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Az értékelés törvényi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
A nevelőtestület által is elfogadott vezetői megítélés: A terület eredményei: 3 kiemelkedő, 2

megfelelő, 1 fejleszthető
Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési
program, Továbbképzési/beiskolázási terv,
Munkaterv

1. Pedagógiai folyamatok

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az óvoda
kulcsfolyamatai

Vezető megítélése (1-3):
2,5
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, tanulásitanítási 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.
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Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a
stratégiai és operatív tervezés?
stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.

A Sasadi Óvodában 2017 szeptemberében kissé átalakult a munkaközösségi struktúra. Az
intézményi szintű Hagyományőrző munkaközösség az előző években nem váltotta be a
reményeket; nem tudtak valódi, intézményi szintű munkát segítő célt kitűzni, feladatokat
meghatározni vezetők és dolgozók. A székhely és telephely óvodákban tovább működtek a
megszokott, mindenki által elfogadott hagyományőrző tevékenységek, programok, sőt újakkal is
kiegészültek – ezekről alkalmanként tájékoztatták egymást az óvodák dolgozói.
A Napló/ dokumentáció előkészítő munkaközösség 2017 szeptemberére elkészítette a közös
napló formátumot, amely minden, törvény által előírt, és a nevelő-oktató munka tervezéséhez,
megvalósításához és dokumentálásához szükséges fejezetet, táblázatot tartalmaz.
Az előző nevelési év tapasztalatai alapján szükségét láttuk a Tehetséggondozói szakmai centrum
hatékonyabb működtetéséhez munkaközösség megalakításának.
A felmerült igény alapján létrejött a Pedagógiai asszisztensek munkacsoportja, melynek tagja
mind az 5 asszisztens, valamint az óvoda pszichológusa és gyógypedagógusa. Decemberben
kerületi szintű közös munkával, fenntartói és szakértői támogatással alakult meg a Pedagógiai
Program beválását vizsgáló munkacsoport.
Így óvodánkban 5, intézményiszintű munkaközösség és 2 munkacsoport kezdte meg működését.
Megalakulásukkor, céljaik és feladataik meghatározásakor a Pedagógiai Program célkitűzéseiből
indultak ki. Tervezett tevékenységük teljes összhangban van a közoktatással szembeni
elvárásokkal.
A Pedagógiai Program beválásának vizsgálatáról, módosításokról tájékoztattuk a fenntartót,
a szülőket és a dolgozókat.

A székhely és a telephelyek összesített véleménye a munkaközösségekről:

Ssz.

1.
2.
3.

Munkaközösségek és a kitűzött
célok kapcsolata ⇛
⇓
Milyen mértékben lelhető fel az
összhang a munkaközösségi
terv és a PP cél és
feladatrendszerével?
Belső Ellenőrzési Csoport,
minőségfejlesztési
munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Gyermekvédelmi
munkaközösség

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
(0, 1, 2, 3)
Székhely

Törcsvár
Utcai
Óvoda
telephely

TeszVesz
Óvoda
telephely

Átlag/ %

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100
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4.
5.
6.
7.

Környezet
és
természetvédelem az óvodában
munkaközösség
Tehetséggondozói
Szakmai
Centrum m.k.
Pedagógiai
asszisztensek
munkacsoportja
PP
beválás
vizsgáló
munkacsoport

100

100

100

100

100

100

100

100

66

70

68

68

100

100

100

100

Miért? (rövid szöveges összefoglaló nevelőtestülettől): „A PP cél-, és feladatrendszerének
figyelembevételével készítjük az éves munkatervet, ezen belül a munkaközösségek munkatervét is.
Figyelembe vesszük az előző évben elért eredményeket, és a következő év céljait, feladatait ezek
alapján tervezzük.” A pedagógiai asszisztensek feladatait részletesebben megjeleníthetnénk a PPben.

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Munkaközösségek összhangja
a közoktatással szembeni
elvárásokkal
⇛
⇓
Milyen mértékben lelhető fel az
összhang a közoktatással
szembeni elvárásokkal?
Belső Ellenőrzési Csoport,
minőségfejlesztési
munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Gyermekvédelmi
munkaközösség
Környezet
és
természetvédelem az óvodában
munkaközösség
Tehetséggondozói
Szakmai
Centrum
Pedagógiai
asszisztensek
munkacsoportja
PP
beválás
vizsgáló
munkacsoport

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
(0, 1, 2, 3)

Székhely

Törcsvár
Utcai
Óvoda
telephely

TeszVesz
Óvoda
telephely

Átlag/ %

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Miért? (rövid szöveges összefoglaló nevelőtestülettől): „Teljes mértékben megfelel a közoktatási
törvény előírásainak.”
Az idézet a székhely és telephelyek összesített adatszolgáltatásaiból, jelentéseiből került
beemelésre.
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Elvárásnak való megfelelés szempontunk.
Ssz.
1.

⇓ Munkaközösségek,
munkacsoportok
Belső Ellenőrzési Csoport,
minőségfejlesztési
munkaközösség
Szakmai munkaközösség

-

2.
3.

Gyermekvédelmi
munkaközösség

Környezet
és
természetvédelem
az
óvodában munkaközösség

A tervezett feladatok pontos végrehajtására, az
időpontok betartása, az eszközök pontos, és időben
történő felmérése, határidők betartása, betegség
esetén az adott téma felelőse jelezzen a vezetőnek.
Információáramlás hatékonyságának javítása
Egyenletes
feladatelosztás;
kevesebb
feladat/program; jobb szervezés; magasabb
színvonal.
Hospitálási
lehetőségek
hatékonyabb
megszervezése.
Módszertani kérdések pontosítása.
Tehetséggondozás és felzárkóztatás kérdésköre.

-

Egyre több az SNI gyermekek létszáma az egyes
csoportokban, ezért több gyakorlati bemutatót,
érzékenyítő előadást, képzést igénylünk.

-

A megbeszélt időpontok betartása
Kevesebb,
de
nagyobb
lelkesedéssel
megvalósítható programok/tervek
Valós problémákkal foglalkozzunk, kevesebb néha
több.
Módszertani kérdések megbeszélése
Feladatok tervezésénél annyi feladat legyen
amennyi vállalható
Környezettudatos szemlélet megjelenése a napi
gyakorlatban, tervezőmunkában, a dolgozók
szemlélet formálása.

