkozásra, egyeztetésre lenne 

szükség a koordinátorok számára. Fontos lenne a közös célok összehangolása az 

épületek között. 

 Minőséggondozó-önértékelési munkaközösség: belső önértékelések 

folyamatosságának megtartása, több pedagógus bevonása a munkaközösség 

feladatainak megoldásához. 

- Cseperedő Óvoda telephely javaslatai: 

 Környezeti nevelés munkaközösség: összehangoltabb munka, nagyobb összetartás az 

óvodák között 

 Mozgás centrum: óvodák közötti szorosabb együttműködés 

 Helyi munkaközösség: tartalmasabb megbeszélések legalább kéthavi 

rendszerességgel, hospitálás szervezése óvodán belül 

 SNI ellátás: több segítség az óvodapedagógusok gyakorlati munkájához 

 Tehetséggondozás: a szakmai feladatokba még egy fő bevonása  

 

 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

Szempont: 1.2. Milyen az intézmény 

működését irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya, hogyan épülnek 

egymásra?  

 

Elvárás: A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése.  

 

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvodában kialakított gyakorlat alapján az éves munkatervet és a 

beszámolót a székhely és telephelyek operatív vezető-helyettesei (a pedagógusok, 

nevelőmunkát segítő dolgozók és óvodatitkárok bevonásával) előkészítik, majd az óvoda 

vezetése összesíti a három rész-nevelőtestület elképzelései és javaslatai alapján a végleges 

dokumentumot. 

Az adott nevelési évben működő munkaközösségek a munkatervi feladatokhoz 

kapcsolódnak, működésüket a nevelési év kiemelt feladatai alapján határozzák meg. 

 

Intézményünk stratégiai és operatív dokumentumai egymásra épülnek. Az előző nevelési év 

beszámolójának megállapításaiból, fejlesztési javaslataiból kiindulva körvonalazzuk a 

következő nevelési év munkatervi feladatait, az alábbi fő célok és feladatok 

meghatározásával: 

 

Fejlesztési javaslatok 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017-2018. éves munkaterv) 

Az egységes tervezés és dokumentálás céljából 

az óvodai szakmai dokumentumok egységes 

értelmezése és alkalmazása mindhárom óvoda 

rész-nevelőtestülete által, a helyi tervezési 

gyakorlat beépítésével. 
 

Az intézmény egységes dokumentációjának 

létrehozása érdekében munkacsoport 

létrehozása mindhárom rész-nevelőtestület 

képviseletével. 

A Pedagógiai Program beválásának 

vizsgálata 
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A Fejlődési naplók felülvizsgálata, 

egységesítése 

A környezeti programok összehangolása az 

éves nevelési tervezéssel és általános 

feladatokkal, „a kevesebb néha több” elvét 

alkalmazva. A környezeti munkaközösség 

vezető és a koordinátorok között szükséges 

a konszenzusra való törekvés.  

 

Eseménynaptár és a környezeti programok 

összehangolása. 

Környezeti munkaközösség megújulása. 

Az óvodaközi munkaközösségek, 

munkacsoportok hatékony szervezése 

Pozitív fegyelmezés munkaközösség 

eredményessége érdekében gyakrabban 

szervezett, előre egyeztetett megbeszélések 

szükségesek. Az esetmegbeszélések 

fektessenek hangsúlyt konkrét nevelési 

gyakorlat átbeszélésére. 

 

 

A foglalkozások alkalmait és témáit előre 

rögzíteni szükséges. 

 

 

A Pozitív fegyelmezés munkacsoport  

( székhely óvoda) szervezésében valósuljon 

meg a tudásmegosztás a telephelyek rész-

nevelőtestülete irányába. 

Intézményi belső önértékelés folyamatának 

tökéletesítése, a tapasztalatok alapján 

korrekció elvégzése.  

 

A belső önértékelés időarányos tervezése, 

adatok elemzése, korrekció. 

Pedagógus önértékelés eredményei:  

- Fejleszthető: időgazdálkodás, kérdezés 

kultúra javítása, ének-zenei ismeretek, 

innováció beépítése a nevelőmunkába, 

egyéni bánásmód gyakorlatának fejlesztése, 

IKT eszközök használata. 

A beszámolóban megjelölt pedagógus 

kompetenciák fejlesztése belső szakmai 

fórumok szervezésével. 

Az egységes fejlődést nyomon követő  

dokumentáció kidolgozása az intézményben.  
 

A mérési módszerek átgondolása, 

egyértelmű megfogalmazása, 

egyszerűsítése, konkrét fejlesztési terv 

kidolgozása, egységes fejlődést nyomon 

követő dokumentáció kidolgozása a három 

óvodaépületben. 

A nevelőtestület feladata a székhely és 

telephelyek vonatkozásában meghatározni 

azt a közös stratégiát és mérési gyakorlatot, 

amely a közeljövőben bevezetésre kerül.  

A gyermekek fejlettségét tükröző mérési 

eredményeket áttekintve a nevelőtestület az 

alábbi következtetetéseket vonta le, a 

fejlesztési irány meghatározásával: 

- a két- és három korosztályos csoportok 

szintjén az összesített eredmények 

elfogadható képet mutatnak 

- az előző nevelési év eredményeihez képest 

néhány értékkel alacsonyabbak a mutatók 

- az óvodapedagógusok munkájuk során 

fokozott hangsúlyt helyezzenek az alábbi 

- A gyermekek fejlettségének mérése – 

mérés eredményeinek elemzése, a fejlesztés 

irányainak kidolgozása a fejlesztendő 

terület meghatározásával. 

- Az óvodai keretek között történő fejlesztés 

során az alábbi területek fokozott 

hangsúllyal kerüljenek előtérbe: 

szociális képességek, verbális 

képességek, nyelvi kommunikáció, 

mozgásfejlesztés, finom-motorikus 

képességek  
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területekre: 

szociális képességek, verbális 

képességek, nyelvi kommunikáció, 

mozgásfejlesztés, finom-motorikus 

képességek  

 

Intézményi szinten szükséges az egységes 

mérési gyakorlat kidolgozása és bevezetése 

a partneri elégedettségmérés területén. 

Az intézményben tervezett egyéb méréseket 

meghatározni és ütemezni szükséges. 

Intézkedési terv kidolgozása szükséges a 

klímamérés eredményeinek elemzését 

követően. 

Mérési gyakorlat meghatározása a partneri 

elégedettségmérés területén. 

A nevelési év során tervezett mérések: 

- partneri elégedettségmérés: szülők 

körében 

- partneri elégedettségmérés: gyermekek 

körében 

 

Testvér csoportok választása a különböző  

épületekbe járó gyermekek együvé tartozás  

érzésének alakítása céljából. 

Testvér csoportok kiválasztása sorsolással ( 

2017. szeptember). A testvércsoportok 

részére közös programok szervezése ( 2017. 

november, 2018. január-június). 

A Pedagógiai Program beválásának 

vizsgálatakor és a következő éves 

munkaterv elkészítésekor célszerű 

meghatározni a Zöld Óvoda (1) és 

Madárbarát Óvoda (2) cím megszerzésére 

irányuló tevékenységet  

( Székhely óvoda (1), Lurkó telephely (2))  

 

A Környezeti nevelés munkaközösség éves 

ütemterve tartalmazza a Zöld Óvoda és a 

Madárbarát Óvoda cím megszerzésére 

irányuló feladatokat. 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás terén 

jobb együttműködésre van szükség – 

óvodapedagógusok és fejlesztő 

szakemberek közös munkájának 

összehangolásával.  

Tehetségígéret felmérése, gondozása. 

Tehetségprogram kidolgozása. 

Együttműködés a családdal. 

Felzárkóztatás: egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése, együttműködés a fejlesztést 

végző óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus, logopédus között ( 

egyeztető megbeszélések szeptember 

folyamán) 

Az óvodaközi munkaközösségek, 

munkacsoportok szervezési kérdéseiben 

felmerülő fejlesztési javaslatok: 

- a székhely és telephelyek vonatkozásában 

egyaránt megjelenik az a kérés, hogy a 

belső önértékelés, valamint a környezeti 

nevelés területén kevesebb feladat és 

élhetőbb határidők kialakítása, valamint 

egyszerűbb adminisztráció szükséges annak 

érdekében, hogy a mennyiség ne menjen a 

minőség rovására 

- a nevelőtestület tagjai igénylik a portfolió 

munkacsoport, gyakornok és mentor 

munkacsoport szervezését a jövőre nézve is, 

az intézményen belül.  

- hangsúlyos igény a pedagógusok részéről 

A szakmai munkaközösségek 

tevékenységében meghatározó a jogszabály 

által előírt pedagógus önértékelés, a külső 

tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a 

minősítési rendszer tényleges gyakorlatára 

történő tudatos felkészülés támogatása. 

2018. évben vezetői és intézményi 

tanfelügyeletre kerül sor. 

 

A lehetőségekhez mérten csökkentett 

adminisztráció, hatékonyabb dokumentálási 

gyakorlat bevezetése. 

 

Portfolio munkacsoport működtetése, tudás-

megosztás a portfoliót feltöltő kollégák 

irányába ( 3 pedagógus). 
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a segítségnyújtás minősítésre készülő 

kollégák számára – a minősítésben már 

korábban részt vett kollégák 

tapasztalatainak átadása; a portfolió 

feltöltésére használt elektronikus felület 

kezelésében segítségnyújtás. 

 

 

Mentorálás feladatának bevezetése a 

székhely óvoda és a Lurkó telephely 

vonatkozásában ( 10-10 főiskolai hallgató 

fogadása 2017. szeptembertől) 

Szülők tájékoztatása, fogadóóra: A 

pedagógusok meglátása szerint a szülők 

igénylik a fogadóóra keretében történő 

tájékoztatást. Az esetek nagy részében 

elfogadják a pedagógusok javaslatait a 

gyermek további fejlődésére vonatkozóan.  

 

Fogadóórák ütemezése székhelyi / 

telephelyi szinten. Rendszeres szülői 

tájékoztatás a gyermekek fejlettségéről 

fogadóóra keretében. 

 

A nevelési év során vezetői és intézményi 

tanfelügyeletre kerül sor.  

 

Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre: 

- intézményi dokumentumok feltöltése az 

informatikai támogató felületre 

- vezetői önértékelés dokumentumainak, 

eredményeinek feltöltése az informatikai 

támogató felületre 

 
  

Munkaközösségek, munkacsoportok 

szervezési kérdései: 

- adminisztráció egyszerűsítése, 

ésszerűsítése és csökkenése a belső 

önértékelés területén 

- belső önértékelés ésszerű és 

megvalósítható tervezése a nevelési év 

elején ( világos és stabil jogszabályi 

elvárások alapján) 

- környezeti munkaközösség éves tervének 

elkészítése, a környezeti programok ésszerű 

tervezése 

- Mozgás centrum munkaközösség 

feladatainak meghatározása, a három épület 

tevékenységének összehangolása 

- tehetséggondozó munkacsoport 

tehetségprogramjának kidolgozása, 

telephelyi munkacsoportok megszervezése 

 

- portfolio munkacsoport, gyakornok és 

mentor munkacsoport szervezése 

intézményen belül, segítségnyújtás a 

minősítésre készülő kollégák részére – 

minősítésben részt vett kollégák 

tapasztalatainak átadása; a portfolio 

feltöltésére használt elektronikus felület 

kezelésében segítségnyújtás 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés 

és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer 

bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a 

szakmai színvonal mérhető emelése 

 

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai 

ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a 

pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való 

megfelelés 

- Az általános pedagógiai szempontoknak 

való megfelelés 

- Mesterségbeli tudás a pedagógus 

kompetenciák mentén 

 

Portfolio munkacsoport: azon 

pedagógusokat érinti elsősorban, akik 2017 

évben töltik fel a portfoliójukat. 
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- a minősítésre jelentkezett kollégák 

munkájának segítése érdekében tudatosabb, 

részletesebb tervezés alakítása az 

átszerkesztett csoportnaplók révén. 

 

Óvodai dokumentáció továbbfejlesztése, 

különös tekintettel a fejlődési naplóra. 

Egységes szemlélet alakítása a tervezésben 

és megvalósításban. 

 

  

Minden nevelési év során visszatérő, 

állandó feladatok 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek belső 

képzése, továbbképzése: célja a 

gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a 

közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel 

való kapcsolat eredményességének 

biztosítása, valamint a munkaköri feladatok 

minőségi szinten történő ellátásának 

támogatása.  

 

Hatékony együttműködés a családokkal, 

a család elsődleges szerepének 

hangsúlyozása: A gyermekek egyéni 

fejlettségi állapotára épülő nevelés és 

fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával. 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

Az intézményi működést irányító éves tervek és a beszámolók egymásra épülnek. A nevelési 

év végén, a beszámolóban megjelenő összegzés és fejlesztési javaslatok beépülnek a 

következő év munkatervi feladatainak meghatározásába. 

A nevelési év munkatervi feladatait a székhely és telephelyek jó gyakorlatára és értékeire, 

valamint a fenntartói elvárásokra sikerült alapozni. Az évtizedek alatt kialakított értékeink 

megőrzése és továbbgondolása rendkívül fontos az állandó változás időszakában, valamint az 

új intézmény hosszú távú céljainak megvalósításában. 

A három épületben dolgozó rész-nevelőtestületek szakmai munkájának összehangolása az 

elkövetkező évek folyamatos feladata. A pedagógusok igénylik a rész-nevelőtestületek 

konzultációját szakmai kérdésekben. 

A szakmai munkaközösségek, munkacsoportok stabilitásának megteremtése és megőrzése a 

pedagógiai folyamatok megvalósításában rendkívül fontos. 

Az ellenőrzés és értékelés folyamatának intézményi gyakorlatának kialakítása folyamatos 

feladat. A megalkotott Önértékelési szabályzat, valamint az Értékelési-teljesítményértékelési- 

szabályzat ebben a folyamatban jelentős lépés. 

 Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az óvodaközi munkaközösségek, munkacsoportok szervezési kérdéseiben felmerülő 

fejlesztési javaslatok: 

- A székhely és telephelyek vonatkozásában egyaránt megjelent az a kérés, hogy a belső 

önértékelés, valamint a környezeti nevelés területén kevesebb feladat és élhetőbb határidők 

kerüljenek meghatározásra. Ezt a kérést az elmúlt nevelési évben többnyire sikerült 
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teljesíteni: a belső önértékelés kapcsán épületenként két-két pedagógus önértékelése került 

betervezésre, ez meg is valósult. A környezeti nevelés munkaközösség a szervezett 

programokat a csoportok igényeihez, az egyéb szervezett programokhoz igazította, több 

sikerrel, mint az előző nevelési évben. 

- Intézményi szinten szükséges a tehetséggondozó munkacsoport tehetségprogramjának 

kidolgozása, telephelyi munkacsoportok megszervezése, együttműködés a kerületi tehetség-

koordinátorral  

- A nevelőtestület tagjai igénylik a portfolió munkacsoport, gyakornok és mentor 

munkacsoport szervezését, az intézményen belül. Hangsúlyos igény a pedagógusok részéről 

a segítségnyújtás minősítésre készülő kollégák számára – a minősítésben már korábban részt 

vett kollégák tapasztalatainak átadása; a portfolió feltöltésére használt elektronikus felület 

kezelésében segítségnyújtás. 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

 

 

Pedagógusok belső önértékelése 

Az intézményben a Belső Önértékelési Csoport koordinálja a pedagógusok önértékelését, 

kijelöli az önértékelésben részt vevő kollégákat, az önértékelési kiscsoport tagjait, részt vállal 

a dokumentáció elkészítésében / áttekintésében. 

Részt vesz az intézményi, vezetői önértékelés lebonyolításában, valamint a tanfelügyelet 

előkészítésében. Tevékenységét az intézményi éves munkaterv, a kézikönyvek és útmutatók, 

valamint az előző nevelési év tapasztalatai alapján határozta meg. 

A pedagógusok belső önértékelése 2017/2018-ban az alábbi módon alakult: 

- a Székhely óvodában 2 óvodapedagógus belső önértékelését terveztük, ez megvalósult ( a 

rész-nevelőtestület létszámának 11  %-a) 

- a Lurkó telephelyen 2 óvodapedagógus belső önértékelése valósult meg (a rész-

nevelőtestület létszámának 17  %-a) 

- a Cseperedő telephelyen 2 óvodapedagógus belső önértékelését sikerült elvégezni (a rész-

nevelőtestület létszámának 20 %-a). 

 

A pedagógusok önértékelése 84-98 % közötti eredménnyel zárult. Az önfejlesztési tervek 

elkészítése a folyamat végén megtörtént.  

Az elmúlt három év során a teljes nevelőtestület szintjén minden olyan óvodapedagógus 

önértékelése megvalósult, aki az eljárásba bevonható volt. A következő évek során azoknak a 

kollégáknak az önértékelését ütemezzük, akik korábban minősültek, illetve akik újonnan 

léptek be az intézménybe.  

A pedagógus önértékelések eredményeit, az erősségeket és fejlesztési területeket az alábbi 

táblázat és összegzés tartalmazza. 
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Ellenőrzés 

területe 

 

Székhely  

( Mozgolóda) 

Lurkó telephely Cseperedő 

telephely 

 

Pedagógus 

önértékelés 

száma 

2 pedagógus 2 pedagógus 2 pedagógus  

 

Önértékelés 

eredményessége 

Erősség:  

- közösségi nevelés, 

érzelmi nevelés 

- rugalmasság, színes 

tervezés 

- humor 

Fejleszthető:  

- nehezen kezelhető 

gyermekek fejlesztése 

- énekhang fejlesztése 

Erősség: - cselekvésbe 

ágyazott ismeretszerzés 

- komplexitás 

- nevelési környezet 

- szakmai felkészültség, 

tudatosság 

 

Fejleszthető:  

- tudatosság az 

integrálás területén és a 

módszerek 

használatában 

- IKT eszközök 

használata 

Erősség: - 

komplex, 

változatos 

ismeretszerzés 

- gyermekek 

motiválása 

- 

konfliktuskezelés 

- hatékony 

közösségépítés 

- differenciálás 

Fejleszthető: - 

digitális eszközök 

használata 

- hosszútávú 

fejlesztési tervek 

készítése 

 

 

 

 

A pedagógus önértékelés eredményeinek intézményi összegzése 

- vezető- 

 

1.Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken? 

-A tematikus terv és az éves tervezés dokumentumai:   94% 

-Pedagógiai munka nyomonkövetése a gyermeki produktumokban:              98% 

-A naplóvezetés értékelése:  97% 

-Az önértékelés során látott foglalkozások tervezése:  91% 

-Az önértékelés során látott foglalkozások értékelése:  96% 

  

2.Van-e olyan fejlesztésre megjelölt  terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt pedagógus 

esetében azonos? 

-Digitális eszközök magabiztos és rendszeres használata. 

-A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének tervezése és gyakorlati megvalósítása. 

-Pedagógiai kommunikáció fejlesztése. 

 

3.Van-e olyan erősség, kiemelkedő terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt pedagógus 

esetében azonos? 

- A Pedagógiai Program, a nevelési tervek és a mindennapi gyakorlat összhangja. 

- Változatos oktatási módszerek használata. 

- A nevelési és tanulási folyamatok egységben való szemlélete. 

- Tudatos értékközvetítő tevékenység. 

 

4.A pedagógusok értékelésének eredményei között van-e egyéb  összefüggés, megfigyelhető(k)-e: 

 - azonos szakmai munkaközösségben dolgozó óvodapedagógusok kiemelkedő és fejleszthető 
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területeinek azonossága: 

Igen, megfigyelhető. Szoros az összefüggés, hiszen az azonos szakmai munkaközösségi 

foglalkozás pozitív és fejleszthető hatású minden kolléga számára, amit tudatosan alkalmaznak  

munkájukban.(környezettudatosság, mese szeretetére nevelés) 

- az eltérő csoportszervezésben dolgozó óvodapedagógusok eredményei közötti eltérések: 

 Mindnyájan azonos csoportszervezésben, vegyes korosztállyal dolgoznak. 

- a módszertani felkészültség erősségeinek, fejleszthető területeinek azonossága: 

 Módszertani felkészültségben a fiatal és idősebb kollégák között mutatkozik különbség, ami a 

tapasztalatszerzés hiányának valamint az elvégzett továbbképzéseken való részvételnek tudható 

be.(változatosabb módszerek alkalmazása, aktívabb szakmai együttműködés, pozitív fegyelmezés 

tanfolyam stb.) 

 

5. Van-e jelentős eltérés egyes óvodapedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között? 

Ezzel  kapcsolatban nincs tapasztalatunk, nem volt tanfelügyeleti értékelés óvodánkban. 

  

A pedagógus önértékelések kapcsán megvalósultak az alábbi ellenőrzési és értékelési 

feladatok: 

- csoportlátogatás 

- dokumentumelemzés 

- vezetői értékelés 

- önfejlesztési terv összeállítása 

 

A nevelési év során 4 alkalommal  sikeres minősítésére is sor került: 

 egy óvodapedagógus gyakornok sikeres minősítő vizsgát tett ( Lurkó telephely), egy 

óvodapedagógus minősítő eljárásban vett részt, sikeresen elérte a pedagógus II. fokozatot ( 

székhely óvoda). 

Eredményeik kiemelkedőek, 90 % felettiek. 

 

Az óvoda vezetője és független vezető-helyettese mesterpedagógus fokozatot megcélzó 

minősítő eljárásban vettek részt, sikerrel. Mesterprogramjukat az elkövetkező öt évben az 

alábbi témákban valósítják meg: 

- szervezetfejlesztés, sikeres kommunikáció és hatékony információáramlás az intézményben 

- óvodai integráció, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek ellátásának szervezése az intézményben 
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Felvételi és mulasztási napló, Csoportnapló,  Fejlődési napló 

A csoportok dokumentációinak rendszeres ellenőrzése a telephelyi vezető-helyettesek, 

időszakos ellenőrzése az óvodavezető / független vezető-helyettes feladata. A nevelési év 

során az ellenőrzések aránya a következőképpen alakult: 

 

Dokumentáció 

 

 

Székhely- telephelyek / Ellenőrzések 

százalékos aránya (sz) és eredményessége (er) 

Összesen 

Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

 

Felvételi és 

mulasztási napló 

sz 100 % 

er 96 % 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 98,6 % 

Csoportnapló sz 22 % 

er 66 % 

 

sz 60 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 60 % 

er 88 % 

Fejlődési napló ped. 