-

4.

Javaslatok
(rövid, szöveges összefoglaló)
A közösen kitűzött célok, feladatok tartása,
új kollégák bevonása a BECS munkájába.

5.

Tehetséggondozói Szakmai
Centrum
Pedagógiai
asszisztensek
munkacsoportja

6.

7.

PP
beválás
munkacsoport

-

Havonta megbeszélés, és bemutatók szervezése.

-

Több elméleti, és gyakorlati ismeret egymás
közötti
megosztására,
képzésre,
szakmai
konzultációra-gyógypedagógussal,
pszichológussal- lenne igényünk.

vizsgáló

Erősségek:
- Az előző évhez képest javult az intézményi szintű munkaközösségek céljainak
összehangolása a közoktatással szembeni elvárásokkal, nőtt a tevékenységükkel való
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-

elégedettség.
Elkötelezett, lelkes, képzésen szívesen részt vevő kollégák csatlakoztak a
munkaközösségekhez.
Kompromisszum-, és együttműködő készség a közös, mindenkinek megfelelő produktum
létrehozására.
Sokoldalú tudással, tapasztalattal rendelkező nevelőtestület – ahol vannak, akik
hajlandóak és képesek tudásukat megosztani kollégáikkal.
Minden területet fontosnak tartó, és támogató óvodavezetés
Év elején elkészített összesítő táblázat a három óvodában tervezett programokról,
hagyományokról.

Fejleszthető területek:
- Elkötelezett, felelősséget vállaló, a soron következő feladatokat szem előtt tartó
munkaközösség vezetők munkáját több kolléga segítse.
- Tervező munka, összejövetelek megszervezése.
- A feladatok koordinálása, időpontok, személyi és tárgyi feltételek összehangolása.
- A kevésbé aktív kollégák motiválása, bevonása. Ösztönzés a tudásmegosztásra.
- Információ átadás, továbbadás hatékonyságának növelése állandó csatornák
létrehozásával.
- Szorosabb kapcsolattartás a munkacsoportok külső partnereivel, a kerület által kínált
lehetőségek kihasználása.
Fejlesztési javaslatok:
- Rendszeres vezetői konzultáció a szakmai munkaközösségek vezetőivel. Segítségnyújtás
számukra a szervezésben, koordinálásban, munkatársak motiválásában.
- Az elkészült éves programok időpontjainak körültekintőbb összehangolása.
- Hívjuk meg egymást a székhelyen/telephelyen zajló tevékenységekre – tapasztalatszerzés
céljából. A belső tudásmegosztás megtervezése.

6

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
Szempont: 1.2. Milyen az intézmény Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
működését irányító éves tervek és a megállapításai alapján történik a következő
beszámolók viszonya, hogyan épülnek nevelési év tervezése.
egymásra?
Javasolt tartalom: A 2016-2017. nevelési év beszámolójában meghatározott fejleszthető területek és

fejlesztési irányok, az ezekre épülő célok és feladatok, és azok megvalósítása. Erősségek,
fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Fejlesztési javaslatok
(2016-2017. éves beszámoló)
1.Szabályozott és tervezett nevelési-oktatási
gyakorlat érdekében „a fogalmak tisztázása,
a tervezési munka pontosítása szükséges a
nevelési év elején” (Napló munkacsoport)
→
2.Pedagógiai program módosítása: „Az
újbóli olvasás, dokumentumelemzés közben
keletkezett észrevételeket, javaslatokat…
felhasználjuk a beválás-vizsgálat és a
módosítási javaslatok elkészítése során.”
→

Célok és feladatok
(2017-2018. éves munkaterv)
-Csoportnapló továbbfejlesztése – reflexiónak
legyen hely
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek
időpontja:
Csoportnapló, fejlődési napló, éves munkaterv
elfogadása
„Pedagógiai Program beválás vizsgálatának
előkészítése
Cél: Az intézmény pedagógiai programja világos
legyen, a nevelés, tanulási-tanítási folyamat
tervezése,
megvalósítása,
ellenőrzése
és
értékelése során a gyermeki alapkészségek és
kulcskompetenciák fejlesztésére koncentráljon”

3.„Nyugdíjazás, illetve munkahely váltás Új munkaközösség vezetők: BECS, Szakmai,
miatt személyi változások lesznek a Környezet
–
és
természetvédelem,
munkaközösség vezetők személyében.”
Gyermekvédelmi és Tehetséggondozói Szakmai
munkaközösség
4.„Az elkészült éves programlistából A pedagógiai programban is megjelenített
szeptemberre közösen válogassuk ki azokat, óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett
amelyeket
feltétlenül
megvalósítunk tartalmai és időpontjai
intézményi vagy telephelyi szinten.
Egyeztessük
az
időpontokat,
hogy
elkerüljük
a
programok
ütközését,
torlódását.”
5.„A Tehetséggondozó Szakmai Centrum
feladatainak koordinálásához munkacsoport
létrehozása.”
6.„Pedagógiai
asszisztensek
munkacsoportjának megalakítása.”

Szakmai munkaközösség neve:
Tehetséggondozói Szakmai Centrum
A pedagógiai asszisztensek munkacsoportot
hoztak létre tapasztalataik kicserélésére.

7.Az előző év teljesítményértékeléséből BECS éves terv:
adódó feladatok
A teljesítményértékelés eszköztára teljes legyen
Vezetői teljesítményértékelés
Teljesítményt mérő kérdőív készítése a
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helyettesekre
Az előző nevelési év teljesítményértékelések
összesítése
alapján,
intézményi
szinten
fejlesztendő terület pedagógusoknál:
1. Jogszabályok ismerete
2. Továbbképzéseken részvétel
3. IKT kompetenciák
Intézkedési terv a fejlődés segítésére:
1. Konferenciákon való részvétel biztosítása,
belső megbeszéléseken a jogszabályi
hivatkozások ismertetése
2. Továbbképzési lehetőségek ismertetése,
részvétel biztosítása
3. IKT képzések megszervezése, igény
felmérés alapján
Az előző nevelési év teljesítményértékelések
összesítése
alapján,
intézményi
szinten
fejlesztendő terület NOKS dolgozóknál:
1. Kompetencia határok ismerete
Intézkedési terv a fejlődés segítésére:
SZMSZ, Házirend, PP és munkaköri leírások
alapján a munkakörökhöz kapcsolódó jogok és
kötelességek ismétlése. Beszélgető körök
szervezése.
Az előző nevelési év teljesítményértékelések
összesítése
alapján,
intézményi
szinten
fejlesztendő terület:
1. Kapcsolatok, kommunikáció
Intézkedési terv a fejlődés segítésére:
Kommunikációs
technikák
és
konfliktus
megelőzés,
konfliktuskezelés
tanulása
óvodapszichológus
támogatásával.
Megbeszélésekről feljegyzések készítése.
8.A
belső
szakmai
ellenőrzésre
ráhangolódásképpen
hospitálások
bevezetése a székhelyen és a Tesz-Vesz
Óvoda telephelyen is, gyakornokok segítése

BECS éves terv: Pedagógusok önértékelésének
megszervezése, levezetése
Ismertetjük a nevelőtestülettel, előzetesen
megbeszéljük a részt vevő kollégákkal, hogy kik
lesznek az önértékelésben résztvevők, valamint
azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés
során
Kiemelten a minősítési eljárásban résztvevők
önértékelésének megszervezésével
Cél: a sikeres minősítés segítése
Portfólióműhely foglalkozások:
Vezeti: P. H. Mária (köznevelési szakértő,
tanfelügyelő minőségben)
A gyakornokok esetében kiemelt figyelmet
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fordítunk a minél több szakmai tapasztalat
megszerzésére. az év folyamán több hospitálási
alkalmat szervezünk számukra feladat ellátási
helyükön és azon kívül is.
9.A gyermekek fejlődését követő napló Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek
korrekciója
időpontja:
Csoportnapló, fejlődési napló, éves munkaterv
elfogadása
10.A
gyermekek
megfigyelésének, Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és
értékelésének módszertana – fejlesztés, felhasználásuk – intézményi szint
önfejlesztés. Neveltségi szint mérés Neveltségi szint mérése – mérőeszköz
eszköztár elkészítése – külső szakértő Pedagógiai Program beválása – mérőeszköz
segítségével
L. L.né szakértő
Mérés – értékelés - Tervezett mérések
Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintje
Neveltségi szint mérés és eredményeire alapozott
fejlesztés szülők bevonásával, tavasszal az alábbi
területeken:
- Normához, szabályhoz, szokáshoz való
viszony
(egészségügyi
szokások,
önkiszolgálás, viselkedési normák)
- Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt,
gyermek-gyermek,
gyermek-közösség
kapcsolata)
Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt,
kötelező jellegű, közösségért végzett)
11.Gyermeki elégedettséget mérő eszköztár BECS Éves terv: A gyermekelégedettségi
mérőeszközök elkészítése
elkészítése
12.Gyermekvédelmi
munkacsoport Cél a gyermekek hátrányainak csökkentése
működésének segítése nyilvántartások,
dokumentumok
átadásával,
megbeszélésekkel, tájékoztatókkal
13.Fejlesztő helyiségek számának növelése
14.Nyílt napok szervezése a szülők számára
-Több délutáni, szülőkkel közös program
-aktívabb részvételre ösztönzés a Szülői
Közösség összejövetelein
15.Feladatok alaposabb átgondolása, jobb
ütemezés, ne
torlódjanak a tennivalók, rendezvények
Több kollégát vonjunk be a plusz feladatok
végzésébe
Információ áramlás javítása
16.Tárgyi eszközök pótlása, elhasználódott
eszközök lecserélése

A szülők, nagyszülők is vegyenek részt a
közösségfejlesztésben
A pedagógiai programban is megjelenített
óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett
tartalmai és időpontjai
Cél: Belső kapcsolatok erősítése átgondolt
tervezéssel, információ átadással
A pedagógiai programban is megjelenített
óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett
tartalmai és időpontjai
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17.A
munkaközösségi
beszámolók, Cél:
Optimális,
telephelyi összesített beszámolók határidőre infrastruktúra
készüljenek el, és tartalmazzák a következő
nevelési évre szóló javaslatokat is.
„A
2017/2018-as
nevelési
év
munkatervének készítésekor figyelembe
vesszük ennek a beszámolónak a fejlesztési
javaslatait.”

esztétikus

és

korszerű

A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása:
1.A csoportnapló egységes tartalmában és formájában megegyeztek a három óvoda pedagógusai –
emellett megtarthatták a helyi sajátosságot a tevékenységek tervezését illetően (tematikus, heti,
projekt terv). A választott formában minden területhez tartozott hely a reflexiónak – ahogy kérték
azt előző élvben a pedagógusok. A napló kialakításához, használatoz kapcsolódó szakmai
beszélgetéseken, majd az ellenőrzések során is tapasztaltam, hogy szükség van a fogalmak
magyarázatára, példákon keresztül megvalósuló bemutatására. (Tematikus- és hetiterv
összefüggése, programok és szervezési feladatok különbsége, reflexió írása, statisztikák vezetése.)
A „Csoportnapló ellenőrzés eredményessége” 72 %, ami azt mutatja, hogy javítandó a
dokumentációs fegyelem a napló vezetés terén.)
2.Pedagógiai Program módosítása: team munkában, a kerületi szakmai munkába bekapcsolódva,
szakértők irányítása mellett megtörtént a program feltételeinek vizsgálata, az intézményi
önértékelés elvárásainak beépítése. (1.sz. melléklet)
3.Új munkaközösség vezetőket választottunk, akik a munkaközösségek tevékenységét
megfelelően irányították.
4. Szeptemberre elkészült az összesítő táblázat, amely az óvodai ünnepek és egyéb programok
tervezett tartalmait és időpontjait mutatja.
5. A Tehetséggondozó Szakmai Centrum feladatainak koordinálásához létrejött
munkaközösség. Saját éves terve megvalósulásáról a mellékletben található beszámoló.