önértékelések 

arányában 

ped. 

önértékelések 

arányában 

ped. 

önértékelések 

arányában 

sz 16 % 

er 100 % 

Gyermekproduktum

ok 

ped. 

önértékelések 

arányában 

ped. 

önértékelések 

arányában 

ped. 

önértékelések 

arányában 

sz 16 % 

er 100 % 

 

Időszakos dokumentáció ellenőrzésre és elemzésre a belső önértékelés, a minősítés, illetve a 

székhely óvodában és a Lurkó telephelyen két csoportban a főiskolai hallgatók óvodai 

gyakorlatának és záróvizsgájának kapcsán került sor.  

A csoportok dokumentációjának átfogó ellenőrzése a nevelési év zárását megelőzően 

történik. 

 

Gyermeki produktumok 

Az óvodás gyermekek alkotásainak, produktumainak ellenőrzésére a pedagógusok belső 

önértékeléséhez kapcsolódóan került sor, intézményi szinten hat csoportban.  

 

Vezetői önértékelés, vezetői tanfelügyelet 

A vezetői önértékelésre a 2016/2017. nevelési évben került sor, a vezetői ciklus második 

évében. A teljes anyag feldolgozása, az eredmények értékelése és az önfejlesztési terv 

elkészítése áthúzódott 2017. év végére. A vezetői önértékelés eredményeit a 2018. március 

24-én sorra került vezetői tanfelügyelet kapcsán a tanfelügyelők áttekintették, megállapítva, 

hogy az önértékelés dokumentumainak színvonala kiemelkedő.  

A vezetői tanfelügyelet során az alábbi  megállapítások születtek: 

Kiemelkedő területek: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A vezető részt vesz a nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 

Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a 

nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. A tanulást, tanítást egységes, 

tervezett pedagógiai folyamatként kezeli. Együttműködik munkatársaival. A gyermeki 

eredmények javítására, kompetenciák fejlesztésére irányuló nevelőmunkát vár el. A mérések 



17 
 

adatait, elemzései eredményeit beépíti tervezőmunkájába. A kollégákkal megosztja a tanulási 

eredményességről szóló információkat, a mérési eredményeket elemzi, fejlesztési irányokat, 

feladatokat jelöl, intézkedési terveket készít. Beszámoltat a mérések, megfigyelések 

tapasztalatairól, a tervezett feladatok megvalósításáról, elvárja a tapasztalatok beépítését a 

fejlesztő munkába. A gyermekek értékeléséhez közös egységes elvárásokat és 

szempontrendszert alakítottak ki, és alkalmaznak. A fejlesztő célú visszajelzés beépül a 

pedagógiai munkába, saját értékelésére is jellemző, melyet beszámolóiban ki is emel. 

Egységes tervezőmunkát vár el. Részben fenntartói támogatással biztosítja a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek speciális igényeinek kielégítését. Hatékony, egyéni, differenciált fejlesztést 

vár el, melyhez támogató környezetet és feltételeket biztosít. Munkatársainak lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanulási célok mentén eredményes munkát végezzenek, elvárásait 

egyértelműen megfogalmazza feléjük. A célok meghatározásánál figyelembe veszi a 

tagintézményének sajátosságait. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A vezetői célok és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere koherensek. Figyelemmel 

kísérni az aktuális külső és belső változásokat. Folyamatosan nyomon követi a célok 

megvalósulását. Rendszeresen meghatározza a fejlesztési irányokat, fejlesztésre váró 

területeket, konkrét feladatokat jelöl. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek 

lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értékelését és 

továbbfejlesztését. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatmeghatározások pontosak, 

érthetőek, a feladatok végrehajthatók. A feladatok tervezése során a nevelőtestület 

bevonásával a célok elérését értékeli, és a szükséges lépéseket meghatározza célokat vagy 

feladatokat jelöl. Informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre. Támogatja a nevelés, tanulás 

tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket, 

újszerű eszközök, módszerek alkalmazását. Kollégái számára továbbképzési lehetőséget 

biztosít, szorgalmazza a képzés és önképzés megvalósulását. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A vezető elkötelezett intézménye, kollégái és motivált munkája iránt. Ismeri a szakmai 

önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeit. Vezetői munkájában számít a 

kollégák visszajelzéseire, véleményére. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, önértékelése, 

saját és mások tapasztalatai alapján fejleszti. A vezetői pályázatában leírtakat figyelembe 

veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. Az óvodapedagógusi szakma és a 

vezetés területein széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, keresi az új szakmai 

információkat, figyelemmel kíséri a változásokat. Erős hivatástudattal rendelkezik. 

Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái 

számára. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad. Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, 

megbeszélésében. Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet 

érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a 

fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. Alkalmat ad az 

óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait 

terveik és feladataik teljesítésében. Kezdeményezi, szervezi, és ösztönzi a tagintézmények 

közötti együttműködéseket. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A fenntartóval hatékonyan együttműködik. Figyelemmel kíséri az intézmény működését 

befolyásoló jogszabályi változásokat. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak 

megfelelően hozza nyilvánosságra. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon 

követhetőségét, ellenőrizhetőségét. Elvárja a szabályos, korrekt, egységes dokumentációt. 

Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, a 

kapcsolattartásban és a partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében. 
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Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel 

történő kapcsolattartásban. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően együttműködik a 

fenntartóval, a pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

 

 Fejlesztési javaslatok:  

- Javasolt a tagóvodákkal való szakmai kapcsolat további bővítésén túl a még hatékonyabb 

információáramlás kialakítása. Gondoskodjon róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

(a felzárkóztatást igénylő gyermekek mellett a tehetséggondozást igénylők) speciális támogatást 

kapjanak! 

- Alakítson ki hatékonyabb információáramlást elősegítő további eszközt, csatornát! 

 

Intézményi önértékelés: 

Az intézményi önértékelés folyamata 2017. évben lezajlott. Az interjúk ütemezése, az 

elégedettségmérés a kérdőívezések, valamint az adatok elemzése, értékelése megtörtént, a 

dokumentáció elkészült. 2018. év decemberében intézményi tanfelügyelet várható.   

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

Az intézményben működő Belső Önértékelési Csoport munkaközösségként látja el feladatát, 

tevékenysége folyamatos.  

A pedagógus önértékelés szabályozása és gyakorlatának alakítása jól működik, a teljes óvoda 

szintjén egységes formában.  

Az önértékelések ütemezése az intézmény Önértékelési programja alapján történik.  

A belső önértékelések bonyolítása és a tanfelügyeletre való felkészülés érdekében elkészült 

az óvodapedagógusokra, vezetőre és  intézményre vonatkozó elvárás-rendszer.  

Az óvodai csoportokban a kötelező dokumentáció vezetése folyamatos, az adminisztrációs 

fegyelem növekedett a pedagógusok körében. Az operatív vezető-helyettesek hathatósan 

közreműködnek az ellenőrzésben. 

A három épületből álló intézmény ellenőrzési gyakorlatának lényeges területei kialakultak, a 

visszacsatolások alapján a kevésbé jól működő folyamatok korrekciója folyamatos. 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Intézményi belső önértékelés folyamatának folyamatos fejlesztése, a tapasztalatok alapján 

szükséges korrekció elvégzése. 

Rendszeres konzultáció az óvodavezetés tagjaival az ellenőrzések rendszeresítése és 

folyamatossága érdekében – székhely és telephelyek tapasztalatainak megbeszélése, 

összegzése. Jó gyakorlat alakítása / kialakítása. 

Az önértékelések és tanfelügyelet megállapításai alapján a fejlesztési javaslatok beépítése a 

következő év munkatervi feladataiba. 

2018. szeptemberétől teljesítményértékelés bevezetése és működtetése 
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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.  

 

Az intézmény mindhárom rész-nevelőtestülete a jogszabályi előírások alapján összeállított 

fejlődési naplót alkalmaz a gyermekek fejlődését nyomon követő méréshez és 

dokumentációhoz. A méréseket és megfigyeléseket a pedagógusok rendszeresen végzik, a 

szülőket meghatározott időszakonként tájékoztatják. 

A székhely vonatkozásában átfogó mérés történik, a telephelyek esetében az 

óvodapedagógusok elsősorban megfigyelésre alapozzák a fejlettségállapot mérést.  

A székhely és telephelyek vonatkozásában továbbra is szükséges meghatározni azt a közös 

stratégiát és mérési gyakorlatot, amely az óvodában bevezetésre kerül.  

A Lurkó telephely rész-nevelőtestületének szakmai munkaközössége a  2017/2018. nevelési 

évben összeállította azt a fejlődés nyomon követő dokumentációt, amelyet a pedagógiai 

programmal koherensnek talál, az intézmény dokumentációjába beépíthető, és a következő 

nevelési évben bevezetésre kerülhet. A székhely óvoda és a Cseperedő telephely rész-

nevelőtestületének lehetősége nyílik a dokumentáció megismerésére, véleményezésre és 

szükség esetén a korrekcióra. A munkaközösség beszámolójában a szakmai munka menete 

részletesen leírásra került ( 3. sz. melléklet). 

 

Az újonnan megalkotott fejlődési naplónak szükségességét alátámasztja, hogy a korábbi 

években használt dokumentációval kapcsolatosan a Székhely óvoda és a Lurkó telephely 

nevelőtestülete nem volt elégedett: 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

 

Pedagógusok elégedettsége 

a fejlődési naplóval 

kapcsolatosan 

Összesített adatok 

Székhely Óvoda (M) 43 %  

68 % Lurkó Óvoda telephely 61 % 

Cseperedő óvoda telephely 100 % 
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A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei - A 

gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport 

szintű mérési eredményeink intézményi összesítése   

 

A folyamatos nyomon követés és értékelés területei 

 

Erősségek  

% 

Szociális képességek 

- Társas kapcsolatok 

- Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások 

 

74 % 

75 % 

 

Értelmi képességek 

- Kognitív szféra – gondolkodási műveletek 

- Kognitív szféra – pszichikus funkciók  

- Érzékszervi szféra, percepció 

 

69 % 

69 % 

73 % 

 

Verbális képességek 

- Nyelvi kommunikáció 

 

72 % 

- Nagymozgások 76 % 

- Finom motorikus képességek 70 % 

 

 

 

Óvodásaink fejlettség-állapotának mérési eredményeit elemezve az alábbi fejlesztő célzatú 

intézkedéseket vezettük be, és tartjuk szükségesnek a jövőben is: 

- az óvodapedagógusok mérései, megfigyelései alapján azokon a területeken, ahol 

óvodásaink fejlődésében lemaradás tapasztalható, az egyéni és mikro-csoportos fejlesztés 

bizonyul a leghatékonyabbnak  

- fejlesztő kollégáink (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus) az elmúlt nevelési 

évben több olyan csoportot hoztak létre, ahol a gyermekek képességeinek fejlesztését 

célozták meg, mikrocsoportos formában: grafomotoros fejlesztés, finommotorika és 

nagymozgás fejlesztése 

- a gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus mindhárom 

épületünkben kettős vezetéssel tartott iskola-előkészítő csoport alakításával fejlesztő 

foglalkozásokat 

- az óvodapedagógusok és fejlesztők rendszeres konzultációja a konkrét fejlesztés 

feladatainak meghatározásában rendkívül fontos, a jövőben ennek szervezésére a nevelési év 

során több alkalommal lesz szükség 

- a székhelyen és telephelyeken dolgozó logopédusok a gyermekek beszédfejlettségének 

felmérése és logopédiai fejlesztése mellett részképesség fejlesztést is végeznek, elsősorban a 

tanköteles korú gyermekek körében. 

- a székhely óvodában az utazó szomatopedagógus óvodásaink mozgásfejlettségét felmérte, 



21 
 

és probléma észlelése esetén óvodapedagógus – és szülőkonzultáció keretében segítséget 

nyújtott a további fejlesztés feladatainak meghatározásában. 

- a székhely óvoda egy csoportjában bevezetésre került a Nyugi-ovi program, amely az 

agresszió kezelését és visszaszorítását igyekszik megsegíteni az óvodás korosztálynál. 

- a jövőben a székhely óvodában korábban bevezetett Pozitív fegyelmezés módszertana 

mellett a Nyugi-ovi program kiterjesztése a célunk, fokozatos bevezetéssel az óvoda három 

épületében. 

 

A fejlődést nyomon követés tapasztalatainak visszacsatolása a szülők felé fogadóórák és 

családi beszélgetések keretében történik. 

A szülők igénylik a fogadóórai tájékoztatást. Az esetek többségében elfogadják a 

pedagógusok javaslatait a gyermek további fejlesztésére, az óvoda – család 

együttműködésére vonatkozóan.  

 

 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda 

Család-

látogatások 

Fogadóórák, 

beszélgetések 

Összesen 

Székhely ( 

Mozgolóda) 

3 177 180 

Lurkó telephely - 66 66 

Cseperedő telephely - 70 70 

 

Mindösszesen 

 

3 

 

316 

 

319 
 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A gyermekek fejlettségét tükröző mérési eredményeket áttekintve a nevelőtestület az alábbi 

következtetetéseket vonta le, a fejlesztési irány meghatározásával: 

Székhely óvoda ( Mozgolóda):  

- A Nyugi ovi program bevezetése egy csoportban – társas kapcsolatokat és neveltségi szintet 

nagyban erősítette. Több csoport is jelezte, hogy megismerkedne ezzel a módszerrel. 

- Az értelmi képességek területén belül a pszichikus funkciók működése érte el óvodai 

szinten a leggyengébb eredményt. 

- A következő nevelési év fejlesztési feladatai: figyelem, koncentráció, téri irányok 

mélyítése, folyamatos feladatadás játékos módon, szem-kéz / szem-láb koordináció 

fejlesztése 

- finommotorika területén a változatos technikák használata jó eredményeket hoznak. 

- nagymozgás területén a szomatopedagógus által ajánlott mozgásformákat sikerült beépíteni 

a tervezésbe és a napi feladatokba, ennek folyamatos működtetése szükséges 

Lurkó telephely:  

- a gyermekeket empátia és tolerancia jellemzi 

- finommotorikus képességek egyéni feltérképezése, egyéni / mikrocsoportos fejlesztések 

folytatása 

- rendszeres egyéni fejlesztések 

- részképességek erősítésére, fejlesztésére van szükség – több mozgásos gyakorlattal 
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Cseperedő telephely: 

- SNI gyermekek esetében nagymozgás fejlődésének segítése 

- látássérült gyermekek differenciálása, társas kapcsolatok erősítése 

- konfliktuskezelés, alkalmazkodás, szabálytudat  

- sok mozgás, téri tájékozódás 

- érzékenyítés 

- részképességek differenciált fejlesztése 

 

 

 

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.  

 

 

Az óvoda Önértékelési programja  öt éves  időszakra vonatkozik. A pedagógus, vezetői és 

intézményi  önértékelés folyamata a programban leírtak szerint kerül ütemezésre, 

megszervezésre és lebonyolításra.  

Elkészült mindhárom önértékelési terület elvárás-rendszerének módosítása az aktuális 

változások alapján. A vezetői és intézményi elvárásrend az OH informatikai felületére 

feltöltésre került. Ugyanakkor az informatikai felületre feltöltésre kerültek az önértékeléshez 

és tanfelügyelethez szükséges intézményi dokumentumok. 

A 2017/2018. nevelési év során az intézményi dokumentumok szempontjából a 

nevelőtestület hangsúlyos feladata a pedagógiai program beválásának és hatékonyságának 

vizsgálata volt. 

Ugyanebben az időszakban szakértői segítséggel elkészült az intézmény Értékelési –

teljesítményértékelési- szabályzata. 

2018. márciusában és júniusában megtörtént az SZMSZ módosítása, az ellenőrzések 

szabályozásának és módjának pontosításával, és beépítésre kerültek az adatvédelmi és 

adatkezelési szabályok, jogszabályi változások következtében. 

 

 

Tervezett 

ellenőrzések 

Ellenőrzés 

eredménye 

Fejlesztési irány 

Erősség  Fejleszthető 

Tanügyigazgatási 

dokumentumok 

 x Felvételi mulasztási napló pontosabb vezetése, 

szünetek egységes jelölése 

Pedagógiai program x  Beválás vizsgálat eredményeinek beépítése a 

munkatervi feladatokba 

Vezetői és intézményi 

elvárásrend 
x  Szükség esetén elvárásrend módosítása 

Beiskolázási terv  x Aktuális továbbképzések jegyzése a 

tervezetteken felül 

Házirend  x Áttekintés, módosítás szükséges az 
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ebédbefizetési rendszer változásai miatt 

SZMSZ x  Jogszabályi megfelelés – adatkezelés, 

adatvédelem 

Értékelési szabályzat x  Bevezetésre kerül 2018. szeptemberétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelőtestület tagjai részt vettek a dokumentumok módosításában, aktualizálásában és a 

pedagógiai program hatékonyságának vizsgálatában. 

 

Intézményi 

dokumentum 

módosítása 

Vezetők, óvodapedagógusok részvétele Összesen 

Székhely  

( Mozgolóda) 

Lurkó telephely Cseperedő 

telephely 

SZMSZ 1 1 - 2 

Pedagógiai 

Program 

beválás 

 

Előkészítés:  

18 fő 

 

Előkészítés:  

9 fő 

Szerkesztés, 

összegzés:  

3 fő 

 

Előkészítés:  

10 fő 

 

39 

pedagógus 

Fejlődési napló 

 

- 11 fő - 11 

pedagógus 

Értékelési 

Szabályzat 

Előkészítés: 1 fő Szerkesztés, 

összegzés:  

3 fő 

Előkészítés: 1 fő  5 

pedagógus 

 

Milyen mértékben épültek be a dokumentumokba a javaslatok, észrevételek? 

 

Székhely óvoda: 85 % 

Lurkó Óvoda telephely: 90 % 

Cseperedő telephely: 88 % 

 

Az óvoda kulcsfolyamatai 

 

Az nevelőtestület tagjai minden nevelési év végén értékelik az óvoda kulcsfolyamatait ( 1. sz. 

melléklet). Az értékelések átlaga teljes nevelőtestületi szinten 88,7 %, az eredmény jónak 

mondható. 

Legjobb értékeléssel záruló kulcsfolyamatok ( 90 % felett): intézményi önértékelés, külső 

szakmai ellenőrzés, munkatársak képzése, szülői igényekre alapozott szolgáltatások, 

szabadidős tevékenységek-óvodai rendezvények) 

A nevelőtestületi értékelés alapján az alábbi területek működése fejlesztésre szorul, 

szükséges a korrekció, változtatás: 

- infrastruktúra működtetése 
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- tehetséggondozás 

- ellenőrzés folyamatosságának megerősítése  

A nevelési év végéig az óvoda vezetésének szükséges feltérképezni és meghatározni azokat 

az intézkedéseket, amelyek a gyengébben működő területek fejlesztését szolgálják, annak 

érdekében, hogy a következő nevelési évben az intézkedések megvalósuljanak.  

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az intézményi dokumentumok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A Pedagógiai 

Program beválásának vizsgálata és az Értékelési – teljesítményértékelési szabályzat  

szakértői segítséggel készült el. A dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata során a  

nevelőtestület munkájának koordinálásában a BECS tagjainak, valamint a vezető-

helyetteseknek volt kulcsszerepük.  

Az óvoda kulcsfolyamatainak nevelőtestületi értékelése jónak mondható. Az alacsonyabb 

értékeléssel záruló területek fejlesztése szükséges.  

Legjobb értékeléssel záruló kulcsfolyamatok ( 90 % felett): intézményi önértékelés, külső 

szakmai ellenőrzés, munkatársak képzése, szülői igényekre alapozott szolgáltatások, 

szabadidős tevékenységek-óvodai rendezvények) 

Fejlesztési javaslatok: 

- Házirend áttekintése, módosítása. Ebédbefizetési rendszer változásainak rögzítése (e-

menza), a térítésmentesen étkezők esetében a szülői kötelezettségek ( ebédlemondás) 

kihangsúlyozása. 

- Értékelési Szabályzat: a pedagógusok értékelése területen a kompetenciák mellett általános 

munkafegyelmi elvárások beépítése a szabályozásba és értékelésbe. 

Az óvoda kulcsfolyamatai közül az alábbi területek működése nehézkes, szükséges a 

fejlesztés, változtatás ( 85 % alatti értékelés):  infrastruktúra működtetése,  tehetséggondozás,  

ellenőrzés folyamatossága.  

 

Szempont: 1.6. Mi történik a mérési, 

értékelési eredményekkel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógus-értékelés, 

gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)  

Elvárás: Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a helyben szokások 

formában rögzített mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. Ezt követően 

az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében szükség esetén 

korrekciót végez.  

 

 

 

A belső önértékelés keretében az elmúlt nevelési év során az alábbi mérések történtek: 

- szülői elégedettség mérés a pedagógus önértékeléshez kötődően 

- szülői elégedettségmérés a vezetői önértékelés és tanfelügyelet, valamint az 

intézményi önértékelés kapcsán 

 

A szülők elégedettségét elsősorban az önértékelés során mérjük, ezen kívül megkérdezzük a 

véleményüket az óvodai szintű rendezvényeinket követően. 

A szülői elégedettség eredményeit elemezve a fejlesztés feladatait meghatározzuk, és a 
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fejlesztés jellegétől függően beépítjük a következő év csoport szintű vagy óvodai szintű 

tervezésébe. 

 

Az intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú eredményei 

 

1. Mi volt a döntő szempont, amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára? 

A válaszadás során a szülők, az intézmény 3 telephelyén eltérően adtak választ a kérdésre. 

Lurkó telephely: -  óvónő személye 

                           -   lakóhely közelsége 

                           -  tágas zöld kert 

Cseperedő telephely:  -     ismerős ajánlása 

- környezettudatos szemléletmód 

- nyílt nap tapasztalatai 

       Székhely, Mozgolóda: -   lakóhelyhez közel 

- körzetes 

- tetszett a környezet, barátságos légkör 

 

2. Az óvoda megfelel-e előzetes elvárásainak? 

Lurkó telephely – 100%-os elégedettség, de jelezték a szülők, hogy fontos lenne a felújítás, illetve 

az udvar lehetne ingergazdagabb felszereltségében. 

Cseperedő telephely – 100%-os igen 

 Székhely, Mozgolóda – Nagy százalékban elégedettek, de néhányan kevésbé 

 

3. Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés? 

Mindhárom telephelyen nagy százalékban jelezték, hogy magas szintű és hangsúlyos 

intézményeinkben a nevelés. 