a

6. A pedagógiai asszisztensek munkacsoportot hoztak létre tapasztalataik kicserélésére. Az év
közben kialakuló pedagógus hiány, illetve három kolléga továbbtanulása miatt a tervezett
összejöveteleken, képzéseken való részvétel ritkán valósult meg. Éves munkájukról beszámoló a
mellékletben olvasható.
7. Az előző év teljesítményértékeléséből adódó feladatok:
A teljesítményértékelés eszköztára teljes lett – elkészült a TÉSZ (Teljesítmény Értékelési
Szabályzat), amely 2018.szeptember 1.-től lép életbe, és iránymutató lesz az értékelés eredménye a
differenciált béremelés elosztásánál.
Az előző nevelési év teljesítményértékelések összesítése alapján, intézményi szinten
fejlesztendő terület pedagógusoknál:
-

Jogszabályok ismerete: Értekezleteken, megbeszéléseken az óvodavezető mindig kitért az
aktuális témához tartozó jogszabályok ismertetésére
Továbbképzéseken részvétel: Főként a kerületi továbbképzéseken, pedagógiai napokon
10

-

vettek részt az óvodapedagógusok. A vezetőség tagjai fővárosi és országos szintű
képzéseken, konferenciákon is voltak. (Oktatási Hivatal, Mód-szer-tár, Raabe) Többen
rendszeresen jártak a kerületi szakmai centrumok bemutatóira, képzéseire. PEK-torna
tanfolyamára és egy napos képzésére a Tesz-Vesz Óvoda pedagógusai és a vezető
kapcsolódtak be. A kötelező továbbképzést a kollégák teljesítették. A teljes nevelőtestület
számára két alkalommal szerveztünk képzést (Mozgáskotta, Gyermekvédelem)
IKT kompetenciák : A fenntartó segítségével 2018 február – június között 12 fő WORD, 6
fő EXCEL tanfolyamon vett részt.

Az előző nevelési év teljesítményértékelések összesítése alapján, intézményi szinten
fejlesztendő terület NOKS dolgozóknál:
-

Kompetencia határok ismerete: Dajkakonferencián és Óvodatitkári konferencián vettek
részt kollégáink, és a vezető.
A munkaköri leírásokat frissítettük, ezzel kapcsolatos csoportos és egyéni beszélgetéseket
folytattunk.
Az SZMSZ módosítást a jogszabályi változásoknak megfelelően
1. a Teljesítményértékelési Szabályzat (TÉSZ) megalkotásakor, 2. az adatvédelmi és
iformációs szabályok (GDPR) bevezetésével megtettük. Erről a dolgozókat és szülőket
tájékoztattuk, a legitimáció megtörtént.

Az előző nevelési év teljesítményértékelések összesítése alapján, intézményi szinten
fejlesztendő terület:
-

Kapcsolatok, kommunikáció: Az óvodapszichológus segítségét kértük a témával
kapcsolatos beszélgetések megtartására. Az óvodák dolgozói közti közvetlen kapcsolat
felvételére ösztönöztünk, a szervezésben segítettünk azáltal, hogy találkozóinknak mindig
másik óvoda adott helyet. A megbeszélésekről feljegyzéseketkészítettünk.

8.Hospitálások bevezetése a székhelyen és a Tesz-Vesz Óvoda telephelyen is, gyakornokok
segítése: Egy gyakornoknak szeptemberben, egynek pedig májusban volt a minősítő vizsgája. A
sikerhez hozzájárult tapasztalt kollégáik, és az óvodavezető segítő támogatása. A hospitálások a
székhelyen nem valósultak meg – intézményi szinten, szakmai mukaközösségi vagy szakmai
centrumi programokhoz kapcsolódva szerveztük. Kollégáink közül csak páran éltek a lehetőséggel,
hogy betekintsenek a telephelyeken folyó fejlesztő munkába. Csoportlátogatások és ünnepségekre
készülődés alkalmával sok, szakmailag jó, továbbadásra érdemes gyakorlatot láttam.
9.A gyermekek fejlődését követő napló korrekciója: A fejlesztőpedagógus végzettséggel
rendelkező óvodapedagógusok által készített, fejlődést követő dokumentációt többszöri egyeztetés,
módosítás után elfogadta nevelőtestület. Bevezetésének módjáról, üteméről közös döntést hoztunk.
Az új fejlődési napló koherens az év végi beszámoló ide vonatkozó tartalmával, és külső szemmel
is áttekinthető, értelmezhető, esztétikus. A kollégák által jelzett kisebb hibákat javítanunk kell, de a
gondos odafigyeléssel vezetett, megjegyzésekkel szükség szerint kiegészített fejlődési naplót – az
óvodapszichológussal is egyeztetett módosítások elvégzése után - alkalmasnak tartom a
gyermekek egyéni fejlesztésének dokumentálására, tervezésére.
10. Neveltségi szint mérés eszköztár elkészítése: Nevelés nélküli munkanapon, L.L.né szakértő
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mutatta be az eszközcsomagot, és annak használatát. A nevelőtestület elfogadta, a pedagógiai
asszisztensek az iskolába menő gyermekek közül óvodánként 10-10 gyermeknél elvégezték a
megfigyelést, majd az összesítést. A szülőket tájékoztattuk a mérésről – igen kíváncsiak voltak
annak szempontjaira – így számukra is elérhetővé tettük a szempontsort. Az összesített
eredményről tájékoztatjuk a szülőket.
11.Gyermeki elégedettséget mérő eszköztár elkészítése: A BECS elkészítette, a mérést
elvégezte, az eszköztárra vonatkozó korrekciós javaslatot megtette. (BECS beszámoló a
mellékletben)
12.Gyermekvédelmi munkaközösség működésének segítése nyilvántartások, dokumentumok
átadásával, megbeszélésekkel, tájékoztatókkal: Nevelés nélküli munkanapon a
Humánszolgáltató Központ munkatársa (V.P.) tartott előadást. A gyermekvédelmi esetek
megoldásában mindig részt vettek az óvodai munkaközösség vezetői. (Beszámoló a melékletben.)
13.Fejlesztő helyiségek számának növelése: A Tesz-Vesz Óvoda telephely alapító okiratában
szerepel a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése. Ebben az évben két ilyen gyermek volt,
akikhez utazó logopédus járt. Kevésnek bizonyult a logopédiai szoba, ezért a nevelői szobában
helyeztünk el tükröt, alakítottuink ki megfelelő helyet a fejleszutéshez.
A Dayka Gábor utcai székhely óvodában autizmus spektrum zavaros gyermekeket integrálunk. A
rendelkezésre álló két helyiség (logopédiai szoba, pszichológus szobája) kevésnek bizonyult. Ezért
már a nyár folyamán megkezdtük az óvodavezetői és az óvodatitkári iroda átalakítását – így még
egy nyugodt helyiséget tudtunk biztosítani a csoporton kívüli fejlesztések számára.
Legnagyobb gondot az okozta pedagógusaink és asszisztenseink számárta, hogy hova tudnának
visszavonulni a gyermekekkel, amikor azt látják, hogy szükségük lenne egy kis elkülönülésre. A
függetlenített vezetőhelyettes irányításával kiürítettünk egy dokumentum raktárt, és ott csendes,
szenzoros szobát alakítottunk ki: sötét, benne egyénileg irányítható, színes fények, puha szőnyeg,
babzsák fotelek, manipulációs játékok, megnyugtató zene. Naponta többször is van „látogatója”, és
igen elégedettek ezzel a megoldással. A szenzoros szoba önkormányzati képviselői támogatással
valósult meg – ez úton is köszönjük!
A székhely óvoda nagyméretű aulájában rendszeresen tartunk olyan értekezleteket, amelyeken
projektorra és vetítő vászonra szükség van – ezek beállítása nem túl ideális. 2018 májusában
vásároltunk és felszereltettünk ide egy Classboard típusú interaktív táblát.
Célunk ezzel az is, hogy kihasználjuk a tábla által nyújtott lehetőségeket a gyermekek
fejlesztéséhez: rajzolás, képalkotás nagy felületen, interaktív fejlesztő játékok, ismereteket bővítő
animációk, művészeti élmények nyújtása zene, mese területen.
14.Nyílt napok szervezése a szülők számára (Több délutáni, szülőkkel közös program, aktívabb
részvételre ösztönzés a Szülői Közösség összejövetelein): Mind a 15 csoportban szerveztek az
óvodapedagógusok nyílt napot óvodásaink hozzátartozói számára. Az érdeklődő, leendő óvodás
gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok sikeresek voltak. A szülőkkel közös programok
száma jelentősen növekedett – különösen a Tesz-Vesz Óvodában.
A Szülői Közösség összejöveteleire minden próbálkozásunk ellenére (személyre szóló e-mail,
borítékos levél, faliújságra kiírás, személyes megszólítás) még mindig a vártnál kevesebb szülő
jön el. Ez azért jelent problémát, mert jelentős változások történtek (pl E-menza bevezetése),
dokumentum módosítások, beszámolók, programok, amelyekről ilyen alkalmakkor adunk első
körben tájékoztatást, és kérjük, hogy továbbítsák azt a csoportba járó gyermekek szüleinek – ez
nagy mértékben javíthatja az információ áramlást.
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15.Feladatok alaposabb átgondolása, jobb ütemezés: Szeptemberben, a munkatervben már nagy
potossággal szerepeltek a három óvodában külön, illetve közösen tervezett programok időpontjai –
és ez mindenki számára elérhető és követhető volt honlapunkon is.
16.Tárgyi eszközök pótlása, elhasználódott eszközök lecserélése: Az év elején tervezettekhez
folymatosan újabb igények jelentkeztek.. Az év során anyagi lehetőségeinkek megfelelően
folytattuk az igényfelmérést, eszköz cserét és beszerzést. (Lásd később.)
17.A munkaközösségi beszámolók, telephelyi összesített beszámolók határidőre készüljenek
el, és tartalmazzák a következő nevelési évre szóló javaslatokat is: Az óvodavezetés május
elején tartott értekezletén közösen döntött a megvalósítható ütemezésről – ennek ellenére a
határidők betartása és a tartalom még fejlesztendő terület óvodánkban.
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Szempont: 1.3. Hogyan működik
ellenőrzés az intézményben?

az Elvárás:
Az
intézményi
stratégiai
alapdokumentumok alapján az intézményben
belső ellenőrzést végeznek.

A székhelyi és telephelyi összesített ellenőrzési eredmények:
Ellenőrzések
S
s
Száma ⇛
z Eredményessége
.
⇛
Önértékelések
száma
Önértékelés
eredményessége

1.

Felvételi és
mulasztási napló
ellenőrzés száma
2.
Felvételi
és
mulasztási napló
ellenőrzés
eredményessége
Csoportnapló
ellenőrzés száma
3.
Csoportnapló
ellenőrzés
eredményessége
Fejlődési napló
ellenőrzés
4.
száma
Fejlődési napló

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
Székhely
1

Törcsvár Utcai
Óvoda
telephely
1

Tesz-Vesz
Óvoda
telephely
1

Össz.
átlag/%

Nem végzünk
százalékszámítást.
Elindítottuk az
OH online
felületén
önértékelési
folyamatokat, de
Fejleszthető:
Megosztott
sajnos sok
figyelem
kezdeti
Fejleszthető:
dicséret egyénre Tervezés,
probléma miatt
Fejleszthető
szabása
személyre szóló, Dokumentáció, nem sikerült ott
önfejlesztés
konkrét
szabad játék, dokumentálni.
értékelés
együttműköSegítséget
dés,
kértük a
kommunikáció Budapesti POKtól.
Erősség:
Differenciálás,
beszéd érthetőség
mintaadás
példaadás

Erősség:
Játékban
fejlesztés,
elfogadó,
önbizalom
erősítő
légkör
megteremtése

Erősség:
differenciálás
érdeklődés
fenntartása,
változatos
tevékenységek
Jó hangulat,
szeretetteljes
légkör

42

12

12

66

90%

100%

100%

97%

28

8

12

66%

66%

83%

72%

14

8

8

40

14

ellenőrzés
eredményessége
Nevelési
gyakorlat:
Önértékeléshez,
minősítéshez,
mentoráláshoz
kapcsolódó
tevékenység/fogl
alkozás
látogatása
Gyermekproduk
tumok ellenőrzés
száma
5.
Gyermekproduk
tumok ellenőrzés
eredményesség