 

4. Milyen a nevelő, oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint? 

Lurkó telephely – 100%-os elégedettség 

Cseperedő telephely – Többen is felsőszintű és nagyon magas színvonalúnak ítélték a         

nevelést 

 Székhely, Mozgolóda – A szülők nagy része jó színvonalúnak tartja és elégedett. 

 

5. Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben? 

- Logopédia 

- Gyógytestnevelés 

- Fejlesztő foglalkozások (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) 

- Óvoda pszichológus 

 

6. Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen módjairól tud? 

Mindhárom telephelyen a délutáni fakultatív programokról van információjuk, más jellegű 

tehetséggondozásról nem tettek említést. 

 

7. Milyen az óvodai csoport és az óvodán kívüli foglalkozásokon vesz részt gyermeke? 

Óvodán belül: bábszínház, állat bemutató, jeles napok megünneplése, családi sportnap, kézműves 

és zene foglalkozások. 

Óvodán kívül: színház látogatás, kirándulások, falmászás, kerületi rendezvények. 

 

8. Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 

ápolásába? Ha igen, milyen formában teszi ezt? 

A szülők többsége pozitívan értékeli, hogy részt vehet a csoport, illetve az óvoda életében 

(pl.: közös sütések, kert rendezés, tökfaragás, mesélés, kézműveskedés, gyűjtő munka, családi 

pályázatokon, versenyeken való részvétel, adventi-  Luca napi munkadélután, jótékonysági vásár, 

alapítványi bál, évzáró családi kirándulások, stb.) 
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9. Hogyan ajánlaná az intézményt mások számára? 

Általában mindhárom telephelyen pozitív visszajelzések érkeztek a szülők részéről, ami a 

pedagógusok felkészültségére, szülőkkel való kapcsolattartásra, biztonságos, szeretetteljes, 

barátságos légkörre és többek között a jó környezetre vonatkozik. Egy telephelyet kivéve, azonban 

érkeztek kevésbé pozitív vélemények is. 

 

10. Milyen további köznevelési intézményt, továbbtanulást képzel el gyermeke számára?  

Kap-e segítséget az óvoda részéről? 

Egyértelműen az általános iskolai oktatást említették a szülők, illetve, hogy megfelelő segítséget 

is kapnak, amikor erre van szükségük. 

 

 

Intézményi szinten a partneri elégedettségmérés a pedagógusok és alkalmazottak körében 

minden nevelési év végén megtörténik, klímamérés formájában, a fenntartó elvárásai alapján. 

A klímamérés eredményei augusztusban várhatóak, a megállapítások, fejlesztésre szoruló 

területek beépítésre kerülnek a következő nevelési év munkatervi feladataiba, illetve a 

szervezetfejlesztésre vonatkozó vezetői intézkedések sorába. 

Az éves beszámoló tartalmaz a pedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak körében 

elégedettség mérést,  „Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás”  

területen ( Éves beszámoló 6.3.). Ennek a mérésnek az eredményei augusztusban kerülnek 

elemzésre, és a következő év szervezetfejlesztésre vonatkozó intézkedéseinek alapját 

képezik. 

 

A Pedagógiai Program hatékonyságának és beválásának vizsgálata 2018. márciusában, 

szakértői útmutatás alapján készült el. A nevelőtestület előkészítő munkájával, a vezető-

helyettesek és a BECS vezető összegző munkájával sikerült feltérképezni azokat a 

területeket, amelyeken fejlesztés, illetve korrekció szükséges. 

A Pedagógiai program hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálatával 

beazonosításra kerültek az eredményességet befolyásoló erősségek, valamint a fejleszthető 

területek. A mérések eredményeinek elemzése felhívta a figyelmünket az intézményi 

folyamatok működési nehézségeire, a korrekcióra váró problémákra. A fejlesztés irányát, a 

fejlesztési javaslatokat, a korrekció tartalmát és időtartamát a beválás vizsgálat táblázatai 

tartalmazzák ( 2. sz. melléklet). A rövid-, közép- és hosszú-távú feladatok időtartama 2018. 

szeptemberétől 2019. december végéig került meghatározásra. Az alábbi összefoglaló 

tartalmazza a program beválás lényeges eredményeit: 

Pedagógiai Programunk felülvizsgálata során úgy tapasztaltuk, hogy az óvodánkkal szembeni 

általános elvárásokat a programba beépítettük. A Dél-Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programján 

módosítani nem kívánunk. 

A beválás és eredményesség vizsgálat abban erősített meg minket, hogy a pedagógusok és a nevelő 

munkát segítő munkatársaink kellő szakmaisággal, elhivatottsággal rendelkeznek, így valósulhatnak 

meg a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak. 

A mérés során az alábbi következtetéseket összegeztük: 

1. A pedagógiai program filozófiája, céljai: 

Az SNI gyermekek fejlesztésének fontossága kiemelkedő, a mérés eredményei tükrözik, hogy 

ez a terület megoldásra váró probléma. 
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Felszínre került a humán erőforrás képzésének fontossága, nagyobb arányú részvétel a 

pedagógusok részéről. 

A mindennapi gyakorlat része az integrálás, így meg kell keresnünk a leghatékonyabb 

megoldást ezen gyermekek nevelésére, fejlesztésére. 

2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata: 

Bizalmon alapuló, jó az együttműködés a családokkal. Rendkívül fontos a folyamatos 

kapcsolattartás a fejlesztő kollégák bevonásával. 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége a pedagógiai programra: 

A gyermekvédelemre és az SNI gyermekek fejlesztésére nagyobb figyelmet kell fordítanunk. 

A továbbképzések szervezése mellett, fontos az ismeretanyag átadása. 

4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága: 

Megjelent az egyéni hiányosságok problémája, illetve a feladatmegosztások elmaradása. 

Az elmúlt két évben az összevonáshoz kapcsolódóan sok feladatot próbáltunk elvégezni, mégis 

jól látható, hogy alacsony létszámú volt a részvétel a továbbképzéseken. 

Bizonyos területeken alig akadt ilyen képzés ( SNI, integráció). 

5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói: 

Az értékelés/önértékelés egyértelműen a bevezetés fázisában tart. Itt valószínűsíthető a gyors 

és pozitív változás, hiszen mindennapi munkánkhoz szorosan tartozik, segíti azt. 

6. Személyeket érintő rendelkezések megfelelősége: 

Úgy érezzük ez a terület tőlünk független. Minden évben változó, külső tényezők által 

befolyásolt. Mégis igyekszünk maximálisan helytállni a gyermekek nevelésében, 

fejlesztésében. 

7. Egészséget támogató és biztonságot nyújtó környezet: 

Elsősegély nyújtó tanfolyamon több óvodapedagógus vett részt, ahol megismerkedtek a 

veszély esetén szükséges eljárásokkal, alkalmazásokkal, gyakorlati foglalkozás keretében is. 

- A Szurikáta Alapítvány szervezésében székhelyről, és minden telephelyről több kolléga vett 

részt diabeteszes gyermekek ellátását segítő tanfolyamon. ( elméleti és gyakorlati képzés) 

- A Vadaskert Intézmény szervezésében: Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs 

közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony stratégiái című 

továbbképzésen vett rész több kolléga. 

A jövőben fokozottan figyelnünk kell a pontos tájékoztatásra és részletes, következetes 

kommunikációra. 

8. Az óvoda értékelési gyakorlata: 

Alapvetően jellemző az ismerethiány, illetve a székhelyen, telephelyeken jelenleg még eltérő, 

nem egységes értékelési gyakorlat. A feladatmegosztás gyakorlatát is egységesen kell 

kidolgoznunk. 

 

A fejlesztést igénylő területek, valamint a mérést követő javaslatok az elkövetkező nevelési 

évek munkatervi feladatainak meghatározásában kiemelt szerepet töltenek be. 
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Az óvodás gyermekek egészségállapotára vonatkozóan az alábbi mérésekre került sor: 

 

Egészségügyi 

vizsgálatok 

Dél-Kelenföldi Óvoda Összesen 

Székhely ( 

Mozgolóda) 

Lurkó telephely Cseperedő 

telephely 

Fogászati szűrés  

9 csoport 

 

6 csoport 

 

5 csoport 

 

20 csoport 

Védőnői 

vizsgálat 

3 alkalom,  

9 csoport 
2 alkalom,  

6 csoport 

4 alkalom,  

5 csoport 

9 alkalom,  

20 csoport 

Ortopédiai 

szűrés 

Középső- és 

nagycsoportosok 

Középső- és 

nagycsoportosok 

3 csoport Középső- és 

nagycsoportosok 

Talpnyomás 

mérés 

Középső- és 

nagycsoportosok 

Középső- és 

nagycsoportosok 

3 csoport Középső- és 

nagycsoportosok 

Mozgásvizsgálat 

( szomato-

pedagógus) 

3 csoport - - 3 csoport 

 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

Az óvoda önértékelési programja tartalmazza a pedagógus, vezető és intézmény belső 

ellenőrzésének szabályait és mérőeszközeit. A folyamat szabályozása és működtetése jól 

működik mindhárom épületben. A pedagógus önértékelések során megfogalmazott fejlesztési 

javaslatok a pedagógusok önfejlesztési tervének alapját képezik. A vezetői önértékelés és 

tanfelügyelet megállapításai beépítésre kerültek a vezetői önfejlesztési tervbe. Az intézményi 

önértékelés megállapításai, fejlesztési feladatai és szükséges intézkedései a következő év 

munkatervében megjelennek. 

A szülői kérdőívekben megjelenő kérések, javaslatok – az ésszerűség határain belül – 

beépülnek a csoportok tervezési és nevelési gyakorlatába. 

A gyermekek egészségállapotára vonatkozó mérések rendszeresek. A szülőket tájékoztatjuk 

a vizsgálatok, mérések eredményeiről, és a szükséges szülői teendőkről.  

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:  

- Klímamérés eredményeinek beépítése a következő nevelési év munkatervi feladataiba, 

illetve a szervezetfejlesztés vezetői intézkedések sorába. 

- Intézkedési terv kidolgozása szükséges a klímamérés eredményeinek elemzését követően. 

 

Székhely óvoda javaslatai:  

- gyermeki elégedettségmérés területén a korábbi években rendszeresített mérőeszközt 

szeretnék használni. 

- külső partnerek ( iskolák) elégedettségmérése érdekében a korábban használt kérdőív 

beépítését szeretné kérni, amely az iskolába menő gyermekek nyomon követését is 

tartalmazza. 

- az óvodások egészségi vizsgálatára vonatkozóan fontosnak tartaná a félévenkénti 

konzultációt az óvoda gyermekorvosával; a védőnővel rendszeresebb kapcsolatra lenne 
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igény. 

 

 

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.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek családi, szociális háttere 

A Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyén és telephelyein egyaránt a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek számának feltérképezése az óvodai felvételt követően megtörténik. Kiindulásként 
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elsősorban a szülők által, az óvodába lépéskor kitöltött óvodai jelentkezési lapot és az óvoda 

megkezdését követően rendszeresített anamnézis lapot tekintjük át, mely tartalmazza a 

gyermek fejlődési adatait, valamint a családra vonatkozó lényeges információkat, a szociális 

hátteret. Az utóbbi két év során már a bölcsödéből, illetve családból érkeznek olyan 

gyerekek, hogy esetükben szakértői bizottság megállapította a sajátos nevelési igényt, és 

korai fejlesztés keretében részesültek már egyéni fejlesztésben. 

ADATOK 
Ssz.  

A nevelési/fejlesztési 

folyamat alapadatai 

Száma 

2017. 10. 01. 

székhely/ 

telephelyek 

SZ/M      L     CS  

Összesen 

2017. 

10.01. 

 

Száma  

2018.05.31.  
székhely/ 

telephelyek 

SZ/M       L        CS 

Összesen  

2018. 

05.31.  

1.  Beírt gyermekek száma  

 
184 126 112 422 193 136 120 449 

2.  Sajátos nevelési igényű 

gyermekek  
7 4 4 15 7 6 4 17 

3.  HH gyermek 

 
0 0 3 3 1 0 3 4 

4.  HHH gyermek 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő  

3 4 3 10 4 4 2 10 

6.  Szülői nyilatkozat 

alapján térítés- 

mentesen étkezők 

46 34 34 114 48 42 34 124 

7.  3, vagy több gyermeket 

nevelő családban élők 

38 21 16 75 41 25 17 83 

8.  Tartósan beteg vagy 

fogyatékos, vagy 

családjában tartósan 

beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 

17 10 2 29 14 11 2 27 

9.  Nevelésbe vett gyermek 

  
0 0 2 2 0 0 2 2 

10.  Beilleszkedési 

magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  

4 5 0 9 5 6 0 11 

11.  Veszélyeztetett 

gyermek  
0 0 0 0 2 0 0 2 

12.  Anyaotthonban lakó 

gyermek  
0 0 0 0 2 0 0 2 

13.  Gyermekét egyedül 

nevelő szülő 
23 14 17 54 28 14 19 61 

14.  Félnapos óvodás 

gyermek 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Nem étkező 

 
0 5 0 5 0 5 0 5 

16.  Speciális étrendet 

igénylő gyermek 
11 11 0 22 10 12 0 22 

17.  Tehetségígéretes 1 0 0 1 1 0 0 1 
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gyermek 

 

Konkrét feltáró és fejlesztő tevékenység az óvodai keretek között 

 

2017-2018. nevelési évben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek feltérképezése, 

megsegítése és fejlesztése érdekében sikerült az alábbi eljárást bevezetni és működtetni: 

 - szeptember elején az óvodapedagógus-párosok, a saját fejlesztők, a logopédus és az utazó 

fejlesztők bevonásával minden épületben olyan egyeztető megbeszélést szerveztünk, amely 

során minden olyan óvodásunk fejlesztési lehetőségeit átbeszéltük, akinek erre szüksége van. 

A hangsúlyt a tanköteles korú és különleges bánásmódot igénylő gyermekekre helyeztük. Az 

egyeztető megbeszéléseket azért tartjuk nagyon fontosnak, mert így minden pedagógusnak és 

fejlesztőnek, aki a gyermekkel kapcsolatba kerül, rálátása van a fejlesztés részleteire. A 

jövőre nézve a nevelési év során több ilyen konzultációs alkalmat szükséges megszervezni. 

A fejlesztés megszervezése során a fejlesztések időpontját, helyszínét is szükséges volt 

rögzíteni annak érdekében, hogy az gördülékenyen működjön. 

 

Óvodánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

számának növekedésével a fenntartó önkormányzat egy gyógypedagógus és egy fejlesztő 

pedagógus státusszal bővítette a dolgozói létszámot. A fejlesztő pedagógus státuszt 

gyógypedagógus végzettségű kollégánk tölti be, aki korábban óvodapedagógusként dolgozott 

óvodánkban. 2018. szeptemberétől pedig további egy gyógypedagógus ( szurdo- és 

szomatopedagógus végzettséggel) segíti majd a munkánkat. Ugyanakkor az utazó hálózat 

megszervezését a fenntartó önkormányzat köznevelési csoportja szervezi. Az elmúlt évekre 

visszatekintve elmondhatjuk, hogy minden, szakértői bizottság által előírt fejlesztést sikerült 

megvalósítani, a megfelelő végzettségű szakemberek biztosításával. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásával, fejlesztésével kapcsolatos koordinációs 

feladatot a független vezető-helyettes végzi, ő tart kapcsolatot a fejlesztők és 

óvodapedagógusok, valamint a szakszolgálat és szakértői bizottságok munkatársaival. 

  

A hátrányos helyzetű gyermekek érdekében az esetek többségében felvesszük a kapcsolatot a 

Humánszolgáltató Központtal, ahol gyermekvédelmi, szociális, jogi területen kaphatnak 

segítséget a szülők a szociális hátrányok enyhítése érdekében. Rendszeres kapcsolatot tartunk 

fenn a gyermekvédelemben és szociális területen dolgozó kollégákkal. 

A gyermek fejlődésének nyomon követésével az óvodapedagógusok észlelik azokat a 

problémákat, amelyek miatt a gyermekek vizsgálata szükségessé válik és fejlesztő szakember 

segítségét kérhetjük: pszichológus, gyógypedagógus, nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat. 

A gyermekek egyéni fejlesztésében az óvodapedagógusokat és szülőket az óvodában dolgozó 

fejlesztő szakembereink , valamint a kerületi szakszolgálat munkatársai is segítik. 

A szakértői véleménnyel rendelkező, valamint a felzárkóztatást igénylő gyermekek esetében 

az érintett pedagógusok és saját és utazó fejlesztők a véleményben részletezett fejlesztési 

javaslatok alapján, illetve a lemaradást tükröző területek feltérképezése szerint elkészítik a 

gyermek egyéni fejlesztési tervét. A pedagógus konzultáció megszervezésében adódnak 

nehézségek, különösen az óvodapedagógusaink és az utazó fejlesztők tekintetében.  



32 
 

Az egyéni fejlesztési terv a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációjának 

melléklete, SNI gyermekeknél a fejlesztést tartalmazó dokumentáció része. 

 

Az óvoda 20 csoportjában a nevelési év során 17 sajátos nevelési igényű és 11  

beilleszkedési-magatartási problémával küzdő gyermeket neveltünk. A SNI és BTMN 

gyermekek száma a nevelési év folyamán emelkedett, létszámuk az előző nevelési évhez 

képest magasabb. Ezen kívül minden csoportban egyre több az olyan gyermek, aki kiemelt 

figyelmet igényel valamilyen területen. A csoportos óvodapedagógusok és a munkájukat 

segítő felnőttek rendszeresen konzultálnak azokról a fejlesztési lehetőségekről és 

módszerekről, amelyek az érintett gyermekek érdekeit szolgálja. A fejlesztési irány 

meghatározásában a nevelési év során jelentős segítséget nyújtott az óvoda saját 

gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusa, az óvoda pszichológusa, akikkel rendszeresen 

egyeztettünk azokról a gyermekekről, akik az átlagostól eltérő fejlődési ütemben haladnak.  

A SNI gyermekek esetében a pedagógus konzultáció kiterjed azokra a segítő szakemberekre, 

akik az utazó hálózat keretében a fejlesztésben részt vesznek ( utazó logopédus, szomato-

pedagógus, mozgásfejlesztő).  

Intézményünkbe 4 hátrányos helyzetű gyermek jár, családi háttere miatt 2 veszélyeztetett 

gyermeket tartunk nyilván.  

Azoknak a családoknak a száma, ahol tartós beteg gyermeket nevelnek, és ennek alapján 

részesülnek támogatásban:  27 család. Sajnálatos módon növekszik a diabetesszel 

diagnosztizált, valamint valamilyen ételhez kötődő intoleranciával küzdő óvodásaink száma. 

A speciális étrendet igénylő gyermekek száma folyamatosan növekszik, a nevelési év végére 

intézményi szinten 22 főre emelkedett. 

A nevelésbe vett gyermekek száma 2 fő volt. 

Minden kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében fokozott 

figyelmet fordítunk a hátrányok csökkentésére, az ellátásuk gördülékeny működtetésére. 

A szociális hátrányok enyhítése minden, az intézményi szinten rendelkezésre álló eszközzel 

megtörténik, igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani.  A 

gyermekétkeztetési és egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatos információkat 

folyamatosan közzé tesszük. 

A családok szívesen fordulnak nevelési és egyéb problémáikkal az óvodapedagógusokhoz és 

esetenként a vezetőkhöz. A problémák megismerését, feltérképezését egyéni beszélgetés, 

fogadóóra keretében szervezzük, titoktartási kötelezettségünket betartjuk. Tapasztalatainkkal 

és a rendelkezésre álló eszközeinkkel segítjük a hozzánk forduló családokat. 

A csoportnaplók tartalmazzák a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adatait, az intézmény 

nyilvántartást vezet a gyermekekről.  

Az intézmény vezetése rendszeresen nyomon követi a gyermekek fejlesztését, hátrányaik 

csökkentését, valamint ellenőrzi a nyilvántartásokat. Meghatározott időközönként a 

gyermekeket nevelő pedagógusokkal, szükség esetén más szakemberek bevonásával 

konzultációt szervez a segítségnyújtás és a fejlesztés menetéről. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az óvoda pedagógiai programjában és nevelési gyakorlatában az egyéni bánásmód, az 

egyénre szabott nevelés és fejlesztés rendkívül hangsúlyos feladat. 
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A nevelőtestület tagjai jó kapcsolatot tartanak fenn az intézményben dolgozó  és az utazó 

fejlesztő szakemberekkel ( gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus, 

szomato-pedagógus, logopédus), valamint a gyermekvédelem területén dogozó kollégákkal. 

A konzultációk szükség szerint történnek. 

A kerületi szakszolgálat munkatársaival hatékony kapcsolatot igyekszünk alakítani.  

A felzárkóztatás és fejlesztés érdekében egyéni fejlesztési tervek készülnek a szakemberek 

bevonásával. 

A jövőre nézve is rendszeres konzultációk és esetmegbeszélések keretében szükséges a 

tapasztalatok megosztása, a segítségnyújtás módjainak feltérképezése.  

A nevelőtestület tagjait ösztönözni szükséges SNI gyermekek nevelésével kapcsolatos 

előadásokon, továbbképzéseken való részvételre. 

A pedagógusok érzékenyítése szükséges a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelési és 

fejlesztési  kérdéseinek megoldására. 

 

Közösségfejlesztés  

 

Szempont: 2.2. Az intézmény 

közösségépítő tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között valósulnak meg?  

 

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben.  

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei hagyományaik alapján nyitottak a családok 

irányába. Az intézmény nevelőtestületének szemlélete – évtizedes hagyományokra építve – 

lehetővé teszi a családok számára a betekintést óvodánk életébe, részvételüket ünnepeinken, 

hagyományainkon olyan jeles alkalmakkor, amikor az óvoda szervezeti keretei között ez 

megvalósítható. 

Az óvodában szervezett szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül a szülők számára 

lehetőséget kínálunk óvodai életünk megismerésére a hétköznapok és ünnepnapok keretein 

belül is. 

Intézményünk hagyományai alapján csoportos és óvodai szinten számos olyan programot 

szervezünk a nevelési év során, amelyek a közösség fejlesztését szolgálják. Óvodásaink és 

szüleik részére a nevelési év során többször biztosítjuk a lehetőséget az együvé tartozás 

megtapasztalására. 