66%

66%

83%

72%

90%

95%

89%

91%

folyamatos

folyamatos

folyamatos

100%

92%

92%

97%

Ellenőrzésekkel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, megjegyzések, javaslatok:
Óvodavezető:
Az éves munkatervben tervezett ellenőrzések megvalósultak. Mivel mindössze másfél éve
vagyok a Sasadi óvoda vezetője, az óvodapedagógusok szakmai munkájába való betekintés
különösen fontos volt számomra. Részt vettem ebben a nevelési évben három pedagógus
minősítésén, kettő szaktanácsadói látogatásán, kettő önértékelésen. Figyelemmel kísértem a
kiscsoportosok befogadását, a nagyok beiskolázási folyamatát, illetve a középső csoportosok
fejlődését. 13 csoportban voltam jelen szülői értekezleten hosszabb-rövidebb ideig, és néhány nyílt
napra, anyák napi műsorra és évzáróra is eljutottam.
11 óvodapedagógusnál látogattam csoportot, figyeltem a napi fejlesztő tevékenységet – a
tapasztalatokról rövid időn belül megbeszélést folytattunk.
Szomorúsággal tölt el, hogy egy óvodapedagógus elzárkózott a szaktanácsadó fogadása elől, sőt a
tervezett vezetői látogatást is nehezményezte. Ő, és még két kolléga pályaelhagyásában játszott
szerepet munkájának várható ellenőrzése. Ha a gyermekek érdekeit, partnereink elvárásait veszem
figyelembe – a minőségelvű működést nem támogatja ez a szemlélet. Különösen azért, mert vezető
társaimat arra kérem, és én magam is azt a gyakorlatot követem, hogy elsősorban a pozitívumokat
hangsúlyozzuk, a jó gyakorlatokat erősítsük és közvetítsük az ellenőrzéseink, értékelések során.
Székhely nevelőtestülete:
- Kollégák a hiányokat pótolják, a határidők betartása fejlesztendő terület
- Az újonnan bevezetett napló, és fejlődési napló vezetése gyakori problémát jelent, főleg betegség
esetén, mert nagy munka hárul a kollégákra óvodapedagógus hiány miatt.
- Több kolléga jelezte, hogy megterhelő az adminisztráció számukra.
- Az idei naplóvezetés tapasztalatai alapján a bevezetett naplók felülvizsgálata szükséges.
Törcsvár Utcai Óvoda th. nevelőtestülete:
- Emberábrázolás fejlesztése
Tesz-Vesz Óvoda th. nevelőtestülete:
- A tervezett látogatás a tervezett időben valósuljon meg.
- Az ellenőrzés után történjen meg a beszélgetés, a dokumentációk átnézése, átbeszélése.
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Pedagógiai folyamatok - Értékelés
Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai Elvárás: A pedagógiai programnak és az egyéni
programban meghatározott gyermeki fejlesztési terveknek megfelelően történik az
értékelés működése a gyakorlatban?
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.

Ilyen mértékben
elégedettek a Kollégák a
nevelőtestület által
elfogadott és használt
Fejlődési naplóval?
Átlag:
Értékelés:
0
=
Teljes
mértékben
elégedetlen vagyok,
1= A fejlődési naplónk
átdolgozásra szorul,
2 = A törvényi elvárásoknak
megfelelő,
vezetése
egyértelmű, és jó szolgálatot
tesz a családdal történő
együttnevelés során is,
3 = Minden tekintetben
megfelelő eszköz a gyermekek
fejlettség
állapotának
rögzítésére, és jó szolgálatot
tesz a családdal történő
együttnevelés során is.

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
%
Törcsvár
Tesz-Vesz
Óvodai átlag
Székhely
Utcai Óvoda
Óvoda
%
telephely
telephely

63%

58%

67%

63%

Javaslatok a Fejlődési napló, és használhatósága továbbfejlesztésére:
-

A törvényi elvárásoknak megfelelő,
vezetése nem teljesen egyértelmű, további pontosítást igényel
jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is

Fejlesztési javaslat:

-

A szempontsorok pontozása szélesebb spektrumot öleljen fel,
vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, pl. emberábrázolás, gondolkodási műveletek,
matematikai műveletek.
A különböző területeken megfogalmazott kritériumok átfogalmazása, hogy minden
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-

korcsoportra jobban megfeleljen. A formája jó, mert kompatibilis a beszámolóval.
Pontatlanságok kijavítása,
számok és a tartalom összehozása,
formai javítás,
négy év nem fér el a bejegyzés rovatnál,
emberábrázolásnál nem megfelelő a szöveg.
Ha követné mindenhol a fejlődéslélektani elemeket, tartalom, számozás, minőségi
változásait, valóban alkalmassá válna, a fogadóórák minőségi fejlődésének
megvalósulására. Mindenképpen szükséges a szöveges magyarázat, a fejlesztési
lehetőségek jelölése, a korrekt tájékoztatás érdekében.

A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei - A gyermekek
fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport szintű mérési
eredményeink intézményi összesítése

Kategóriák, fokozatok, szintek: 1 = kialakulóban, 2 = alap szinten, 3 = átlag közeli, 4 = átlag
feletti, 5 = kimagasló, tehetséges
Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
(rövid szöveg /
A nyomon követés és
Törcsvár
Tesz-Vesz
értékelés területei
Átl / %
Székhely
Utcai Óvoda
Óvoda
2017 - 2018
telephely
telephely
I.
Szociális képességek
Társas kapcsolatok,
játék, viselkedés,
85%
neveltségi szint,
szokásismeret
Érzelmek, motivációk,
beállítódás, akarati
78%
megnyilvánulások
II.
Értelmi képességek
Kognitív szféra Gondolkodási
műveletek
Kognitív szféra Pszichikus funkciók
működése

Érzékszervi szféra,
percepció

80%

85%

77-83%

75%

90%

72-81%

75%

70%

80%

70-75%

80%

70%

90%

69-80%

83%

80%

85%

67-83%
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III.

Verbális képességek

Nyelvi kommunikáció
Finom
képességek

motorikus

Nagymozgások
Átlag

85%

80%

85%

69-83%

69%

75%

85%

66-76%

82%

85%

90%

70-86%

80%

85%

86%

82%

Eredményeink: mindegyik területen átlag közeli/átlag feletti. Kimagasló nagymozgások
területén, átlag feletti társas kapcsolatok, érzékszervi szféra, nyelni kommunikáció terén.

Csoportok/
Telephelyek/
Óvodák

1.

Erősségek, fejleszthetőségek, feladatok, megtett intézkedések,
megjegyzések
Székhely:
Erősség:
- finommotorikát fejlesztő tevékenységek, játékos cselekedtetések,
feladatadás (Méhecske)
- átlagosan magasak az értékek, a finommotorika fejlesztésére
nagyobb hangsúlyt kell fektetni (Mókus)
- minden területen jól teljesítettek a gyerekek, jövőre a kicsinagycsoport kialakítására kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy ezek a
magas értékek megmaradjanak (Csiga)
- jól teljesítettek a nagycsoportosok, iskolába mennek, ezért nem készül
intézkedési terv (Katica)
Fejleszthetőség:
- nem tükrözi az elért eredmény a gyermekek fejlettségét (Teknőc)
- a kognitív szféra területén elért eredmény nem tükrözi a gyerekek
valós értelmi szintjét (Süni)
- kognitív szféra területét a jövő évben kiemelten kell fejleszteni,
tervezni (Maci)
Feladatok: Megvizsgálni, hogy mi okozhatja a pedagógusok elvárásaitól
eltérő eredményeket.
Javaslat: A területen jártas szakértő bevonása a fejlődési napló
felülvizsgálatába

2.

Törcsvár Utcai Óvoda telephely

Erősség:
- étkezés, testrészek ismerete, beszédértés, oldaliság /kezesség (Zöld)
- étkezés, higiénés tevékenység, öltözködés (Kék)
- étkezés, higiénés tevékenység, színismeret, oldaliság/kezesség
(Sárga)
- biológiai szükségleteinek zavara, étkezés, ételfogyasztás, higiénés
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tevékenység, öltözködés, testrészek ismerete,
beszédértés, szövegértés, oldaliság/kezesség (Piros)

színismeret,

Fejleszthetőség:
- kapcsolatteremtés,
beilleszkedés
a
tevékenységbe,
számfogalom(Zöld)
- kapcsolatteremtés, domináns játékmód, térirányok érzékelése (Kék)
- empátia, a gondolkodás szintje, térirányok érzékelése (Sárga)
- empátia, dicséret, siker, bírálat, kritika, kudarc (Piros)
Összegzés:
Telephelyi szinten erősségek: biológiai szükségleteinek zavara???, étkezés,
higiénés tevékenység, öltözködés, oldaliság/kezesség
Telephelyi szinten fejleszthető: kapcsolatteremtés, empátia, a gondolkodás
szintje
3.

Tesz-Vesz Óvoda telephely:

Erősség:
-

Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások

Nagymozgások
Kognitív szféra - Pszichikus funkciók működése

Fejleszthetőség:
- Kognitív szféra - Gondolkodási műveletek
- Tehetség centrumként, óvodánk is szeretne egy interaktív táblát,
melynek alkalmazásával színesíthetjük a gyermekek értelmi
képességeinek, térbeli tájékozódásának, anyanyelvi képességeinek a
képi gondolkodásmód megvalósításának a lehetőségét.
Összegzés:
A fejlődési naplókban rögzített értékek összesítése alapján megállapítható, hogy a gyermekek
fejlettségi szintje a tavalyi évhez képest 12%-kal emelkedett, a növekedés minden, vizsgált
területre jellemző.
Köszönhető ez az előző év végén történt, fejlesztendő területek meghatározásával, év közben
ezekre e területekre vonatkozóan fokozottabb odafigyeléssel.
Átlag feletti területek:
- Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
- Érzékszervi szféra, percepció,
- Nyelvi kommunikáció
Tehetséges területek:
- Nagymozgások (Az eredményhez hozzájárulhatott szakmai munkaközösségünk, melynek
keretén belül a Mozgáskotta módszerrel és eszközrendszerrel fejlesztettük a gyermekeket.)

Feladatok:
A mérőeszköz változott, használata során bizonytalannak tűnnek egyes pedagógusok.
Szükséges a további értelmezés, a tapasztalatcsere.

19

A Fejlődési napló tartalmainak visszacsatolása összesen hány alkalommal (gyermek
esetében) történt meg a szülők felé a nevelési év folyamán?

Csoportok
Tagóvodák
Telephelyek

Családi beszélgetések
Családlá
togatáso
k száma

Fogadó
órák
száma

Összesen
száma

Általánosítható tapasztalatok,
fejlesztési javaslatok
Óvodapedagógusok:
-szülők szívesen fogadták tanácsainkat,
véleményünket, megfogadták az
iskolaválasztásnál,
-jó, kellemes hangulat, őszinte
kommunikáció

Székhely
(168 gyermek)

- kevés a 30 perc, ha a fejlődési naplót
is bemutatjuk a családoknak
0

105

105

Óvodavezető:
Az éves fogadóórák száma a tavalyi 41ről 105-re emelkedett – ez jelentős
változás, de még mindig nem valósul
meg az évi egy alkalom. A legkevesebb
fogadóórát a Méhecske, Mókus és Maci
csoportokban tartották. Élen járt a
Katica és a Csiga csoport.
x
Óvodapedagógusok:
A szülők nem élnek a felkínált
lehetőségekkel.

Törcsvár
Utcai Óvoda
telephely
(113 gyermek)

Óvodavezető:
0

103

Szám szerint majdnem minden
gyermekről tartottak beszélgetést a
szülőkkel az óvodapedagógusok.

103

x
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Óvodapedagógusok:
Tesz-Vesz
Óvoda
telephely
(100 gyermek)

1

65

Megfelelő, elfogadták a javaslatokat,
közösen találtak megoldásokat a
probléma kezelésére.

66

Óvodavezető:
A gyermeklétszámhoz viszonyítva
kevés a fogadóórák száma, különösen a
Veréb és a Vörösbegy csoportban.
Óvodavezető:
Összes száma:

1

273

Az előző évben tartott fogadóórák és
családlátogatások száma 187 volt,
ehhez képest jelentős a növekedés.