Hagyományosan szervezett ünnepeink többségét a székhelyen és telephelyeken levő 

csoportok közösen szervezik meg ( Márton nap, Mikulás, Farsang). Az óvodai szintű 

rendezvényeinket ( A zene világnapja, Mackó Nap, Víz világnapja, Föld Napja, Madarak fák 

napja ) olyan módon szervezzük, hogy a gyerekek betekinthessenek a többi  csoport életébe, 

játszhassanak együtt azokkal a csoportokkal, akikkel a mindennapokban kevesebbet 

találkoznak.  

A Dél-Kelenföldi Óvoda teljes óvodai közösségének alakítása céljából olyan ismerkedési 

lehetőségeket szerveztünk, amelyek során óvodapedagógusaink és óvodásaink 

ellátogathattak a szomszédos telephelyre, és megismerkedhettek az oda járó gyermekekkel. 

Testvércsoportokat alakítottunk ki a három épületben annak érdekében, hogy az együvé 

tartozást erősítsük.  

Azok a versenyek, ahol óvodánk képviseletében gyermekeink részt vesznek, a csapatok 



34 
 

összeállítása a székhelyen és a telephelyeken is több csoport gyermekeiből kerül 

kiválasztásra ( Ovis Olimpia, rajzversenyek, kerületi Föld napja rendezvény), az 

összetartozás érzését erősítik. 

A családok részvételét elsősorban a családok számára meghirdetett rendezvényeink teszik 

lehetővé. A Cseperedő telephelyen hagyományaik szerint megrendezték a télűző délutáni 

sétát, az Apák napját, a karácsonyi munkadélutánt, az adventi vásárt és az alapítványi bált. 

A Lurkó telephelyen környezetünk széppé tétele érdekében a nevelési év során több 

alkalommal hívtuk a családokat az udvaron zajló tevékenységekre ( őszi udvartakarítás, 

tavaszi Virágos jókedvünk legyen akció). Ezek a közös munkák is a közösséget formálják és 

teszik összetartozóvá. Június elején több csoport szervez közös kirándulást a szülőkkel. 

Ezeken a kirándulásokon kevés  kivételtől eltekintve minden oda tartozó szülő részt vesz. 

 

Szülői értekezletek 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda 

Szülői értekezlet Fogadóóra Réteg szülői 

értekezlet 

Szülő bevonása 

( barkácsolás, 

sütés-főzés) 

Székhely óvoda 

(M) 

 

30 alkalom  

479 szülő 

28 alkalom  

54 szülő 

21 alkalom  

213 szülő 

15 alkalom 

154 szülő 

Lurkó Óvoda 

telephely 

12 alkalom 228 

szülő 

57 alkalom, 75 

szülő 

20 alkalom 105 

szülő 

14 alkalom 

104 szülő 

Cseperedő 

Óvoda telephely 

10 alkalom 216 

szülő 

61 alkalom 90 

szülő 

12 alkalom 90 

szülő 

18 alkalom 

112 szülő 

 

 

Szülők és gyermekek számára szervezett programok, rendezvények 

Dél-

Kelenföldi 

Óvoda 

Nyitott nap 

az óvodába 

járók részére 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Nyitott nap 

leendő óvodás 

gyermekek 

szüleinek  

alkalom / 

résztvevők száma 

Ünnepek, 

jeles napok 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Családi 

program 

 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Szülői munka 

– az óvodáért 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Székhely 

óvoda (M) 

 

54 / 36 1 /137 2 /675 11 /396 19 / 91 

Lurkó Óvoda 

telephely 

4 / 74 1 / 83 16 / 484 8 / 216 10 / 16 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

1 / 23 1 / 90 13 / 337 3 / 153 5 / 34 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Értékrendünkben a közösség építése kiemelt helyet foglal el. 

Óvodásainkkal megismertetjük a közösséghez tartozás érzését. Az összevont óvoda 

lehetőséget ad egymás rendezvényein való részvételre, a különböző szokások megismerésére. 

Nyitott óvodaként a családoknak gyakran adunk lehetőséget mindennapjaink és 

ünnepnapjaink megismerésére. Az összetartozást számos rendezvényen erősítjük. 

A családok véleményét a rendezvényt követően kérdőíves formában megkérdezzük. 



35 
 

 

Fejlesztési javaslatok: 

- több családi nap szervezése a korábbi gyakorlat alapján ( családi vetélkedők, játszóház, 

közös programok az óvoda udvarán) 

- szülői programok szervezése felnőtt részvétellel, gyermekek nélkül ( szülői fórum, 

alapítványi bál) 

- a székhely és telephelyek több alkalommal látogassák meg egymás csoportját – 

testvércsoportok közös programjainak megszervezése 

 

 

 

 

3. Eredmények 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Csoport és 

intézményi szinten nyilvántartott 

adatok 

Vezető megítélése (1-3): 

2 

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

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

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad 

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

folyamatokban, a szervezet működésében. 

  

Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan 

gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.  

  Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, 

dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.  

 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös 

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

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

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

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

fejlesztési tervek elkészítése során.  

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben?  
 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy 

más alapon megszervezett mérések 

eredményei  

 esetleges sport, más 

versenyeredmények  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó 

mutatók, elégedettségmérés 

eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők)  
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 neveltségi mutatók  

 stb.  

 

Az intézmény által elért eredmények a 2017-2018 nevelési évben 

 

Ssz. 
Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 

 

1.  

Beiskolázási adatok: 

Tanköteles korú gyermekek száma 

176 Fő 39,2 % teljes  
létszám 

 arányában 

Közülük várhatóan a 2018-2019. tanévben az iskolai 

tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 

112 Fő 64 % tanköt. 
létszám 

arányában 

Várhatóan a 2018-2019. tanévben óvodában maradó 

tanköteles korúak száma, aránya 

64 Fő 36 % tanköt. 

létszám 

arányában 

2.  

Intézmény / program specifikus eredmények:  

 

Székhely óvodánk 2018-ban ünnepelte működésének 40. 

évfordulóját 

 

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)  

Fő 

120 
Eredményesség: 

93 % 

% 

27 

 

 

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek- 

gyermek, gyermek-közösség kapcsolata) 

Fő 

120 
Eredményesség: 

97 % 
 

% 

27 

 

 

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, 

 kötelező jellegű, közösségért végzett) 

 

Fő 

120 
Eredményesség: 

92 % 
 

% 

27 

 

 

5. 
Rajzelemzés  

 

   

6. Egyéb gyermekmegismeréssel kapcsolatos mérés:     

7. 
Partneri igények és elégedettségük 
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Pedagógusok elégedettsége  % 
 

 

Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való  

elégedettség 

84-98 %  

Pedagógus szerint az önértékelések tükrében -  

Intézményi klímával az intézményi önértékelés tükrében -  

Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések 

tükrében 

% 
 

 

Pedagógusok önértékelése 84-98 %  

Vezetői értékelés az önértékelés során 87 %  

Intézményértékelés kérdés / válasz  

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 

 

Fő 

30 

Díjazott 

% 

100 

 

Rajzverseny / pályázat 

 

Fő 

31 

Díjazott 

% 

100 

 

Egyéb verseny   Fő Díjazott 

% 

 

 

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 
M: Zenepalota 15 

Fő 

15 

-   

Matematika-logika 

 

Fő 

- 

-   

Vizuális - téri 
M: Agyagozás: 17 

Fő 

17 

-   

Testi – mozgásos 

 

Fő 

- 

-   

Szociális – személyek közötti 

( mikrocsoportos fejlesztés) 

 

Fő 

36 

-  

11. 

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 

 

Logopédiai fejlesztés 

 42 / 29 /17 

Fő 

88 

% 

20 
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Gyógytestnevelés 

 41 / 30 / 31 

Fő 

102 

% 

23 

 

 

Fejlesztő pedagógia 

 17 / 18/19 

Fő 

54 

% 

12 
 

Gyógypedagógiai fejlesztés 

7 / 21 / 4 

Fő 

32 

% 

7 
 

Óvodapszichológus foglalkozik vele 

(esetszámok - szűrővizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat, 

csoportos fejlesztés) 

Fő 

56 

 

% 

12 % 
 

Egyéb Fő % 

 
 

12. 

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

 

Nemzetiségi nevelés Fő % 

 
 

Zöld óvodai program, Boróka Manó program Fő 

449 

% 

100 
 

Madárbarát óvoda Fő 

449 

% 

100 
 

Dohányzást megelőző óvodai projekt Fő 

- 

% 

- 
 

Szív kincsesláda projekt Fő 

- 

% 

- 
 

Biztonságos közlekedés program 

76 / 137 / 

Fő 

213 

% 

48 
 

Érzékenyítő program Fő % 

 
 

Pozitív fegyelmezés 

M 37  

Fő 

37 

% 

8 
 

Nyugi Ovi program 

M 22 

Fő 

22 

% 

5 
 

13. 

Gyermekrendezvények és programok száma: 

Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások Alkalom 

11 

Fő 

234 
 

Színházlátogatások, műsoros rendezvények Alkalom 

105 

Fő 

2884 

 

 

Élményszerző kirándulások Alkalom 

45 

Fő 

966 
 

14. 

Fluktuáció – Gyermek 
Más csoportba átvitt gyermekek száma Fő: 3 

 
 

Más tagóvodába / telephelyre átvitt gyermekek száma Fő: - 

 
 

Más óvodába átvitt gyermekek száma ( költözés) Fő: 12 

 
 

Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma Fő: 14 

 
 

15. 

Panasz esetek 
Panasz esetek száma 

( szülői panasz ) 

 

Száma: 1  

Eredményesen kezelt panaszok Száma Aránya  
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1 100 % 

 

16. 
Elismerések, kitüntetések: 

Újbuda Gyermekeiért (Bodzánné T. Csilla dajka) 
Száma: 

1 fő 
 

 
 

Óvodánkban a nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan gyűjti, 

értelmezi, elemzi a nevelőtestület, annak érdekében, hogy a nevelő-oktató munka színvonalát 

növelhesse, folyamatos fejlesztését biztosítsa.  

Az adatok alapján olyan megoldásokat keresünk, amelyek által az óvodánkba járó gyermekek 

fejlődése biztosított legyen, a nevelőközösség munkája hatékonynak bizonyuljon, és a 

partnereink elégedettsége növekedjen. 

 

Beiskolázás, tanköteles óvodások fejlesztése 

Az utóbbi évek egyik lényeges kérdése az, hogy tanköteles óvodásaink a 6. életévük 

betöltésekor érettek-e az iskolai élet megkezdésére. 

Tapasztalataink és méréseink szerint tanköteles korú gyermekeink nem érik el az 

iskolaérettséghez szükséges fejlettséget. Ennek követeztében magas arányban további egy év 

óvodai nevelésben részesülnek. A további egy év óvodai nevelés során olyan fejlesztési 

lehetőségeket biztosítunk számukra, amely által az iskolakezdés gördülékenyebbé válik. A 

probléma feltérképezése és a fejlesztések meghatározása folyamatos feladatunk. 

 

Összegző vélemény a tanköteles óvodások további egy év óvodai neveléséről 

A Dél-Kelenföldi Óvoda tanköteles óvodásainak helyzetét a 2017 / 2018. nevelési évben az 

alábbiak jellemezték: 

- Óvodánkban a jelzett nevelési évben 176 tanköteles gyermeknek volt óvodai jogviszonya. 

- A tanköteles óvodásaink 64 %-a iskolába ment, 36 %-a óvodában maradt. 

- Az óvodában maradó gyermekek magas számát véleményünk szerint az alábbiak indokolják: 

 a tanköteles SNI és BTMN gyermekek felülvizsgálatakor – minimális kivételtől 

eltekintve - a szakértői véleményben további egy év óvodai nevelés javaslata áll. 

 az iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek esetében nagyobb arányban további 

egy év óvodai nevelés javasolt. 

 óvodánkban szülői kérésre, óvodapedagógusok javaslata alapján (óvodavezetői 

hatáskörben) jellemző módon azok a gyermekek maradnak még egy évig óvodában, 

akiknek fejlettségi állapotát ismerve egyértelműen szükséges további egy év érési 

folyamat, lehetőség szerint óvodai keretek között, jellemzően emocionális és szociális 

téren, illetve esetenként a beszédfejlettség vagy fizikai fejlettség területén. 

A szülői kérés alapján, óvodavezetői hatáskörben óvodában maradó gyermekek esetében az 

alábbi eljárásrendet követjük: 

- Az óvodapedagógusok és a fejlesztők ( logopédus, óvodapszichológus, fejlesztő- és 

gyógypedagógus) konzultálnak arról, hogy indokolt-e a további egy év óvodai nevelés. 

Amennyiben indokolt, meghatározzák azokat a területeket, amelyek fejlesztése az 

elkövetkező nevelési év során szükségesek az iskolába lépéshez.  

- Szükség esetén a szakszolgálat vizsgálatát kérjük ( komplex vizsgálat) a szükséges fejlesztés 

meghatározásához. 
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- Az aktuális nevelési évben fejlesztőink kiemelten foglalkoztak a tanköteles gyermekekkel 

mikrocsoportos formában, heti rendszerességgel ( a fejlesztés iránya: grafomotoros fejlesztés, 

szociális készségek fejlesztése, monotónia tűrés, kudarctűrés ). 

A nevelési év során iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyerekek esetében azt tapasztaltuk, 

hogy a 2017. december – 2018. január folyamán beküldött iskolaérettségi vizsgálatok időben 

ütemezésre kerültek és lezajlottak. Ha valamilyen oknál fogva ( új gyerek beköltözése, szülő 

elbizonytalanodása) később kezdeményeztünk iskolaérettségi vizsgálatot, abban az esetben – 

érthető módon – a vizsgálat eredménye az iskolai beiratkozás időpontja körül, vagy azt 

követően készült el. Néhány esetben, jellemzően akkor, ha további vizsgálatokra került sor, 

vagy szakértői bizottság bevonása is szükségessé vált,  a vizsgálat eredményét még nem 

ismerjük ( óvodai szinten 9 esetben). 

 

Speciális programok  

A speciális programok kialakítása és szervezése óvodánk hagyományaihoz, valamint a 

fenntartó által felajánlott lehetőségekhez kötődik. Az Újbuda Környezettudatos Óvodája 

vetélkedő a fenntartó önkormányzat által szervezett, kerületi szintű kezdeményezés, óvodáink 

évek óta jó eredménnyel vesznek részt a programokon. A környezettudatos neveléshez 

kötődik Boróka programunk, a Cseperedő telephely hagyományai alapján a székhely 

óvodában és a Lurkó telephelyen bevezetése innovációként jelenik meg. 

A Pozitív fegyelmezés módszertanát székhely óvodánk alkalmazza, második éve, sikerrel. A 

Nyugi-ovi program bevezetése a kezdeti fázisában van, az óvodapszichológus javaslatára és 

koordinálásával egy székhelyi csoportban valósult meg, a közeljövőben kiterjesztését 

tervezzük az óvoda többi csoportjában. 

 

Gyermekrendezvények és programok 

A Dél-Kelenföldi óvoda gyermekei számára változatos programokat szervezünk, óvodáink 

hagyományai alapján. A programok a csoportok összetételéhez, életkorához, érdeklődéséhez 

igazodnak. 

 

Gyermek fluktuáció 

Óvodánkban nincs számottevő gyermek fluktuáció, jellemzően a családok 

lakóhelyváltozásához köthető. 

 

Panasz esetek 

A nevelési év során egy eset fordult elő, szülői panasz formájában. A panasz kezelése a 

probléma feltárásával, megbeszélés szervezésével, megoldás kereséssel megoldódott. 

 

Elismerések, kitüntetések 

A fenntartó önkormányzat jóvoltából minden lehetőségünk kitüntetésre, elismerésre javasolni  

azokat  a kollégákat, akik kiemelkedő munkát végeznek. Az elmúlt nevelési évben vezetői 

javaslat alapján  B.T.Cs. dajka kollégánk részesült kitüntetésben.  
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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.  
 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda nevelőközösségének szakmai színvonala emelésének céljából a 

székhely és telephely óvodákban munkaközösségek és munkacsoportok működnek. Az 

óvodaközi munkaközösségek és munkacsoportok azzal a céllal alakultak, hogy a testület a 

közös feladatokat egységes rendszerben és módszertannal tervezze és valósítsa meg. A 

munkaközösségek és munkacsoportok saját munkaterv alapján működnek, céljaik, feladataik 

és tevékenységük ütemezése az éves munkaterv részét képezi. Szakmai tevékenységük a 

Pedagógiai Programban meghatározott cél- és feladatrendszerrel koherens. 

 

Munkaközösségek, munkacsoportok 

Óvodaközi munkaközösségek: 

- Belső önértékelési szakmai munkaközösség 

- Környezeti munkaközösség 

- Mozgás szakmai centrum munkaközösség 

 

Óvodaközi munkacsoportok: 
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- Gyermekvédelmi munkacsoport 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató munkacsoport 

- Portfolio műhely munkacsoport 

- Mozgás munkacsoport 

- SNI ellátás munkacsoport 

- Pedagógiai program felülvizsgálatát koordináló munkacsoport 

 

Az intézmény három rész-nevelőtestülete egyes kiemelt szakmai célok megvalósítása 

érdekében az alábbi munkaközösségeket hozta létre: 

- Székhely Óvoda (M): Pozitív fegyelmezés munkaközösség 

- Lurkó Óvoda telephely: Didaktika munkaközösség 

- Cseperedő Óvoda telephely: Helyi szakmai munkaközösség 

 

A nevelőtestület tagjainak részvétele a munkaközösségek tevékenységében 

A munkaközösségek eredményessége 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

munkaközösségei, 

munkacsoportjai 

Részvételi arány (fő) 

- eredményesség %- 

Mindösszesen 

(teljes 

nevelőtestület) Székhely Lurkó Cseperedő 

Belső önértékelési szakmai 

munkaközösség  

5 fő 

- 80 %-  

4 fő 

- 100 % - 

3 fő 

- 100 %- 

12 fő 

Környezeti munkaközösség 

 

18 fő 

- 87 % -  

11 fő 

- 100 %-  

2 fő 

- 100 %- 

31 fő 

Pozitív fegyelmezés 

munkaközösség ( Székhely) 

10 fő 

- 80 %- 

- - 10 fő 

Didaktika Munkaközösség  

( Lurkó) 

- 11 fő 

- 100 %- 

- 11 fő 

Helyi szakmai 

munkaközösség  

( Cseperedő) 

- - 10 fő 

- 100 %- 

10 fő 

Gyermekvédelem 

munkacsoport 

2 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

4 fő 

Mozgás munkacsoport 1 1 2 4 fő 

Tehetséggondozás 

munkacsoport 

1 1 1 3 fő 

SNI ellátás munkacsoport 4 2 3 9 fő 

     

PP felülvizsgálat 

munkacsoport 

1 fő 

- 100 %- 

2 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

4 fő 

Értékelési Szabályzat 

munkacsoport 

1 fő 

- 100 %- 

3 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

5 fő 
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A rész-nevelőtestületek által létrehozott munkaközösségek és azok célja, feladata 

 

 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda  

 

Rész-nevelőtestületek 

munkaközösségei 

 

Cél, feladat 

Székhely Óvoda ( M) Pozitív 

fegyelmezés 

- a továbbképzésen elsajátított ismeretek 

alapján  az új  módszer alkalmazása a 

gyakorlatban 

- együtt gondolkodás a mindennapi 

gyakorlathoz, a módszerek helyes 

alkalmazásának technikái, ötletek a 

különböző problémák megoldásaihoz. 

 

Lurkó Óvoda 

telephely 

* 

Didaktika 

munkaközösség 

* 

- gyermekek fejlődését nyomon követő 

dokumentáció megalkotása 

- az elkészült anyag megismertetése a 

székhely és Cseperedő telephely rész-

nevelőtestületével 

Cseperedő Óvoda 

telephely 

Helyi szakmai 

munkaközösség 

- A munkaterv által megfogalmazott 

feladatok, témák szakmai segítése, 

szervezési feladatok folyamatos 

koordinálása.  

- A három óvoda sikeres együttműködése, 

a kijelölt munkacsoportok hatékony 

összedolgozása. 

 

* (3. sz. melléklet) 

 

A nevelési év során egy alkalommal került sor szakmai bemutató foglalkozásra: a Székhely 

óvodában kerületi szintű bemutató volt, Homokiné Kőházi Judit óvodapedagógus tartotta. A 

bemutató foglalkozás témája a sajátos nevelési igényű gyermekek bevonása a napi 

tevékenységekbe. 

 

A munkaközösségi foglalkozások tapasztalatainak beépítése a nevelő-fejlesztő 

tevékenységbe, működésbe, javaslatok a hatékony működésre: 

- Környezeti nevelés területén a Boróka Manó program sikeressége érdekében – az 

óvodapedagógus rendszeresen mutassa meg a csoportjának az új kiírásokat 

- az óvodás gyermekek nagyon jól motiválhatóak a környezeti nevelés kapcsán szervezett 

kertgondozásban, környezet szépítésben 

- a pozitív fegyelmezés módszerei jól beválnak a nehezen kezelhető gyermekek nevelésében 

- az önértékelés során a foglalkozás látogatások tapasztalatait, a jó ötleteket sikerül beépíteni 

a napi gyakorlatba 

- az interaktív programok segítenek a projekt témáinak feldolgozásában 
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Mentor – Gyakornok rendszer működtetése  

A pályakezdő, gyakornok óvodapedagógusok mentorálása a tapasztaltabb kollégák feladata. 

Pályakezdő óvodapedagógus alkalmazása esetén a vezető kéri fel a mentort az új kolléga 

megsegítésére. A mentorálás feladata a szakmai tapasztalatok átadása, hospitálás 

megszervezése, gyakorlati kérdések megválaszolása, szakmai dokumentáció megismertetése. 

Az elmúlt három nevelési év során öt gyakornok óvodapedagógus sikeres minősítésére került 

sor. 

Az óvoda pedagógusainak jó gyakorlatát népszerűsítendő 2017. szeptemberétől az intézmény 

megállapodást kötött az ELTE TÓK Óvóképző Karával. A megállapodás értelmében két 

óvodai csoportban ( székhely, Lurkó telephely) három óvodapedagógus vállalta 10-10 

főiskolai hallgató mentorálását, a szakmai támogatásukat és gyakorlati képzésüket. A 

megállapodás három évre szól. Azok az óvodapedagógus kollégák, akik vállalták ezt a 

megtisztelő feladatot, rendkívül sok munkát fektetnek be a feladat sikeres megvalósítása 

érdekében. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat, büszkék vagyunk rájuk. 

Bízunk abban, hogy hosszú távon a pedagógus utánpótlás óvodánkban és a kerület más 

óvodáiban ennek a befektetett munkának köszönhetően (is) sikerrel megvalósul. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

A pedagógusok igénylik a jól szervezett munkaközösségi tevékenységet, a konzultációt 

szakmai kérdésekben 

- igény van a bemutatók szervezésére. 

A szakmai munkaközösségek, munkacsoportok stabilitásának megteremtése és megőrzése a 

pedagógiai folyamatok megvalósításában kulcskérdés. 

Mentorálás, főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében rendkívül jó eredményeket tudunk 

felmutatni. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az óvodaközi munkaközösségek, munkacsoportok szervezési kérdéseiben felmerülő 

fejlesztési javaslatok: 

- a székhely és telephelyek vonatkozásában kevesebb önértékelés került tervezésre, ez 

mindenképpen pozitív lépés volt; a kevesebb feladat és élhetőbb határidők kialakítása, 

valamint egyszerűbb adminisztráció szükséges annak érdekében, hogy a mennyiség ne 

menjen a minőség rovására 

- intézményi szinten szükséges a mozgáscentrum munkaközösség és a tehetséggondozó 

munkacsoport részletesebb programjának kidolgozása, a telephelyi munkacsoportok 

megszervezése 

- a gyermekvédelmi munkacsoport együttműködése, a három épületben dolgozó kollégák 

rendszeres konzultációjának megszervezése, jobb együttműködése 

- a nevelőtestület tagjai igénylik a portfolió elkészítéséhez a szakmai segítséget, a portfolió 

feltöltésére használt elektronikus felület kezelésében segítségnyújtást, elsősorban egyéni 
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konzultáció szintjén.  

- a rész-nevelőtestületek szintjén működő szakmai munkaközösségek tevékenységének 

folytatása, továbbgondolása mindhárom épületben igény 

 

Óvodapedagógusok megállapításai, javaslatai: 

- hatékonyabb munkamegosztásra van szükség 

- nagyon sok az új feladat, sok az adminisztrációs teendő – többen úgy érzik, hogy a 

tűréshatárukhoz közelítenek 

- a környezeti munkaközösség feladatai, a vele szemben támasztott elvárások időnként 

meghaladják a nevelőtestület kapacitását 

- a környezeti munkaközösség programjait jobban össze kell hangolni a csoportok 

tervezésével 

- a környezeti munkaközösség több megbeszélést szervezzen 

- az időben meghirdetett feladatok a határidők jobb betarthatóságát eredményezi. 

- a mozgásfejlesztés területén a székhely óvodában és a Cseperedő telephelyen is bevezetésre 

került a Mozgáskotta eszköztára- az  alapkészlet bővítésére szükség lesz a közeljövőben. 

 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés.  

 

 

Minden intézményben a jó információáramlás határozza meg a kulcsfolyamatok 

működésének minőségét.  

Intézményünk Szervezeti és működési szabályzata meghatározza a szervezeti egységek 

közötti együttműködést és kommunikációt. Tapasztalataink szerint az intézmény különböző 

közösségeinek kommunikációja működik, épületeken belül jobban, az épületek között még  

adódnak nehézségek. 

A nevelési év során többnyire jó eredménnyel zárultak az ésszerűen és rendszeresen 

szervezett munka-megbeszélések, a szakmai értekezések száma és hatékonysága ( heti 

megbeszélések a rész-nevelőtestületek szintjén) az elvárásoknak megfelelően alakult. A 

folyamat a szervezetben zajló kommunikáció minőségi fejlődését szolgálja.  

A székhelyen és telephelyeken az információáramlást belső hirdető- és üzenetátadó táblák 

segítik. Az óvodák közötti információáramlás javítására az óvoda vezetősége rendszeresítette 

az elektronikus kommunikációt a vezető, vezető-helyettesek és óvodatitkárok között. A 

lényeges, minden pedagógust érintő információkat a nevelőtestület tagjai elektronikusan is 

megkapják a szóbeli tájékoztatás mellett. 

Az éves munkatervben székhely és telephelyek vonatkozásában, illetve a teljes intézményi 

szinten  előre tervezhető megbeszélések, értekezletek számát meghatároztuk. Az alkalmazotti 

és nevelőtestületi értekezletek nevelés nélküli munkanapokon, 3 alkalommal kerültek sorra.  

A székhely és a telephelyek szintjén jól működik nevelőtestület tagjainak heti 

rendszerességgel szervezett megbeszélése.  

A nem pedagógus dolgozók munkamegbeszélésére székhely és telephelyi szinten változó 

arányban került sor, a vezető-helyettesek meglátása szerint kevesebb alkalommal, mint 
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ahogyan szükséges lett volna. 

A napi kommunikáció szóban, a tájékoztatás szóban és írásban ( részben elektronikus 

formában) történt. 

Az óvoda vezetése biztosítja az információkhoz való hozzáférést, témától függően minden 

dolgozó számára szóban, papír alapon és digitálisan.  

 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Belső kapcsolatok: eredményesség mutatói, -  

szöveges értékelés 

1.  Nevelőtestületi 

tanácskozások (nevelés 

nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

Székhely 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

85 % 

Lurkó 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

67 % 

Cseperedő 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

100 % 

Össz. 

elégedettség 

 

 

84 % 

 

A teljes nevelőtestület és alkalmazotti közösség 

részvételével nevelés nélküli munkanapon 

adódott erre lehetőség. Három alkalommal került 

megszervezésre. 

2.  Vezetőségi értekezletek, 

fórumok 

Az óvoda vezetősége ( vezető és helyettesek)  

egyeztető szakmai fóruma, átlagosan 3-4 hetente, 

illetve feladat függvényében került sorra. A 

telephelyi vezető-helyettesek igénye: előre 

tervezett, gyakrabban szervezett megbeszélésre 

lenne szükség. 

 Szakmai munkaközösségek 

3.  - intézményeken 
(tagintézmény, telephely) 

átívelő 

Székhely 

pedagógusok  

 
67 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
83 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

83 % 

A három tervezett munkaközösség közül kettő 

működött hatékonyan ( Minőséggondozói-

önértékelési mk. és Környezeti mk.) 

4.  - óvodaszintű Székhely 

pedagógusok  

 
74 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
94 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
86 % 

Össz. 

elégedettség 

84 % 

A székhely / telephelyek szintjén kiválóan 

működtek a szakmai munkaközösségek. A 

szakmai munka színvonala és hatékonysága 

múlik a meglétén. 

5.  Szakmai munkacsoportok 
(belső értékelés, 

gyermekvédelem, portfolió 

műhely, esetmegbeszélő, stb.) 

Székhely 

pedagógusok  

 
74 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
80 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

84 % 

A nevelési év során jól működtek, önálló 

feladatokat láttak el vagy a szakmai 

munkaközösségek feladataihoz kapcsolódtak.  
6.  Munkaértekezletek az éves 

munkaterv szerint (dajkai, 

Székhely 

pedagógusok  

 

Lurkó 

pedagógusok  

 

Cseperedő 

pedagógusok  

 

Össz. 

elégedettség 
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pedagógiai asszisztensi)  54% 33 % 86 % 57 % 

Szervezésük rendszeressége fontos lenne az 

intézményben, igény van rá az érintettek 

részéről. 

 

7.  Alkalomszerű, szükség 

szerinti munkaértekezletek  

Székhely 

pedagógusok  

 
92 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
72 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
93 % 

Össz. 

elégedettség 

85 % 

A feladatok függvényében került 

megszervezésre, konkrét céllal és témával. A 

székhely és telephelyek szintjén egyaránt 4-5 

alkalommal volt ilyen jellegű munkaértekezlet 

(szakmai tartalmak, szervezési kérdések). 

8.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör 

bevonásával 

Székhely 

pedagógusok  

 
70 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
61 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
86 % 

Össz. 

elégedettség 

72 % 

A teljes dolgozói kör bevonására nevelés nélküli 

napon van lehetőség. Szervezése nagy 

körültekintést igényel a magas dolgozói 

létszámból kifolyólag. 3 alkalommal került 

megszervezésre. 

9.  Érdekképviseleti 

értekezletek, megbeszélések 

Székhely 

pedagógusok  
 

67 % 

Lurkó 

pedagógusok  
 

-  

Cseperedő 

pedagógusok  
 

- 

Össz. 

elégedettség 
67 % 

 

A közalkalmazottak érdekét szolgálja, szükség és 

igény szerint kerül megszervezésre. Az 

intézményben közalkalmazotti tanács működik. 

10.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

Székhely 
pedagógusok  

 

66 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 

67 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 

93 % 

Össz. 

elégedettség 

75 % 

A három óvodából álló intézmény esetében 

hangsúlyozott szerepet kap. A rész-

nevelőtestületek által működtetett 

munkaközösségek, illetve a gyakornoki rendszer 

ad lehetőséget a hospitálásra. A pedagógus 

önértékelés során is sor kerül csoportlátogatásra. 

A nevelési évben intézményi szinten egy kerületi 

szintű bemutató foglalkozás került 

megszervezésre. ( Székhely Óvoda – kerületi 

bemutató). 

11.  Elektronikus 

kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

Online- Driwe munkafelület 

használata, stb.) 

Székhely 
pedagógusok  

 

85 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 

67 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 

73 % 

Össz. 

elégedettség 

75 % 

Az óvoda vezetésének tagjai és a nevelőtestület 

tagjai között gyakorlattá vált. A szakmai 

munkaközösségek egyeztetéseinek egy része is 

elektronikus úton történik. Az óvodatitkárok jól 

működtetik az elektronikus tájékoztatásra 

szolgáló levelező csoportokat. 

 

12.  Faliújság Székhely Lurkó Cseperedő Össz. 
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pedagógusok  

 
89 % 

pedagógusok  

 
83 % 

pedagógusok  

 
80 % 

elégedettség 

84 % 

A dolgozók tájékoztatását szolgálja, naprakész 

információkat tartalmaz. Fontos szerepet foglal 

el a napi tájékoztatásban ( első helyen szerepel a 

dolgozók véleménye szerint). 

13.  Flottás telefonvonal használat Flottás telefonvonalat az óvodák egymás között 

(óvodatitkárok, helyettesek), valamint a 

vezetőség tagjai használnak. Költségkímélő 

módja a napi kommunikációnak. 

14.  Egyéb intézményi gyakorlat 

bemutatása 

- 

15.  Javaslatok, észrevételek: - 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: Az óvoda székhelyén és telephelyein ( falakon belül) a különböző felnőtt 

csoportok között jól / megfelelően működik az információátadás. 

Az elektronikus úton történő kommunikáció működik, pozitív változást hozott. 

A székhely óvodában kimagaslóan jó az információk átadásának működtetése.  

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az intézmény szintjén a kommunikációs csatornák adottak, ezek használatában szükséges a 

fejlődés. 

Fontos az egyéni felelősségérzet alakítása a kommunikáció javítása érdekében, az óvoda 

dolgozóinak szemléletformálása: három óvoda érdekeinek figyelembevételével gondolkodni. 

Az épületek között esetenként előforduló kommunikációs problémák kiküszöbölése a 

következő időszak hangsúlyos feladata. 

A nevelőmunkát segítő munkatársak részére több egyeztető megbeszélés szervezése 

szükséges. 

 

 

 

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

ÖP, vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 

 

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

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 

kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és 

feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) 

életében is.  
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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.  
 

 
 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda külső partnereinek azonosítása és köre a korábbi évek óvodai 

szinten történt feltérképezése alapján került meghatározásra.   

Legfontosabb külső partnereink: a fenntartó önkormányzat, társintézmények ( bölcsöde, 

óvoda, iskola), szakszolgálat, szakértői bizottságok, kulturális intézmények, és az óvodával 

kapcsolatban álló szülők. 

 

Az óvodák jól működő gyakorlatában a partnerek tájékoztatásának különféle módozatait 

alkalmazzuk. A helyzet és téma függvényében szóbeli, írásbeli, digitális formában valósítjuk 

meg.  

Terveinkről, eredményeinkről az érintett partnereket igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni.  

Fontosnak tartjuk a visszacsatolást.  

A partnerek véleményét a jövőben is rendszeresen kikérjük, a véleményezés mérési 

eredményeit elemezzük, a megfelelő intézkedéseket a továbbfejlődés érdekében intézkedési 

vagy fejlesztési tervek formájában fogalmazzuk meg.  

A mérés-értékelés folyamatának kialakításában és működtetésében a Belső Önértékelési 

Csoportnak  meghatározó szerepe van. 

Az intézmény működéséről, a fontos eseményekről honlapunk segítségével is tájékoztatunk. 

A fenntartó önkormányzat segítségével az intézmény honlapja megújult. A honlap 

szerkesztésében, informatikai ismereteink bővítésében gyakorlott informatikus segítségét 

igényelhetjük. A szerkesztést székhely óvodánkból egy pedagógus kolléga koordinálja, a 

telephelyeken egy-egy óvodapedagógus állítja össze az anyagokat. A három kolléga 

együttműködése az elmúlt nevelési évben jó irányba mozdult el. Partnereinket tájékoztattuk 
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az új honlap létrejöttéről és az elérési útvonalról. 

Az óvoda honlapján jelentetjük meg az intézmény életének alapvető információit, a 

szabályozó dokumentumokat, az aktuális híreket, a környezeti vetélkedő keretében szervezett 

programokat és elért eredményeket ( Zöld sarok). 

 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Külső  kapcsolatok  - Szöveges értékelés 

              Szóbeli 

1.  - Egyéni 

beszélgetések 

A pedagógusok véleménye alapján egyik  

legfontosabb kommunikációs forma.  

Gyakoriság: 84 % 

2.  - Értekezletek, 

megbeszélések 

A szülők és pedagógusok egyaránt igénylik, 

hagyományos és hatékony. 

Gyakoriság: 78 % 

3.  - Egyéb: Online 

kommunikáció, 

fórum 

Óvodai szinten a csoportok egy része használja, nem 

minden pedagógus páros és szülői közösség igényli. 

              Írásbeli 

4.  - Hirdetőtábla Vezető helyet foglal el a gyakorlatban, a napi 

tájékoztatást szolgálja. 

Gyakoriság: 88 % 

5.  - Csoport faliújság Vezető helyet foglal el a tájékoztatásban. 

Gyakoriság: 92 % 

6.  - Meghívó Használata alkalomhoz kötött. 

Gyakoriság: 92 % 

7.  - Közösségi oldal A pedagógusok körében inkább egyéni 

kommunikációs forma, csoportokat hoznak létre, 

nem feltétlen általános a nevelőtestület körében ( az 

óvodák közül 1 rendelkezik közösségi oldallal, 2 

nem)  

Gyakoriság: 82 % ( a két telephely véleménye) 

8.  - Levél – e-mail Egyre gyakrabban használatos kommunikációs forma 

az óvodai tájékoztatásban ( dolgozók és partnerek / 

szülők körében egyaránt) 

Gyakoriság: 83 % 

9.  - Egyéb: saját 

levelezőlista csoport 

Az óvoda különböző közösségei csoportokat hoznak 

létre, egyre gyakrabban használt és hatékony 

kommunikációs forma. 

Gyakoriság:  89 % 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A korábbi években az önálló óvodák szintjén működtetett mérési gyakorlat felülvizsgálata, a 

jól működő folyamatok megtartása az összevont intézményben folyamatosan alakul. 

Partnereink véleményének időszakos megkérdezése, az intézmény falain túl is ( fenntartó, 

társintézmények) a vezetői önértékelés és tanfelügyelet, valamint az intézményi önértékelés 

keretében történt meg. 
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Az intézményi önértékelés folyamatában ütemezzük azokat a belső méréseket, valamint a 

partneri elégedettségmérést, amelyek képet adnak a működésünkről. 

Az információáramlás, átadás az előző évhez viszonyítva jobban működik. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A kommunikáció az óvodák falain belül az elvárható szinten történik, az óvodák falain kívül 

további fejlesztés szükséges. 

A székhely / telephelyek vonatkozásában kulcskérdés az operatív vezető-helyettesek 

együttműködése – ennek megtartása, továbbfejlesztése folyamatos feladat. Az intézmény 

szempontjából az óvodavezetés tájékoztató szerepe rendkívül fontos, a rendszeres 

tájékoztatás és tájékozódás a továbbiakban is meghatározza a szervezet állapotát és a 

partnerek véleményét.  
 

 
 

 

 

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

program, Továbbképzési / 

beiskolázási terv, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 
 

Vezető megítélése (1-3): 

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

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

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

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

szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és 

alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.  

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

feltételeinek megteremtése érdekében.  

  Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések 

előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra 

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

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

lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.  

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  
 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé.  
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Intézményünkben a pedagógiai munkához, a pedagógiai programban meghatározott 

célok megvalósításához és a működéshez szükséges tárgyi feltételek mindhárom épületben 

megfelelő / elfogadható minőségben adottak.  

A tárgyi feltételek meglétét, beszerzésének szükségességét évente egy alkalommal, a 

költségvetés tervezését megelőzően felmérjük. Erre a célra a munkaterv részét képező 

táblázatot használjuk. A táblázat a kötelező eszközök jegyzéke alapján került 

megszerkesztésre. 

Az elmúlt nevelési évben intézményi költségvetési keretből csoportonként 55.000,- Ft-ot 

sikerült biztosítani a játékállomány bővítésére és a szükséges eszközök beszerzésére. A 

csoportok további eszköz- és játékállományát részben költségvetésből, részben a  

telephelyeken működő alapítványok támogatásával, valamint szülői segítséggel  

lehetőségeinkhez mérten gyarapítottuk.  

A fenntartó önkormányzat negyedik éve eszközbeszerzés címen finanszírozza azoknak az 

intézményi eszközöknek a beszerzését, amelyek a működéshez szükségesek. Az elmúlt 

nevelési évben is jeleztük az igényt azokra az eszközökre, amelyek a székhelyen és 

telephelyeken szükségesek az optimális működéshez.  

A székhely óvodában az irodai munkavégzéshez, a vezető-helyettes részére szükséges 

számítógép és nyomtató beszerzését sikerült megoldani.  Kisebb bútorok cseréje ( 

babakonyha), illetve textíliák ( törölközők) beszerzése történt. Csoportonként 25.000,- Ft 

értékben vizuális neveléshez és adminisztrációs munkához sikerült beszerezni eszközöket. 5 

csoportban új szőnyeg vásárlására, 2 csoportban új gyermekszékek beszerzésére került sor. 

2017. második félévében a székhely óvoda épületének energetikai felújítása és 

gyermeköltözőinek festése került sorra. Az épületben a nyári időszakban rendkívüli 

hőmérséklet jellemző, ezért klíma telepítése történt, a folyosón hat készülék felszerelésével. 

Úgy látjuk, hogy a magas hőmérséklet mérséklésére ez a megoldás nem vált be, további 

lehetőségeket szükséges megvizsgálni.  

A Lurkó óvoda telephelyen a két földszinti csoportszoba felújítása 2017. nyarán megtörtént, 

20018. nyarán két emeleti csoport felújítása várható, a beépített szekrények cseréjével együtt. 

Szintén az eszközbeszerzés kapcsán kértük a Lurkó telephely óvodai fektetőinek és gyermek 

öltözőszekrényeinek fokozatos cseréjét, két csoport számára sikerült fektetőket beszerezni. A 

bútorok cseréjét folyamatosan igyekszünk ütemezni, két csoport számára sikerült új 

gyermekszékeket biztosítani. Függöny vásárlására egy csoportban, szakmai eszközök 

vásárlására egy csoportban került sor intézményi finanszírozással. 

A Cseperedő Óvoda telephelyen 2017. nyarán több helyiség tisztasági festése történt meg, 

2018-ban kisebb munkálatok várhatóak.  

Udvari játékokat környezeti támogatásból, illetve alapítványi finanszírozással sikerült 
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telepíteni. 

Az Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedő nyereményéből minden óvodának sikerült 

olyan környezeti nevelést támogató eszközöket vásárolni, valamint környezet megóvására 

nevelő programokat szervezni, amelyek a pedagógiai munka hatékonyságát szolgálják.  

Programok finanszírozása: 

 

Székhely Óvoda : a gyermekek és szülők számára szervezett programokat kisebb arányban a 

környezeti támogatás összegéből, nagyobb arányban szülői támogatással sikerült 

megvalósítani. 

Lurkó Óvoda telephely: a gyermekek és szülők számára szervezett programokat három  

alkalommal a környezeti támogatás összegéből, a többi alkalommal  szülői támogatással 

sikerült megvalósítani. 

Cseperedő Óvoda telephely: a gyermekek és szülők számára szervezett programokat két  

alkalommal a környezeti támogatás összegéből, a többi alkalommal  szülői / alapítványi 

támogatással sikerült megvalósítani. 

 

 

Beszerzésre váró eszközök: 

 

Székhely Óvoda (M):  

- textíliák (függöny, törölköző, terítő) fokozatos cseréje 

- kisebb tároló bútorok, polcok cseréje, egész alakos tükör pótlása 

- futóbicikli  

- redőny / árnyékoló felszerelése az ablakokra, homokozók árnyékolása ( napvitorla) 

- udvari tárolók építése 

- Madárbarát program eszközeinek beszerzése, környezeti neveléssel kapcsolatos kiadványok 

- fejlesztő játékok ( időbeli tájékozódás, ok-okozati viszonyt felismerését segítő játékok, 

társas játékok) 

- hangszerek 

- vizuális eszközök pótlása, bővítése 

Lurkó Óvoda telephely: 

-  textíliák és edények ( tányér, evőeszköz) fokozatos cseréje 

- óvodai bútorok ( gyermek asztalok, székek, öltözőszekrények, polcok cseréje), egész alakos 

tükör pótlása 

- felnőtt íróasztal 3 csoport részére 

- csoportszobai és udvari játéktárolók beszerzése 

- beépített szekrények felújítása vagy cseréje 

- szőnyeg, linóleum cseréje 2 csoportban 

- laptop óvodapedagógusok munkavégzéséhez 

- mesekönyvek 

Cseperedő Óvoda telephely: 

- 2 csoportban szőnyegek cseréje 
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- homokozó kialakítása, gumitégla pótlása, műfüves pálya kialakítása, csúszda telepítése 

- óvodai bútorok ( gyermek asztalok, székek, gyerek konyhabútor, polcok cseréje, bábparaván 

és akvárium  beszerzése) 

- csoportszobai játéktárolók, kosarak beszerzése 

- terasz felújítása 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:      

Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges eszközökkel, a további fejlesztés 

igényével. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:      

A pedagógiai program megvalósításához szükséges szakmai anyagok és eszközök folyamatos 

beszerzése szükséges. 

Fontos a rendelkezésre álló eszközök ésszerű és takarékos használata mindhárom 

közösségben, valamint azok fokozatos pótlása az elhasználódás mértékében. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök folyamatos biztosítása, elavult eszközök cseréje. 

Kiemelt feladat minden dolgozó számára: takarékos eszköz- és anyaghasználat. 

 

 

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 Dél-Kelenföldi Óvodában a humánerőforrás biztosítása a köznevelési törvény által 

meghatározott létszámkeret szerint történik. A fenntartó önkormányzat intézményeiben a 

törvényben előírt létszámot biztosítja. 

Személyi feltételeink az óvoda működéséhez adottak, a 20 óvodai csoport ellátásához 

igazodnak. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen óvodánkat egyelőre nem érinti a 

fővárosban jellemző pedagógushiány. 

2018. folyamán 6 pedagógus kollégánk megy nyugdíjba. Szerencsésnek mondható, hogy a 

megüresedett helyekre sikerült új kollégákat találni. 

Az intézményben a dolgozói fluktuáció az elmúlt nevelési évben a székhely óvodában és a 

Lurkó telephelyen volt számottevő ( lásd: táblázat).  

Az intézmény húsz csoporttal, három épületben működik. 

 

A személyi állomány tagjai, teljes és részállású dolgozókkal együtt: 

1 fő óvodavezető, 1 fő független vezető-helyettes 
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40 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

1 fő óvodapszichológus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus 

7 fő pedagógiai asszisztens 

20 fő dajka, 4 fő konyhai dolgozó 

 3 fő óvodatitkár 

3 fő kertész. 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda – 

dolgozói fluktuáció 

/ munkakör/ 

Székhely- telephelyek szintjén történt változás Összesen 

(20 csoport/ 

fő) 
Székhely óvoda 

(M) 
 

9 csoport 

Lurkó Óvoda 

telephely 
 

6 csoport 

Cseperedő Óvoda 

telephely 
 

5 csoport 

Óvodapedagógus 2 -1  1 3 

-1 tartósan 

hiányzik 
Pedagógiai munkát segítő dolgozó 

( óvodatitkár, ped. asszisztens, 

dajka) 

2 

1 fő 

hosszabb 

hiányzás 

4 

1 fő 

hosszabb 

hiányzás 

1 7 

     
Összesen 4 4 

-1 

2 10 

-1 

 

A dolgozói hiányzások a két telephelyen átlagosnak mondhatóak, indokolatlan hiányzás nem 

jellemző. A a Lurkó telephelyen adódott olyan hosszabb időtartamú betegség vagy több 

dolgozó ugyanazon időben való hiányzása, amikor a helyettesítés nehézséget okozott. 

 

Dolgozói panasz az elmúlt évben nem volt. A dolgozói kérésekre, felmerülő problémákra 

sikerült helyi szinten megoldást találni. 

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 

növekvő létszámára való tekintettel az intézmény pedagógus állománya egy fejlesztő 

pedagógus státusszal bővült. Az álláshely betöltése 2017. júniustól valósult meg, így 

nevelőtestületünk bővült – korábban óvodapedagógus munkakört betöltő kollégánk által– egy 

szakvizsgázott gyógypedagógus kollégával. 

2018. szeptemberétől további egy gyógypedagógus státusszal (szurdo- és szomazopedagógus) 

növekszik a személyi ellátottság, ami rendkívül nagy segítség számunkra. 

 

 

Pedagógus továbbképzések, szakmai programok 

 

Továbbképzés / szakmai 

program megnevezése 

 

 

Székhely- telephelyek / továbbképzésen 

résztvevők száma ( fő) 
Összesen 

(fő) 
Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

Gergely Ildikó: Mozgás – „Mit, 

miért, hogyan?” (akkreditált) 
10 4 7 21 



56 
 

Elsősegély nyújtó tanfolyam 8   8 
Vadaskert Alapítvány, ADHD  4   4 
Környezeti nevelés ( Duna-Ipoly 

Nemzeti Park) (akkreditált) 
2   2 

PEK torna  1   1 
Raabe : Óvodából iskolába - átmenet 1  3 4 
Érzékenyítés a fogyatékkal élők 

iránt 
  3 3 

Egyre magasabb szinten – portfolio 

készítés 
  1 1 

Differenciálás az óvodában  1  1 
Köznevelési konferencia ( őszi, 

tavaszi) 
2 2 2 3 

Pedagógus Expo   1 1 

 

Mindösszesen: 

 

29 

 

7 

 

17 
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Az önértékelés bevezetésének évétől számítva (2015-2018) mely területekre készítettek a 

kollégák az önértékelés eredményeként önfejlődési terveket? 

 

- mozgás, óvodai mozgásfejlesztés 

- viselkedészavarok felismerése és kezelése 

- SNI, BTMN gyermekek hatékony fejlesztése 

- IKT eszközök hatékonyabb használata 

- különleges bánásmódot igénylő gyermekek hosszútávú fejlesztési tervei 

- módszerek, szervezési feladatok, értékelési eszközök tudatos tervezése 

- megfelelő és hatékony pedagógiai kommunikáció 

- gyermekcsoport életkori sajátosságainak megfelelő tudatos módszertan alkalmazása 

- érzékenyítés az óvodai integráció érdekében 

- differenciáló pedagógia kiterjedt használata 

- önértékelés erősítése 

- projekt alapú tervezés ismereteinek bővítése 

- határozottság saját elképzelések megvalósításában 

- ének-zenei ismeretek bővítése 

- mozgásfejlesztés, Mozgáskotta módszer alkalmazása 

 

Továbbképzési igény a pedagógusok részéről: 

Székhely Óvoda 

- SNI gyermekek integrálása, ismeretek bővítése 

- gyógypedagógiai alapismeretek 

- Differenciáló pedagógia 

- mentorképzés 

- gyermeki viselkedés- és magatartás zavarok felismerése, kezelése 

- vezető-helyettesek képzése 

- Mozgáskotta módszertana 

- PEK torna 

- időgazdálkodás 

Lurkó telephely 

- SNI gyermekek integrálása, ismeretek bővítése 

-  Differenciáló pedagógia 
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- mentorképzés 

- gyermeki viselkedés- és magatartás zavarok felismerése, kezelése 

- vezető-helyettesek képzése 

Cseperedő telephely 

- SNI gyermekek integrálása, ismeretek bővítése  

- Pozitív fegyelmezés 

- IKT eszközök használata 

- Mozgáskotta módszertana 

- Erőszakmentes kommunikáció az óvodában 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A fenntartó önkormányzat és az óvodavezetés elsődleges feladata a jövőben is a humán 

erőforrás biztosítása az óvoda zavartalan működésének érdekében.  

Az intézmény saját dolgozói állományban rendelkezik óvodapszichológus, gyógypedagógus 

és fejlesztő pedagógus szakemberrel. 

Az óvodai dolgozók többsége lelkiismeretesen végzi munkáját, a munkamorál 

általánosságban véve jónak mondható. 

- Fontos a hatékony munkaszervezés, feladatmegosztás.  

- Szakmai munkához és működtetés feladataihoz kötődő kommunikáció erősítése. 

- Feladattudat és felelősségvállalás fejlesztése. 

- A motivációs eszközök tárházát az óvodavezetésnek bővítenie szükséges, az évente két 

alkalommal szokásos jutalom lehetőségén kívül. 

 

 

Szervezeti feltételek 

 

Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája 

van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

 

Az intézmények munkatársai a 

továbbképzések tapasztalatait 

megosztják egymással, belső 

továbbképzési konzultációs 

programokat szerveznek.  

 

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda szervezeti kultúrája az elmúlt nevelési év során a várakozásnak 

megfelelően alakult. A szervezeti egységek feladatainak konkrét meghatározása, az 

együttműködés formáinak rögzítése és gyakorlati alkalmazása a szervezet érdekeit szolgálta.  

Az intézményi klíma elfogadható, bár az előző nevelési év eredményeihez képest néhány 

területen alacsonyabbak az értékek. 

 A szervezet fejlesztése területén az intézményben folyamatos feladataink vannak. 
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A pedagógiai munka gyakorlatában az intézményen belül székhely és telephelyek 

vonatkozásában jó szakmai együttműködés zajlik. Az összevonást megelőzően kialakult jó 

gyakorlatainkat az új intézmény működésébe beépítettük,  a szervezeti felépítésből adódóan 

az új gyakorlat kialakítása folyamatosan zajlik. 

 

A kerületi Pedagógiai Napok szervezésében, márciusban kerületi szintű szakmai 

bemutatóra került sor: a székhely óvodában Homokiné K. Judit tapasztalt 

óvodapedagógusunk tartott bemutatót a kerület pedagógusainak. A bemutató foglalkozás 

rendkívül jól sikerült. A fenntartó önkormányzat, az Újbudai Pedagógiai Iroda valamint a 

résztvevő pedagógusok visszajelzése pozitív volt. 

A nevelőtestület tagjai idén alacsonyabb számban vettek részt az Újbudai Pedagógiai Intézet 

őszi és tavaszi szakmai programjain, több meghirdetett és óvodai program ütközött 

egymással. 

 

 

A teljes nevelőtestület és a rész-nevelőtestületek szintjén számos alkalommal történt szakmai 

megbeszélés, tudásmegosztás a továbbképzéseken szerzett tapasztalatokról, valamint a 

munkaközösségek által választott témák tekintetében. A gyakornok kollégák segítése, 

valamint főiskolai hallgatók mentorálása is hangsúlyos feladat a nevelőtestületben. 

 

 

Tudásmegosztás  / szakmai 

megbeszélés / hospitálás 

 

 

Székhely- telephelyek vonatkozásában  

 
Összesen 

 
Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

Tudásmegosztás ( helyi 

munkaközösség vagy egyéb 

szakmai tartalommal) 

4 3 5 12 

Bemutató foglalkozás ( 

kerületi szinten) 

1 - - 1 

Hospitálás (bemutató 

foglalkozás házon belül) 

2 6 3 11 

Mentorálás ( gyakornok 

kolléga számára) 

1 

 

2 1 4 

Mentorálás ( főiskolai hallgató 

gyakorlata) 

3 

10 

2 

10 

3 38 

Mentorálás ( ped. asszisztens 

tanulók) 

3 2 - 5 
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Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű 

mérési eredmények 

    

Ssz. 
Pedagógusok és a munkájukat 

segítő alkalmazottak elégedettség 

adatai és azokból következő 

fejlesztések 

 

0,1,2,3.  

% 
Sz/M   L    CS 

  

Fejlesztési javaslat 

1.  A székhely/ telephelyen  „uralkodó” 

légkör                                                     

3 

75 

2,5 

62 

 

80 

- motivációs lehetőségek 

feltérképezése, közös programok 

szervezése 

2.  Az óvodában (intézményi szinten) 

„uralkodó” légkör                                                     

2,8 

70 

2 

50 

 

85 

- tájékoztatás és pozitív 

kommunikáció 

3.  Munkakörülmények   

 

2,9 

72 

3 

75 

 

95 

- folyamatos fejlesztés, 

eszközbeszerzés 

4.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

vezetés tagjaival 

3,1 

78 

2,3 

58 

 

85 

- vezetői jelenlét egyensúlyának 

alakítása 

5.  Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a 

nevelőtestület tagjaival intézményi 

szinten 

3,1 

78 

2,3 

58 

 

95 

- több szakmai megbeszélés 

szervezése intézményi szinten 

6.  Információáramlás intézményi szinten 

 

2,7 

67 

2,3 

58 

 

75 

- kommunikációs csatornák 

működtetése, operatív vezető-

helyettesek szerepének 

hangsúlyozása 

7.  Információáramlás székhely/ 

telephelyi szinten 

 

3,1 

78 

2 

50 

 

75 

- kommunikációs csatornák 

működtetése, operatív vezető-

helyettesek szerepének 

hangsúlyozása 

8.  Részvételünk a szabályozó 

dokumentumok készítésében 

3,1 

78 

3,5 

87 

 

95 

- motivációs lehetőségek 

feltérképezése, közös programok 

szervezése 

9.  Munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek hatékonysága 

2,9 

72 

3,5 

87 

 

90 

- hatékonyság növelése 

 Átlag pont / % 75 %  

 

A kommunikáció, szakmai együttműködés mérési értékei alacsonyabb értékeket mutatnak, 

mint az előző nevelési évben. 

Az eredmények alapján az óvodavezetés bevonásával szükséges mielőbb megfelelő 

intézkedések átgondolása, bevezetése,  intézkedési terv készítése. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 
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Erősségek: 

A nevelőtestület tagjainak komoly igénye van a szakmai fejlődésre, megújulásra. 

A fenntartó önkormányzat lehetőséget biztosít továbbképzések szervezésével a szakmai 

fejlődésre. 

A rész-nevelőtestületek szintjén jól működik a tudás-megosztás. 

A gyakornok kollégák segítése, valamint a főiskolai hallgatók gyakorlatának szervezése 

óvodáinkban hangsúlyos feladat. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Szakmai bemutatók szervezése, jó gyakorlatok beépítése a rész-nevelőtestületek 

mindennapjaiba 

Továbbképzési kedv, igény megőrzése. 

Folyamatos tájékoztatás a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer és minősítés 

követelményeiről, változásairól;  érintett pedagógusok felkészítése 

SNI gyermekek nevelését segítő továbbképzések előnyben részesítése 

A továbbképzésen szerzett ismeretek megosztása, beépítése a mindennapi nevelőmunkába. 

 

 

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 
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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 Dél-Kelenföldi Óvoda három, korábban önállóan működő óvoda összevonásával jött létre 

2015. augusztus 1. napjától. Az újonnan létrejött intézmény  a harmadik nevelési évét zárta.  

Az intézmény megalakulását követően a szabályozó dokumentumok megalkotása volt a 

legnagyobb horderejű feladat. Szabályozó dokumentumaink a hatályos jogszabályok előírásai 

alapján, az óvodák egyéni arculatát és hagyományait figyelembe véve kerültek megalkotásra. 

 

2018. évben a szabályozó dokumentumok módosítására, jogszabályhoz igazítására több 

alkalommal került sor (SZMSZ). A nevelőtestület elkészítette az Értékelési – 

teljesítményértékelési- szabályzatot. 

A Pedagógiai Program beválásának és hatékonyságának vizsgálatára is sor került. 

 

Pedagógiai Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban került 

megalkotásra. 

A szabályozó dokumentumokban lefektetett stratégiai célok határozzák meg az operatív célok 

kitűzését és a feladatokat. 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében elkészült az intézmény öt évre szóló 

továbbképzési terve. Az öt éves továbbképzési tervből kerül lebontásra az éves beiskolázási 

terv. Az ajánlott és támogatott továbbképzések a stratégiai és operatív célok megvalósítását és 

a fenntartói elvárásoknak való megfelelést támogatják, kiemelten az alábbi nevelési 

területekre koncentrálva: környezeti nevelés, mozgás, ének-zene, kiemelt bánásmódot igénylő 

gyermekek integrálása. 

A továbbképzések megvalósítása a beiskolázási terv alapján, elfogadható ütemben és 

arányban teljesült. 

 

Az intézmény éves munkatervében kerülnek részletesen meghatározásra  – a stratégiai célok 

figyelembevételével - az adott nevelési év feladatai. A három rész-nevelőtestület 

hagyományaira és az óvodák egyéni arculatára támaszkodva a nevelési év feladatai az 

általános feladatokon túl a székhely és telephelyek vonatkozásában is megjelennek. 

 

A nevelés-oktatás tervezése a csoportok szintjén éves, havi és heti bontásban történik. 2016 

szeptemberétől a csoportnaplók átdolgozásával mindhárom rész-nevelőtestület tematikus 

tervek alapján tervezi a játékban megvalósuló tanulást. Egy tematikus terv 2-5 hetet ölel fel, 
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és a heti tervben kerül részletezésre. Csoportnaplóink megfelelnek az Útmutatóban foglalt 

előírásoknak és az intézményi elvárásoknak. 

 

 

 

 

 

Értékelés: igen, nem, részben 

Elvárás a pedagógusok  

tervező munkájával  

szemben / számadatok 

 

Székhely- telephelyek vonatkozásában  

 
Megjegyzés 

Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

A PP cél-és feladatrendszerére épülő 

éves tanulási tervvel rendelkezünk 
igen/ 

részben 

igen igen 89 % 

Témák / projektek száma a nevelési 

év folyamán – tematikus tervek 
18 

csoportonként 

(x9) 162 

9 
csoportonként 

(x6)54 

9 
csoportonként 

(x5) 45 

261 
 tematikus terv 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok megfelelése az 

intézményi elvárásoknak és az 

Útmutató előírásainak 

igen 

/részben 

igen igen 96 % 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

A stratégiai és operatív célok kitűzése az intézmény alakulásának első évében megtörtént, a 

nevelőtestület szintjén a tervezés jól működik, a pedagógusok alkalmazzák az ide vonatkozó 

elveket és szabályokat. 

A  pedagógus minősítések során, különböző szakértőktől egyértelműen pozitív 

visszajelzéseket kaptunk úgy a tervezésre, mint a szakmai munkára vonatkozóan.  

A nevelőtestület tagjai, különböző munkacsoportokban aktívan részt vesznek a szabályozó 

dokumentumok készítésében. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

- teljes intézményi szinten: ellenőrzés, értékelés,  gyermekek fejlettségállapotának nyomon 

követése ( egységes álláspont és dokumentáció),  

- tehetséggondozás gyakorlatának, módszertanának átgondolása 

 

 

 

 

 

 

8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ 

TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK, 

JAVASLATOK 

 

Vezető megítélése (1-3): 

2 
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Vezetői összegzés: 

  

A Dél-Kelenföldi Óvoda elmúlt három nevelési évében a következő tapasztalatokat 

szereztem, a vezetői pályázatban megfogalmazottak figyelembe vételével: 

Sikerült megvalósítani az érzelmi biztonságot nyújtó közösségi légkört, melyben 

egészséges, jó kapcsolatteremtő gyermek igényes lesz önmagával és másokkal szemben 

is. A felnőtt közösség példamutatása, etikai, erkölcsi normái modellt ad a gyermekek 

számára. 

Befogadó, támogató, következetes óvodai nevelés megvalósítása a gyermek sokoldalú, 

harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozásának sokrétű támogatása 

elsődleges a nevelői közösség részéről. Az életkori, az egyéni sajátosságok, az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével és a családok tiszteletben tartásával együtt neveljük a jövő 

nemzedékét. Szülők, családok partnerek ebben. Vágynak arra, hogy betekintést 

nyerhessenek az óvoda életébe és szívesen fogadják a neveléshez kapott tanácsokat, 

praktikákat, melyek könnyebbé teszik számukra is a mindennapi nevelést. 

Mindezek figyelembe vételével elindítottuk a Nyugi Ovi programot a székhelyen 2 

csoportban, a program segíti a feszültséggel teli helyzetek hatékony megoldását és 

következetes hozzáállást kíván minden féltől. A további években a telephelyek egy-egy 

csoportja is szeretné alkalmazni. Az Érzékenyítő továbbképzések és az ott tapasztaltak és 

megszerzett ismeretek tovább segítik a másság elfogadását és befogadását. 

A gyermek érdeke az első, fontos hogy időben megkapja a differenciálást, a kellő fejlesztést, 

a felzárkóztatást, vagy tehetséggondozást. Legnagyobb erőfeszítést igénylő feladat a szülők 

meggyőzése a probléma feltáráskor és az utána következő vizsgálatok fontosságáról. Majd a 

szakértői bizottság megállapításának elfogadásáról és az együttműködés, fejlesztés 

fontosságáról. A fenntartónak köszönhetően státuszaink tovább bővültek 

(szurdopedagógus). Az országos szakember hiány minket is érintett, augusztustól kerül 

betöltésre az állás. A fejlesztő-, gyógypedagógus, pszichológus kollégákkal napi szinten 

egyeztetünk, a hatékony megoldások érdekében. A sajátos nevelési igényű gyermekek 

fejlesztését közvetlen kollégáink és utazó gyógypedagógusok, konduktorok látják el. Minden 

erre szoruló gyermekünk egész évfolyamán megkapta a fejlesztést. Sajnos mivel nagyon 

sok a vizsgálatra szoruló gyermek, igen hosszú idő telik el a probléma észlelése, az 

ügyintézés, a vizsgálat és a végleges diagnosztizálás között. Minden szakmai tudásunkat 

összerakjuk, hogy kellő odafigyeléssel segítsük a családokat és a kisgyermeket. Sokszor erőn 

felül is. 

Az elmúlt három nevelési év mind mentálisan, mind érzelmileg nagyon nehéz volt a 

teljes közösség számára. Ennek ellenére telephelyek közötti munkacsoportok feszes 

tempóban dolgoztak együtt a Pedagógiai Program felülvizsgálata kapcsán.  

A helyettes kollégák újra átnézték a munkaköri leírásokat, hogy a következő nevelési évre 

aktualizálják. A közös értékrend, a nevelési célok együttes kitűzése mellett, minden egység 

megőrizte az egyedi arculatát és hagyományait. A szülői közösség részéről egységes 

támogatást kaptunk a megvalósításhoz.  

Az intézményben zajló minősítések jó eredményeket hoztak. A vezetőség két tagja 

óvodavezető, és független óvodavezető helyettes mesterpedagógus lett, külső szakértők 
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bevonásával a minősítésük is megtörtént. 

A két terület a megfogalmazott mesterprogram szerint:  

1. kommunikáció, információáramlás, együttműködés a családokkal, telephelyek közötti 

csoportok és munkacsoportok kapcsolattartása  

2. a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének 

koordinálása, nevelési javaslatok, ötletek, szakmai fejlesztés lehetőségei 

 

Külső szakértők által megtörtént az intézményvezetői tanfelügyelet, ahol kiemelkedő 

dicséretben volt részünk. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés másik része az 

intézményi tanfelügyelet, mely 2018 őszén vár ránk. Igyekszünk addigra is minden 

dokumentációval és minőségi munkánkkal eleget tenni az elvárásoknak. Külön köszönet a 

vezető-helyettesek és a munkacsoport tagjainak.  

Sikereink része a székhely teljes külső homlokzatának, szigetelésének megújulása, a 

napelemek elkészülte. Na nem volt ez ilyen egyszerű, rajtunk kívül álló okokból és a műszaki 

problémák miatt csúszott az előre tervezett átadás időpontja, de a kivitelező 

figyelmességének, a szülők és kollégák türelmének, rugalmasságának köszönhetően minden 

probléma nélkül lezárult a felújítás,  gyermekek nevelését nem zavarta. A légkondicionáló 

készülékek felszerelése megtörtént, mely még mindig nem oldja meg teljesen az épület 

hűtését, további átgondolásra javasolt, a műszaki kollégákkal folyamatosan egyeztetünk. Téli 

időszakban viszont alig kellett fűteni a kiváló szigetelés miatt. A Zöld fal kialakítása, még 

dekoratívabbá és zöldebbé tette épületünket. 

Még megvalósítás és ígéret alatt az előtető pótlása a főbejáratnál, az új játéktároló 

faházak és legfőképpen a kerékpártárolás megoldása gyermek és felnőttek számra! 

A Lurkó telephelyen megújult két csoportszoba teljes burkolata, új szekrények lettek 

kialakítva, ahol az új típusú fektetők is elhelyezhetők. Az igen rossz típusú burkolatválasztás 

miatt, vissza kellett bontani, így az utolsó pillanatban készültek el a munkálatokkal épphogy 

évkezdésre, ez kisebb feszültséget okozott (nekünk, a gyermekek fogadását nem befolyásolta)  

és a kollégák összefogásán múlt, hogy nyitásra minden kész legyen. 

2018 nyarán vár ránk a székhelyen a 60 méteres folyosó alatti vizes akna feltárása, csövek 

cseréje. Már folyamatban van a Főtáv által működtetett hőközpont korszerűsítése. 

A Lurkó telephelyen újabb két csoportszoba felújítása, szintén meleg burkolat és szekrény 

cserével kezdődik. A Cseperedő telephelyen tisztasági festés várható a gyermek öltözőkben 

és egy meleg vizes 15 méteres horganyzott cső cseréje.   

Mint a statisztikából látható a jelentkező gyermekek száma nő. A környéken 

rohamtempóban épülő társasházak ezt csak tetézik majd a gyermek létszámot. Sajnos a 

beköltözők nem gondolkodnak előre és nem jelzik óvodai férőhely igényüket. Így várható 

lesz az év közbeni óvodai jelentkezés. 

A székhelyen 9 vegyes életkorú, a Lurkóban középső, nagy, négy vegyes életkorú csoport(6) 

indul, a Cseperedőben 2 vegyes, kis, középső, és egy nagycsoport (5) indul. Továbbra is cél a 

székhelyen az egy-egy homogén csoport kilakítása. 

A siker egyik alapja, ha tárgyi feltételeken kívül a dolgozók megléte, a státuszok betöltése 

meg legyen. Mi nem óvónő, hanem technikai munkatársak hiányával küzdöttünk. (tartós 

betegség, fizetés nélküli szabadság, ill. haláleset miatt stb.) Az év közepére megoldódott, 

sikerült nagyon jó és hatékony, gyermekszerető munkatársakat találni. 
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A következő nevelési év kezdetére 6 óvodapedagógus megy nyugdíjba, 1 óv.ped. fizetés 

nélküli szabadságon van, családjával külföldön tartózkodásig. 1 fő technikai dolgozó szintén 

él a nyugdíjazási lehetőséggel. Külön büszke vagyok arra, hogy ebben a pedagógus 

hiányban minden álláshelyre jelentkezett óvodapedagógus kolléga, és az általános 

munkaerőhiány ellenére, teljes létszámmal kezdhetjük meg az évet. 

A nevelési területen kiemelkedő a Cseperedő Óvoda Örökös Zöld Óvoda címe, és a 

székhely magas szintű környezeti nevelése és a folyamat mely pályázatra ösztönzi a mindkét 

telephelyet (Zöld Óvoda címre). 

Újbuda Környezettudatos Óvodája program magasra teszi a mércét és ez egyre nagyobb 

terhet és feladatot jelent. Ez egy folyamat, igyekszünk lépésről, lépésre megfelelni az 

paramétereknek és újra gondolni a környezettudatosság lehetőségeit.  

Mára elmondhatjuk, hogy a „Jó gyakorlat!”, átvétele, minden területet érint, kiemelném 

a környezeti nevelés területét és a családi programokat. A telephelyek rendezvényeikre 

meghívják kollégáikat, illetve az óvodás csoportokat, hogy személyes tapasztalat útján 

döntsék el, melyeket tudnak hasznosítani. A testvér csoportok találkozása, mind a gyermek 

közösségnek élmény, egyben csapat építő szerepe is van. A környezet tevékeny megismerése 

kapcsán legnagyobb innováció a BORÓKA Manó program beindítása, ami folyamatos 

egyeztetéssel működik. 

Az óvodai honlap az első félévben még alvó állapotban volt, de a második félévre a 

feltöltések gyakorisága rendszeressé és tudatossá vált. A telephelyek egyensúlyát meg kell 

tartunk, ezt a jövőben egyeztetjük. 

Siker volt részünkről egy olyan továbbképzés szervezése, ahol a teljes nevelőközösség, 

kerületi és budapesti társintézmények pedagógusai és tanítók vettek részt Gergely Ildikó 

mozgásos játékos gyakorlat orientált képzése mind szakmailag, mind közösség építésben 

hatékony volt. Ezt folytatva a saját nevelőtestületünk az iskolai tananyag játékos mozgás 

előkészítő gyakorlatait tanulhatta meg, próbálhatta ki egy teljes nap mesterpedagógus 

kíséretével.   

Az iskolák továbbra is nyitottak a közös programra, mely színházi előadás, óralátogatás, 

szülői értekezlet tartása, stb. (Újbuda Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Domonkos Pál 

Péter Általános Iskola, Teleki Blanka Általános Iskola) 

Tavasszal szakmai kerületi bemutatónak adtunk otthont, az Újbudai Pedagógiai Iroda 

szervezésében, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek bevonása a mozgásos 

tevékenységekbe (mozgássérült gyermek integrált nevelése)  

40 éves évfordulóját ünnepeltük a székhely, Mozgolóda Óvodának. A program sorozat 

része a nevelés nélküli munkanap szervezése volt. Öröm volt, hogy közvetlen és közvetett 

munkatársaink, régi dolgozóink, óvodásaink, és a kerület régi vezetői is tiszteletüket 

tették. Az ünnep szívhez szóló, elegáns és méltóképpen dicsért rendezvény volt. Anna 

néni, aki maga nyitotta meg kapuit az óvodának jelen volt és köszöntötte az egybe 

gyűlteket, megható pillanatok maradtak a lelkünkben. 

Csodás élmény, hogy tanév kezdő, tanév záró és egyéb közös ünnepeinket, fantasztikus 

készülődés előzi meg. A kollégák hajnaltól sütnek, főznek, terítenek, díszítenek, ajándékot 

készítenek, műsoros meglepetést adnak elő. Egy közösség vagyunk. Egyeztetnek, szerveznek, 

szépen, csinosan, nettem várják a teljes csapatot ebédre vagy egy ünnepi vacsorára. 

Egymásnak szeretnének örömet okozni, mi meg büszkék vagyunk arra, ha ez maradéktalanul 
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sikerül!!! 

Az óvodatitkárok jelen vannak a mindennapi kommunikációban, adminisztrációban, 

határidős, a gazdasági tanügy-igazgatási nyilvántartásban. Új feladat jött az év végi hajrában 

az E-menza bevezetése. Megfordult a helyzet, a napi ebédlemondások helyett, most visszafelé 

szükséges gondolkodni. Mindenki megrendelt-e az étkezést, nyomonkövetni a lemondást, a 

nem regisztrált családokkal felvenni a kapcsolatot, stb. Telefonos ügyintézés mellett, a 

kapcsolattartás a kollégákkal, szülőkkel, az önkormányzattal, Gamesz-szal, e-mailek kezelése, 

egyebek között sokrétű feladatuk, tudjuk ez a rendszer hosszabb távon segítségünkre lesz, de 

most még küzdünk vele. A kollégák kiválóan működnek együtt, kialakultak a munkafázisok 

és kialakulóban vannak a munkamegosztások. Három év után átlátjuk a vezetőséggel is az 

évfolyamán számítható feladatok sorát, ezen folyamatokat átlátva könnyebben tervezzük a 

következő nevelési éveket. 

 

A jövő évi fejlesztési javaslataim: 

Olyan munkacsoport, fejlesztő pedagógusok, óvoda pszichológus, gyermekvédelmi kollégák, 

havi egyszeri találkozója a problémás esetek kapcsán, vagy fejlesztések folyamatában. 

Különösen a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek tükrében. Az 

óvodapedagógusok aktuális csatlakozási lehetőségével, eset megbeszélések, stb. 

Rajzpályázat a Futball vb vagy valamilyen sportkört érintve, október vége iskolalátogatás, 

közös mozgásos vetélkedő a nagycsoportosoknak Újbuda Grosics Gyula Sport Általános 

Iskola galériájában.  

Óvodán belüli rajzpályázat – anyanyelvi nevelés, mese Mátyás király emlékév jegyében. 

 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

 

Legemlékezetesebb szakmai élmény: 

Székhely Óvoda 

- Gergely Ildikó továbbképzése 

- Az óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége, a közös készülődés öröme 

- Anyák napi szülői visszajelzések 

- kirándulás a szülőkkel 

- a nehezen kezelhető (ADHD) gyermek „megfejtése”, vele kapcsolatos sikerélmények 

Lurkó Óvoda telephely 

- főiskolai hallgató a csoport életében – pozitív hatások 

- szakmai munkaközösség záró foglalkozása 

- madárbarát program 

- főiskolai hallgatók csoportos mentorálása 

- Víz világnapja program 

- Gergely Ildikó továbbképzés 

Cseperedő Óvoda telephely 
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- mentorálás 

- érzékenyítés fogyatékkal élők iránt 

- Soltvadkert, tábor 

- Apák Napja 

- Télűző séta, Séta az egészséges szívért 

 

Leginkább tanulságos volt: 

Székhely Óvoda 

- Az épületben telepített légkondicionáló berendezések felszereléséről, azok helyéről nem 

történt egyeztetés a nevelőkkel 

- az új ebéd-befizetési rendszer ( e-menza) bevezetésének időzítése nem volt szerencsés nyár 

elején 

Lurkó Óvoda telephely 

- vegyes csoportban nem szerencsés a második félévben új gyerek felvétele, beszoktatása 

- minősítő vizsga 

Cseperedő Óvoda telephely 

- 

 

Székhely és telephely kérései, javaslatai: 

Székhely: 

- élhető, használható épület ( alacsonyabb hőmérséklet, kevesebb csőtörés…) 

- gyógypedagógiai asszisztens jelenléte lenne szükséges az SNI gyermekek mellé 

- empátia, tolerancia, egymásra odafigyelés 

- a nevelőtestület tájékoztatása lenne szükséges minden őket érintő kérdésben 

- kevesebb adminisztráció 

- jobb minőségű ételek biztosítása 

 

Lurkó telephely: 

- minden álláshely legyen betöltve, nagyon nehéz a hosszú távon hiányzók helyettesítése 

- munkahelyi légkör javítása, tartalmasabb kommunikáció 

- udvar felújítása 

 

Cseperedő telephely 

- kevesebb adminisztráció 

- saját fejlődési napló megtartása 

- műfüves focipálya az udvarra 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. június                                    

 

Halászné Bogdány Zsuzsanna  

óvodavezető 
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Csatolva:  

Legitimációs záradék 

Jegyzőkönyv, jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. sz. Az óvoda kulcsfolyamatai  

2. sz. Pedagógiai Program beválás és eredményesség vizsgálata – erősségek és 

fejleszthetőségek táblázat 

3. sz. Szakmai munkaközösség beszámolója, Lurkó telephely  

4. sz. Gyógypedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus beszámolója 

5.  sz. Gyógytestnevelők beszámolója 
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Melléklet: 1. sz. 

 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  88,3 

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  88 

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  93 

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  98,6 

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  92 

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  89 

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  89 

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  84 

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  
87 

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  75 

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  89 

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  90 

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  98 

 Átlag % 90,3 91,6 89,3 84,6 88 88,7 
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Mérés és annak eredményei – erősségek és fejleszthetőségek 2018. március 

A PP hatékonyságát/eredményességét befolyásoló erősségek és fejleszthetőségek beazonosításra 

 

1. A pedagógiai program filozófiája, céljai % =89% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

1. A pedagógiai program írásban 

megfogalmazott filozófiát 

tartalmaz, mely a szülők 

számára nyilvános és 

hozzáférhető  

100    

 3. A gyermekek számára szervezett 

tanulási környezet és 

tevékenységek a program 

filozófiáját, céljait és 

specifikumait tükrözik. 

95    

 4.   A sajátos bánásmódot igénylő 

gyermekek speciális szükségleteit 

ismerik a dolgozók 

 

70 - A pedagógusok hiányos 

felkészültsége 

- Pedagógiai asszisztensek 

gyakorlatlansága 

- Beiskolázási program tervezett 

megvalósulásának hiánya 

- A témában kevés a belső 

továbbképzés, konzultáció 
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Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam:R-K-H táv, határidő) 

1. Cél: Továbbképzési mutatók mérhető javulása 

Feladat: Továbbképzési terv felülvizsgálata, beiskolázási terv tudatos kezelése 

Időtartam: Hosszútávú 

Határidő: 2019. október 

 

 

2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata 

 

% =87% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

10. Évente legalább kétszer, szükség 

esetén többször is családi 

beszélgetésen (fogadó órán) 

megbeszélik a gyermekek 

fejlődését, teljesítményét, 

otthoni vagy óvodai nehézségeit             

 

95    

12. A szülőket rendszeresen 

tájékoztatják az őket érintő 

rendelkezések változásairól 

(faliújságon, szóban, írásban)   

95    

13.   A szülőket bevonják a speciális 

szükségletekkel rendelkező 

gyermekek fejlesztésébe, és az 

73 - Kapcsolattartás kialakítása és 

folyamatos fenntartása szülő, 

fejlesztőpedagógus és óvodapedagógus 
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2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata 

 

% =87% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

egyénre szabott fejlesztő 

programokba                             

 

között. 

- A fejlesztőpedagógus hatékonyabban 

tájékoztassa a szülőket. 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

Cél: Partneri kapcsolat hatékonyságának javítása 

Feladat: Tudatos tervezés a fejlesztőpedagógus részéről, a fejlesztés ütemezéséről, tájékoztatás menetéről. 

Időtartam: középtávú 

Határidő: 2019. október 

 

 

 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége % =77% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

20.  

 

 Az intézmény rendszeres belső 

vagy külső továbbképzést biztosít a 

gyermekekkel és a családokkal 

végzett munkához szükséges 

65% - A témában kevés belső és külső 

továbbképzés, konzultáció van. 

- A gyermekvédelem terén 

hatékonyabb továbbképzések 

szükségesek. 
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3. Az óvodapedagógusok felkészültsége % =77% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

képességeiket fejlesztése érdekében                                                            

 

23.   Dolgozók megfelelően képzettek az 

SNI- gyermekek  speciális 

fejlesztése terén  

 

8 % - A témában kevés belső és külső 

továbbképzés, konzultáció van. 

- A képzési hiányosságokból adódó 

felkészületlenség. 

- Az integráció nem működik 

hatékonyan a gyakorlatban. 

- A fejlesztőpedagógus feladata most van 

bevezetési stádiumban. 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

20. Cél: A gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógusok felkészültségének javítása a témában. 

      Feladat: A továbbképzési terv készítése során tudatosan keressük a témához kapcsolódó lehetőségeket. 

      Időtartam: hosszútávú 

      Határidő: 2019. március 14. 

23. Cél: A dolgozók megfelelően képzettek legyenek ezen a területen. 

      Feladat: - Hatékony együttműködés a fejlesztőpedagógussal. 

                     - Az integráció megfelelő feltételeinek megteremtése (személyi, tárgyi, továbbképzés). 

      Időtartam: hosszútávú 

      Határidő: folyamatos 
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4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága az elmúlt időszakban (a 2016-2017 és 2017-2018 nevelési 

évben) 

% =71% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

27.  

 

 Programspecifikum 4 

 

73 %  

28.   Programspecifikum 5 

 

73 %  

29.   A gyermekek fejlődése és 

fejlesztése                                 

 

 

63% - Kevesen vettek részt ilyen 

továbbképzéseken. 

- Kevés teret kap az innováció. 

33.   Kommunikáció, és a családokkal 

való kapcsolat   

 

68% - Egyéni hiányosságok 

34.   A gyermekek családi nevelésének 

és a gondozás hiányosságainak 

feltárása és elemzése                

 

60% - Egyéni hiányosságok 

35.   Mérés, értékelés, 

minőségelvű/törvényes működés 

70% - Ismerethiány 

36.   Szakmai etikai kódex                                             

 

58% - Információ hiánya 

- Fontos a dokumentumok 

átvizsgálása, felülvizsgálata 
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3. Az óvodapedagógusok felkészültsége % =77% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

37.   Az ONOAP tevékenységrendszerét 

támogató képzések (Pld. játék, stb.) 

 

63% - Alacsony részvétel 

38.   Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek fejlesztése (SNI, BTM, 

HH, HHH, tehetségfejlesztés, 

gyermekvédelem, stb) 

 

50% - A pedagógusok hiányos 

felkészültsége 

- Beiskolázási program tervezett 

megvalósulásának hiánya 

- A témában kevés a belső 

továbbképzés, konzultáció 

 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

29. Cél: Részvétel ilyen irányú továbbképzéseken 

      Feladat: - Az új dolgok megismerése, megosztása, alkalmazása. 

                     - Továbbképzéseken való részvétel. 

      Időtartam: 

      Határidő: folyamatos 

33. Cél: Partneri kapcsolatok javítása. 

       Feladat: Önképzés 

       Időtartam: 

      Határidő: folyamatos 

34. Cél: Bizalom erősítése a partnerek között.   

       Feladat: Partneri kapcsolatok javítása. 

       Időtartam: 

       Határidő: folyamatos 

35. Cél: Ismeretbővítés a továbbképzések alkalmával. 

       Feladat: - Továbbképzéseken való aktív részvétel. 
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3. Az óvodapedagógusok felkészültsége % =77% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

                      - A nevelőtestület tagjainak bevonása. 

       Időtartam: nevelési évenként 

       Határidő: 2019. augusztus 31. 

36. Cél: A szakmai etikai kódex korszerűsítése. 

      Feladat: Felülvizsgálat. átdolgozás 

      Időtartam:  

      Határidő: 2018. december 31. 

37. Cél: A továbbképzési mutatók mérhető javulása. 

      Feladat: - Pedagógusok motiválása a részvételre. 

                     - Fiatalok, pályakezdők bevonása a feladatokba. 

      Időtartam: folyamatos  

      Határidő: 2019. december 31. 

38. Cél: Továbbképzési mutatók mérhető javulása 

      Feladat: Továbbképzési terv felülvizsgálata, beiskolázási terv tudatos kezelése 

      Időtartam:  
      Határidő: folyamatos 
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5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói % =87% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

40.   Az óvoda dolgozói meghatározott 

szempontok szerint évente legalább 

egyszer kötelesek saját munkájuk 

értékelésére / önértékelésére 

(teljesítményértékelés, önfejlődési 

terv nyomon követése)                   

 

73% - Bevezetés nehézségeivel küzdünk. 

- Kevésbé motiváltak a kollégák 

- Ismerethiány, új dolgoktól való 

félelem. 

43. Az óvónő párok - szükség 

szerint bevonva a munkájukat 

segítőket  - rendszeresen 

megbeszélik a célok elérésére, 

az egyénekre irányuló terveket 

és egyéb teendőiket                                            

 

95    

    

 

  

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

Cél: Eredményes önértékelési, értékelési rendszer működtetése. 

Feladat: - Gondolkodásmód megváltoztatása. 

               - Konkrét feladat-meghatározás. 

Időtartam: Középtávú 

Határidő: 2019. szeptember 01. 
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5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói % =87% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

 

 

 

6. Személyeket érintő rendelkezések 

 

% =80% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

48.   A gyermekek létszámát és 

összetételét úgy határozzák meg az 

egyes csoportokban, hogy az ne 

veszélyeztesse a felnőtt és gyermek 

interakcióit, valamint a gyermekek 

egymás közötti konstruktív 

tevékenységét                                       

 

70% - Tőlünk független (külső tényezők 

által) befolyásolt. 

50.   A besegítő szülők minden esetben 

pontos felkészítést kapnak arról 

hogy mit, és milyen mélységben 

vár el tőlük az óvodapedagógus                                                              

73 % - A szülő és az óvodapedagógus 

optimális kommunikációjának hiánya. 
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6. Személyeket érintő rendelkezések 

 

% =80% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

48. Cél: Optimális rendelkezések ( nem a mi hatáskörünk). 

      Feladat: Partneri kompetencia mélyítése. 

      Időtartam: 

      Határidő: folyamatos 

50. Cél: Nyitott óvoda a  mindennapokban. 

      Feladat: Partneri kompetencia mélyítése. 

      Időtartam: 

      Határidő: folyamatos 

 

 

7. Egészség és biztonság 

 

% =83% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

58.   Terv készült a sürgős egészségügyi 

ellátást igénylő esetekre, melyet 

minden dolgozó ismer                  

 

55% - Ismerethiány 

- Nem megfelelő kommunikáció, 

információáramlás. 
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7. Egészség és biztonság 

 

% =83% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

59.   A gyermekek ágyneműjét 

kéthetente váltják 

 

73 % - A feladathoz  kapcsolódó információk 

hiánya ( az érintetteknél). 

62.   A dolgozók ismerik a veszély 

esetén szükséges szabályokat, 

eljárásokat (azokat alkalmazni is 

tudják)                      

 

73% - Ismerethiány. 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

58. Cél: Minden dolgozó ismerje a sürgős egészségügyi ellátáshoz szükséges intézkedési menetet. 

      Feladat: Megfelelő tájékoztatás. 

      Időtartam: rövidtávú 

      Határidő: 2018. augusztus 31. 

59. Cél: Higiéniai feltételek biztosítása. 

     Feladat: Partneri kommunikáció javítása 

     Időtartam: rövidtávú 

     Határidő: folyamatos 

62. Cél: Minden dolgozó ismerje a veszély esetére vonatkozó alkalmazandó feladatokat. 

      Feladat: Megfelelő tájékoztatás. 

      Időtartam: rövidtávú 

      Határidő: 2018. augusztus 31. 
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8. Értékelési gyakorlat 

 

% =71% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

63.   Az óvodavezető évente legalább 

egyszer értékeli 

(teljesítményértékelés/önértékelés 

során) minden dolgozó munkáját                                                        

 

63% -  Ismerethiány 

66.   A dolgozók továbbképzését 

(irányát) az értékelések tanulságai 

befolyásolják                          

               

 

53 % - Értékelési gyakorlat működtetésének 

hiányosságai. 

- Nem megfelelő visszacsatolás. 

 

68.    

A szülők az éves önértékelési terv 

szerint értékelik a program 

eredményességét (kérdőíves 

felmérés, interjú) 

73% - Ismerethiány 

- Nem egységes gyakorlat alkalmazása 

a telephelyeken. 

- Megfelelő feladatmegosztás hiánya. 

69.   A gyerekek a helyi szabályozás 

szerint értékelik a program 

eredményességét (igény / 

elégedettség mérés) 

50% Nem egységes gyakorlat alkalmazása a 

telephelyeken. 

- Megfelelő feladatmegosztás hiánya. 

70.   Az óvodával kapcsolatban álló más 60% - Ismerethiány 
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8. Értékelési gyakorlat 

 

% =71% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

szakemberek a helyi szabályozás 

szerint értékelik a program 

eredményességét (igény / 

elégedettségmérés)  

- A mérőeszközök folyamatos 

korszerűsítésének akadozása. 

- Megfelelő feladatmegosztás hiánya. 

71. A gyermekek fejlődési naplóját 

az óvodapedagógusok 

folyamatosan vezetik, és ezek 

alapján tájékoztatják pedagógus 

társaikat és a szülőket  

 

98%    

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat: (Cél, feladat, időtartam, határidő) 

63. Cél: Az optimális értékelési rendszer kialakítása és működtetése. 

      Feladat: Egyenlő és egységes feladatmegosztás. 

      Időtartam: 

      Határidő: folyamatos 

 

66. Cél: Egységes értékelési gyakorlat 

      Feladat: - Továbbképzési terv felülvizsgálata 

                     - Rendszeres visszacsatolása az értékelések eredményeinek 

      Időtartam: 

      Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

68. Cél: Partneri igény és elégedettség mérés javítása 
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8. Értékelési gyakorlat 

 

% =71% 

Mérőeszk

öz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

      Feladat: - Az értékelési gyakorlat egységesítése a telephelyeken 

Időtartam: 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

69. Cél: Partneri igény és elégedettség mérés javítása 

      Feladat: - Az értékelési gyakorlat egységesítése a telephelyeken 

                     - A nevelőtestület minden tagja ismerje meg az értékelés menetét, eszközeit 

                     - Az igény és elégedettség mérés során alkalmazott eszközök folyamatos korszerűsítése 

    Időtartam: 

    Határidő: 2019. augusztus 31. 

70. Cél: - Partneri igény és elégedettség mérés javítása 

      Feladat: - Az igény és elégedettség mérés során alkalmazott eszközök folyamatos korszerűsítése 
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A DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA LURKÓ TELEPHELY 
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 

ÉVES BESZÁMOLÓJA 
A 

2017/2018.-AS NEVELÉSI ÉVRŐL

Készítette:                  Mészáros Andrea

szakmai munkaközösség vezető
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TARTALOMJEGYZÉK:

I.  ÉVES BESZÁMOLÓ CÉLJAINK ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

II. MELLÉKLETEK
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I. ÉVES BESZÁMOLÓ- CÉLJAINK ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

Szakmai munkaközösségünk a 2017-2018.-as nevelési 
évre egy igen összetett, alapos munkát igénylő célt 
tűzött ki maga elé. A két nagyon fontos dokumentum 
(csoportkönyv, egyéni fejlődési napló) projektbarát 
szemléje és didaktikai aktualizálása megkívánta a 
kollégák részéről a teljes összehangoltságot és a 
feladatra fordított számos munkaidőt.

1. cél: Jól értelmezhető és optimálisan funkcionáló, 
projektszemléletű dokumentum-átalakítás a közösség 
által elvégzett modifikáció után.

Az eleve sokrétű feladataink megvalósítását 
megnehezítette az előre nem tervezhető külső 
körülmények sokasága. Gyakran kellett betegségekkel 
és az abból fakadó emberhiánnyal küszködnünk, 
valamint egy óvodapedagógus kollégánk külföldre 
költözése további létszámbeli csökkenést generált, 
ami a mai napig is tart. Emiatt a munkatempónk a 
tervezettnél lassabban haladt.
Az éves munkaterv megvitatása és elfogadása után a 
fenti okok miatt, munkaközösségünk kényszerű döntése 
volt, hogy “Az egyéni fejlődési napló” dokumentum 
átszerkesztésével foglalkozunk ebben az évben.
A nevelőtestületi meetingek során kialakítottunk egy 
jól kivitelezhető stratégiát, mely némileg módosult a 
Munkatervben leírtakhoz képest. Ez a következő volt:
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Első lépésként szakirányú kutatómunkát végeztünk 
meglévő dokumentumaink között, az interneten 
fellelhető anyagokban, valamint a szakkönyvesboltok 
kínálatában a gyermekek fejlődésének nyomon 
követésére szolgáló irományokra fókuszálva. Ezt 
követően e széles palettából választottuk ki azt a 
kettőt, amit szakmai attitűdünkhöz, 
projektszemléletünkhöz a leginkább közel állónak 
találtunk.
Munkafolyamatunk második ütemében ezt a két fejlődési 
naplót tanulmányoztuk. Ez az alábbiak szerint 
történt.: A szomszédos csoportokban dolgozó 
óvodapedagógusok mikrocsoportos formában átnézték, 
elemezték a dokumentumok tartalmát. Kigyűjtötték 
azokat az elemeket, amelyeket megfelelőnek tartottak 
arra, hogy alkalmazásra kerülhessenek a “mi fejlődési 
naplónkban” is
Ezek analizálása, szintetizálása több alkalommal 
történt meg a nevelőtestület meetingjei során. A 
kollégák felkészültek ezekre a megbeszélésekre, ami 
bizonyítékként tükröződött a sokoldalú 
véleménycserében és a változatos indoklások 
sokaságában.

2.cél: A szakmaiság és a nevelési eredmények javítása 
a módosított dokumentumok használatával.

Ebben a célkitűzésben a megfogalmazás természetesen 
távlati irányú, nevelési munkánk innovációjáról, 
később tudunk referálni, de úgy gondolom, hogy a 
szakmaiság elmélyítése, a szakmai tapasztalatok 
együttes hasznosítása nagyon jól megvalósult az 
alábbiakban:
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A harmadik, egyben befejező közös munkafázisunk már 
kompatibilis volt a Munkatervvel, miszerint a Lurkó 
telephely nevelés nélküli munkanapján kerítettünk 
erre sort. A bőségesen rendelkezésre álló idő remek 
lehetőséget adott arra, hogy az eddigiek során 
alkalmazott fejlődési napló, valamint a két újonnan 
megismert és alaposan átmonitorozott napló között 
párhuzamot vonjunk. Pontról-pontra, lépésről-lépésre 
haladtunk az összehasonlítással. Az ekvivalenciák, a 
differenciák, a nóvumok megvitatására került sor 
azzal a célkitűzéssel, hogy melyek legyenek azok a 
szempontok, azok a megfigyelési kérdések, amikkel 
dolgozni fogunk a továbbiakban és melyek, amikkel 
nem.
Az átláthatóság és a könnyebb haladás érdekében 
készítettem egy táblázatot is, összevetve ezen 
dokumentumok felépítésének lényegi komponenseit.
Ezek mentén haladva sikerült konszenzusra jutnunk és 
összeállítanunk a “nyers” változatot.
(Azóta folyamatosan történik a táblázat szerkesztése, 
kiegészítése, véglegesítése, ami a munkaközösség 
vezető feladata.)

Nagyon aktív érdemi hozzászólások, vélemények 
hangzottak el ezúttal is a munkaközösségi 
foglalkozásainkon. A kollégák felkészültségének is 
köszönhető, hogy kialakítottunk egy új, a mi szakmai 
igényünknek, stílusunknak és a törvényi előírásoknak 
megfelelően “testre szabott” fejlődési naplót.
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Összességében elmondható, hogy céljainkat nagy 
mértékben teljesítettük, feladatainkat 
megvalósítottuk, az érvek-ellenérvek felsorakoztatása 
alkotó pedagógiai légkört teremtett minden 
munkaközösségi foglalkozáson. A munkaközösség 
valamennyi tagjának aktív részvétele, ötletgazdag 
véleménycseréje, szakmai hozzáértése és 
felkészültsége mind-mind garancia volt arra, hogy a 
bevizsgálás, a korszerűsítés elvégzése után a 
korrekciók applikálásával elkészülhessen egy új, 
szakmai hitvallásunkkal koherens dokumentum.

Azt gondolom, hogy a fentiek rámutatnak arra, hogy 
minden tekintetben eredményes munkát végeztünk!

“A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
Egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
De mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)

2018.05.31. Mészáros Andrea
szakmai munkaközösség vezető
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MELLÉKLETEK:

1.Dokumentumok, amelyeket felhasználtunk munkánk 
során:

 
- Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése
(Patyi Zoltánné: )
- Óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése
(Budapesti POK óvodai szaktanácsadói készítésében)
- A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció
(Lendvai Lászlóné)
- A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési 
dokumentuma 3-7 éves korig
(internetes forrás)
- A gyermek egyéni fejlődésének követése az óvodába 
lépéstől az óvodáskor végéig

(internetes forrás)
- Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek 
fejlődésének nyomon követése

(Dr. Bakonyi Anna)
- A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció – A 
jogszabályi változásokhoz igazított Óvodai 
fejlődési napló

(mód-szer-tár.hu)
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2. Összehasonlító táblázat:

A gyerm
ek fejlődését nyom

on követő 
dokum

entáció (Lendvai Lászlóné)
Ó

vodás gyerm
ekek fejlődésének 

nyom
on követése (Patyi Zoltánné)

A gyerm
ek egyéni fejlődésének nyom

on 
követési dokum

entum
a 3-7 éves korig 

(internetes forrás)

Testi érettség- nagyon részletes
G

yerm
ek fizikum

a 
3-4 éveseknél kevesebb
4-5,5-6 éveseknél valam

ivel több

Bem
eneti m

érés
Egészségi állapot m

érés

Finom
m

ozgások fejlettsége
nagyon részletes

Testsém
a, nagym

ozgás szerepel
M

otoros képességek(finom
m

otorika)
általánosságban jelzi

FInom
m

otorika- elnagyolt

Érzékelés-részletes
Érzékelés-általános, nincs konkrét példa

Érzékelés- szinte nincs egyáltalán kibontva

Auditív-részletes, példákkal együtt
Auditív em

lékezet- szerepel a rövid és a 
hosszú távú is!

Auditív- úgy szerepel, m
int “Pszichikus funkciók és 

érzékszervi szféra m
űködése”

G
ondolkodás-

a különböző m
űveleteknél szereplő állítások szinte 

teljesen átfedik egym
ást. az összes gondolkodási 

m
űvelet egyenként szerepel. 

G
ondolkodás-

itt is szerepelnek a m
űveletek, de érthetőbb 

példákkal, m
egfogalm

azással

G
ondolkodási m

űveletek- egyértelm
ű 

m
egfogalm

azás

Nyelvi fejlettség-ism
étlődnek a m

eghatározások
Anyanyelvi képességek-teljesen rendben

Verbális kom
petenciák-elnagyolt

Érzelm
i, akarati tulajdonságok, szociabilitás-túl 

részletes
Érzelm

i, akarati képességek-jó és a 
Szocializáció is jó

Érzelm
ek, m

otivációk, beállítódás…
-elnagyolt

Szociális-érzelm
i kom

petenciák-csak alap 
szituációk, de jó példák

Neveltségi szint-? 
pl.gyerm

ek viszonya a közösséghez fülön 7! 
m

eghatározás van felsorolva

nincs ehhez hasonló fejezet
nincs ehhez hasonló fejezet

Ö
sszegezve:

szám
os területen ism

étlődnek a m
eghatározások, 

nagyon részletes
M

érési időszak:
kiscsoport: 1x (m

ájusban)
köz.-nagycsoport: 2x (januárban- m

ájusban)
Intézkedések, m

egállapítások is vannak a végén.
Csalási beszélgetések rovat.

Ö
sszegezve:

korosztályonként bővülő, többnyire 
részletes, gyakorlatias m

eghatározások, 
m

ivel nincs értékelési skála!
helyette:részben-többnyire-teljes 
m

értékben
M

érési időszak:
m

indhárom
 korcsoportban: évente 3x (nov.-

febr.-m
áj.)

Fejlesztésre irányuló tervek, feladatok, 
m

egfigyelések, elem
zések is vannak a 

végén.
Szülői tájékoztatás időpontja

Ö
sszegezve:

a m
eghatározások nem

 túl részletesek, ellenben az 
értékelési skála igen széles! (jól lehet vele a 
különbségeket jelölni)
M

érési időszak:
kiscsoport:1x (m

ájusban)
köz.-nagycsoport: 2x (októberben-m

ájusban)
Fejlesztési cél, fejlesztési feladatok vannak a 
végén, valam

int Speciális segítségnyújtás 
felsorolás, Ó

vodáskor végi fejlettség
Jellem

zők összegzése is van
Részletes szülő tájékoztatási fülek
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Gyógytestnevelés beszámoló 

2017/2018 nevelési év 

 

2017 szeptember 18-tól kezdődtek meg a gyógytestnevelés foglalkozások a Mozgolóda 

Óvodában. A foglalkozások megkezdése előtt szülői értekezletet tartottam 2017. szeptember 

8-án. 

A gyógytestnevelés foglalkozásokat az alábbi létszám és időpont felosztás szerint tartottam: 

Óvodák létszám csoport időpontok 

Mozgolóda Óvoda 42 fő 3 hétfő és szerda 

1.csop 10.10-11.50 

2.csop 10.50-11.20 

3.csop 11.20-12.00 

 

Mozgolóda Óvoda előforduló diagnózisok 

hanyagtartás mellkas 

deformitás 

scoliosis obesitas lúdtalp 

35 fő 4 fő 3fő - 22fő 

 

Sajnos az idei nevelési évben nem került sor a gyógytestnevelésre járó gyermekek 

kontrollszűrésére, így statisztikailag erről nincs adatom. 

 

A foglalkozásokat heti 2* 35 percesek voltak, játékosak, életkorhoz igazodva. 

A legelső órákon felmértem a gyermekek előzetes mozgásműveltségét, nagymozgásuk 

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

testtartás beállítására, megéreztetésére elsősorban játékos órákkal, utánzó gyakorlatokkal. 

A légző gyakorlatokat is már év elején beterveztem egyrészt a mellkas fejlesztését célozva, 

másrészt a helyes légzés technika, légzés ritmus rögzítése érdekében. 

A kúszó, mászó gyakorlatok az év során folyamatosan beépültek az órák menetébe, voltak 

viszont speciális kúszó, mászó órák. 

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

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

izomfejlesztő gyakorlatok felé. 

Sokféle szert használtam a foglalkozások során (babzsák, pad, labda, bot, bordásfal, nagy és 

kislabda, korongok, karika, gumikötél). 



A lábboltozat prevencióra, korrekcióra nem jut sajnos annyi idő, amennyivel tényleges 

eredményeket érhetnék el. A szülőknek így kiegészítésként írtam segítségül lábtorna 

gyakorlatokat otthoni gyakorlásként. 

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

fiókot, ahol megkereshetnek a szülők kérésükkel, esetleges fogadóóra időpontok 

egyeztetésére. 

Az elért eredmények megőrzése érdekében a gyermekeknél, szülőknél szorgalmaztam az 

egészséges életmódot, úszást, mozgásos tevékenységgel töltött szabadidőt. 

 

Az idei nevelési évben is Szakmai Gyógytestnevelési Centrumunkkal szakmai 

konzultációs és prevenciót, fejlődést elősegítő programokat szerveztünk az 

óvodapedagógusok számára. 

A tavalyi nevelési évben kezdtük el ennek ismertetését óvodai régiónként, és idén folytattuk, 

hogy azok az óvónők is részt vehessenek, akik tavaly a beosztásuk miatt nem tudtak jelen 

lenni. 

Ennek folyamata 3 részből állt: elméleti, gyakorlati és külső szakmai vendég bemutató 

előadása. 

Az elméleti előadáson minden óvónő jelen tudott lenni, mivel egy nevelői értekezlet 

alprogramjaként került megrendezésre. 

Előadás tartalma: 

 Az elmúlt évtizedek népbetegsége a lúdtalp. A lábtorna beépítésének lehetőségei az 

óvodai mindennapokban. Megfelelő cipő kiválasztása. 

 Helyes testtartás ismérvei, beállításának főbb mozzanatai. 

 Általános tudnivalók az óvodában előforduló mozgásgyakorlatokról: mi helyes és mi 

helytelen? 

 Óvodás korban előforduló mozgásszervi elváltozások jelei. Káros és ajánlott 

gyakorlatok. 

A gyakorlati bemutatóra 2018. február 28-án került sor a Sasadi Óvoda székhelyén (7fő 

résztvevő).Elsődleges célja szakmai visszacsatolás az elméleti előadásra, tartáskorrekció, 

prevenció gyakorlati alkalmazásának bemutatása. 

Gyakorlati bemutató tartalma: 

 Tartásjavító játékok az óvodai mindennapokban, a prevenciót célozva 

 Ajánlott és káros gimnasztikai gyakorlatok, hibajavítási lehetőségek 



 Mozgásszervi elváltozások korrekciója a gyógytestnevelésben 

Tornaeszköz a labda volt. 

Harmadik lépésként pedig a tavaszi pedagógiai napok keretén belül Pektor Gabriella tartott 

elméleti és gyakorlati bemutatót, óvónők aktív közreműködésével. 

Témája a tartásjavítás, prevenciós lehetőségek az óvodában babzsákkal, padon. 

A Mozgolóda Óvodából is jelen volt óvodapedagógus. 

 

Szeretnék köszönetet mondani az óvodavezetőnek, titkárának, Ida helyettesnek, 

óvodapedagógusoknak, akikkel jól együtt tudtam működni, mindenben segítségemre voltak. 

Valamint a pedagógai asszisztenseknek, akik  nagyon sokat segítettek a gyermekek 

átadásában, öltöztetetésében, hogy gördülékenyen megvalósuljanak foglalkozásaim. 

 

Budapest, 2018.június 18 

Besnyő Rita 

gyógytestnevelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyógytestnevelési beszámoló 
2017/2018 nevelési év 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda Cseperedő és Lurkó óvodai telephelyének gyógytestnevelési 

ellátását 2018. január 1-én vettem át Dörnyei Kristóf gyógytestnevelőtől. A foglalkozásokra 

hetente kétszer, kedden és csütörtökön, a délelőtti tanítási rend alatt került sor. 

A csoportok időbeosztása, létszáma és diagnózisa a következőképpen alakult: 

Cseperedő Óvoda 

Csoport Létszám Időpont 

Diagnózis 

Hanyagtartás Scoliózis 
Mellkas 

deformitás 
Obesitas 

1. 16 fő 
9:30-

10:10 
10 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

2. 14 fő 
10:15-

10:55 
12 fő 1 fő 1 fő  

 

Lurkó Óvoda 

Csoport Létszám Időpont 

Diagnózis 

Hanyagtartás Scoliózis 
Mellkas 

deformitás 
Obesitas 

1. 14 fő 8:00-8:40 12 fő 
  

2 fő 

2. 16 fő 8:45-9:25 15 fő 
  

1 fő 

 
Összességében a 2 óvoda telephelyről 60 gyermek vett részt a gyógytestnevelési 

foglalkozásokon, a leggyakoribb diagnózis a hanyagtartás volt (49 fő). Előfordultak olyan 

gyermekek, amelyeknél egyszerre több elváltozás volt tapasztalható. Sajnos az idei nevelési 

évben sem került sor a gyógytestnevelésre járó gyermekek kontrollszűrésére, így 

statisztikailag az állapotváltozásukról nem tudok adatot szolgáltatni. 

A foglalkozások 2*40 percesek voltak, az életkornak megfelelő játékos mozgásformákkal és 

kötöttebb gimnasztikai feladatokkal karöltve. Külön hangsúlyt fektettem a testtartásjavítás 

mellett, a gyermekek mozgáskoordinációjának és ügyességének fejlesztésére.  

A legelső órákon felmértem a gyermekek előzetes mozgásműveltségét, testtartásukat, 

szövegértésüket, és ennek megfelelően terveztem meg a további nevelési év tanítási egységeit. 

Az őszi időszakot figyelembe véve 5 alapvető tornaszert építettem be az oktatásba: labda 

(gumilabda, teniszlabda, fitball, medicinlabda), karika, bordásfal, gumikötél és pad. Ezekkel 

egyaránt végeztettem tartásjavító, általános izomerősítő, ügyességfejlesztő, 

állóképességfejlesztő és játékos feladatokat. Ezek mellett a talpboltozat prevenciós és 

korrekciós feladatait is tartalmazták a foglalkozások.  

Igyekeztem a szülőkkel való kapcsolattartást is előtérbe helyezni, hiszen ez alapja az 

optimális és hatékony pedagógiai munkának. Több szülővel emailben levelezést folytattam a 

gyermekeik állapotáról, valamint szülői kérésekre otthon is végezhető feladatsorokat írtam.  

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy nagy segítséget jelentett a munkám során, hogy az 

óvónők, dajkák valamint a pedagógusasszisztensek átöltöztették és a tornateremhez kísérte a 

gyermekeket. Ez gördülékenyebbé tette az órákat, valamint lehetőséget biztosított, hogy az ez 

által megspórolt időt több játékra, relaxációra, légzésgyakorlatokra és az óra végi értékelésre 

fordítsam. További köszönetet szeretnék mondani az óvodavezetőknek, helyetteseknek, 



óvodatitkároknak, és minden óvodai dolgozónak, akikkel kivétel nélkül jól együtt tudtam 

működni. Az általuk megteremtett pozitív légkör és a gyógytestneveléshez való hozzáállásuk 

jó alapot biztosított az óratartásaimnak.  

 

 

Budapest, 2018. 06. 17.        Szabó Norbert  

Gyógytestnevelő  

 