274

Erősségek:
- A nevelőtestület tagjai figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, róluk fejlődési
naplót vezetnek, melynek jobbá, korszerűbbé tételén gondolkodnak, dolgoznak.
- A gyermek fejlődéséről - növekvő számú - fogadóórán adnak visszajelzést a
szülőknek.
- Lehetőséget teremtenek a szülők számára, amikor gyermekeiket megfigyelhetik
kortársaik között, az óvoda által biztosított tevékenységi területeken.
Fejleszthető területek és fejlesztési javaslatok:
- A gyermekek megfigyelésének, értékelésének módszertana – fejlesztés, önképzés a
pedagógus kompetenciák iránymutatásainak megfelelően.
- Szorosabb kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal, a gyermekek minél jobb
megismerése és a tapasztalatok kicserélése céljából.
- A szülőkkel való találkozások, beszélgetések módszertanának frissítése, hogy
szívesebben jöjjenek a „fogadóórákra”.
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Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Szempont: 1.5. Mi
történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Melyik (x)
intézményi
dokumentum
megalkotásában
vagy
módosításában
vettek részt a
Kollégák?
SZMSZ

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak
elkészítése,
módosítása
során megtörténik az ellenőrzések során feltárt
információk felhasználása.

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak elkészítése, módosítása során
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk
felhasználása.
Csoportok/ székhely/telephely
résztvevők száma

Székhely

Törcsvár
Utcai
Óvoda
telephely

Tesz-Vesz
Óvoda
telephely

Résztvevők összesen

1

1

1

3
nem módosítottuk

Házirend
PP

13

8

7

28

Önértékelési
program,
Csoportnapló*

7

1

1

9

16

8

8

32

Fejlődési napló

2

1

1

4

TÉSZ

3

1

1

5

HIT (Honvédelmi

3

1

1

5

Intézkedési Terv)
Adatkezelési

2

2

tájékoztató,
Incidenskezelési
Szabályzat
Összesen: 47 (vezető és

21

20

függetlenített
helyettes is)
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88

*Javaslatok a csoportnapló továbbfejlesztéséhez:
- egyszerűsítése, pl. nevelési terv lerövidítése, közös kidolgozása
(Óvodavezető: A féléves nevelési terv fejezetei a PP felépítését, fejlesztési területeit,
tevékenységeit követik.)
Javaslataink fejlődési dokumentum továbbfejlesztéséhez:
- számok és a tartalom összehozása
- A számok növekvő sorrendben a minőségi fejlődést tükrözzék
- Megjegyzés rovat nagyítása
- Formai kivitelezés átdolgozása
Értékeld az ötös skálán, hogy véleményed szerint milyen mértékben épültek be ezekbe a
dokumentumokba az elmúlt években tett javaslatok, észrevételek?
Óvodák ⇛

Székhely

Törcsvár Utcai
Óvoda telephely

Tesz-Vesz
Óvoda telephely

Összesen

%

70%

88%

88%

82%

Erősség:
- A székhelyről és telephelyről is részt vettek kollégák a dokumentumok vizsgálatában,
módosításában, a vezetőség tagjaival együtt.
- A fenntartótól segítséget kapunk a jogszabályoknak megfelelő dokumentumok
elkészítéséhez.
Fejleszthető területek:
- Minden pedagógus ismerje meg a munkánkat szabályozó alapvető törvényeket,
rendeleteket.
Fejlesztési javaslatok:
- Korcsoportoknak megfelelő elvárások módszertanának elsajátítása, elmélet és a gyakorlat
összhangba hozása, szaknyelv tudatos használata, pedagógiai eszköztár bővítése érdekében
külső és belső szakmai továbbképzések.
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Szempont: 1.6. Mi történik a mérési,
értékelési eredményekkel?
(Elégedettségmérés, intézményi
önértékelés, pedagógus-értékelés,
gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)

Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés
keretében a helyben szokások formában
rögzített mérési eredmények elemzése, a
tanulságok
levonása,
fejlesztések
meghatározása. Ezt követően az intézmény a
mérési-értékelési eredmények függvényében
szükség esetén korrekciót végez.

Igény- elégedettség
mérések
Csoportok
Tagóvodák
Telephelyek

Szülői

Gyerm
eki

Sz

7
csoport

5
csoport

Törcsv.

T-V

Összesen

4
csoport
4
csoport
15
csoport

4
csoport
3
csoport
12
csoport

Egyéb

Egészségügyi vizsgálatok száma
alkalom
Gyer
mekorvo
si

Fogászat

Védő-női

Egyéb
talp
ortopédiai

neveltségi

5 csoport

7 csoport

5 csoport

klíma
neveltségi

4 csoport

4 csoport

3 csoport

klíma
neveltségi

3 csoport

4 csoport

3 csoport

13
csoport

15 csoport

11 csoport

klíma
45
gyermek,
minden
dolgozó
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Szem
észet

Eredmények, tapasztalatok, amit tettünk:
2018. SASADI Óvoda összesített Szülői elégedettség

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik
munkájukat.
Megfelelő az óvoda szokás-szabályrendszere, az elvárások a gyermekek életkorának
megfelelőek.
Gyermekem szokás- szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres.
Az óvodában az életkornak megfelelő erkölcsi normákkal megismertetik a gyermekeket.
Az intézményben a gyermekek kulturált, udvarias viselkedést sajátítanak el a felnőttektől.
Az óvodai nevelésben helyet kap az egészséges életmódra nevelés, lehetőséget teremt a
rendszeres mozgásra, friss levegőn tartózkodásra, délutáni pihenésre.
Az óvodai nevelésben helyet kap a gyermek környezettudatos nevelése.
A pedagógusok segítik gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.
Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
Az intézmény szervez óvodán kívüli tevékenységeket (kirándulás, színház, múzeumi
programok…) a gyermekek számára.
Elégedett az óvoda által szervezett, szülőkkel közös programokkal
Az óvodai kapcsolattartási formák megfelelőek, hatékonyan biztosítják, hogy a szülők
hozzájussanak az óvodával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
Az óvoda hagyományőrző, rendszeresen megismerteti a gyermekeket az aktuális
néphagyományokkal, a nemzeti ünnepeket méltó módon ünnepli.
Elégedett az óvoda tisztaságával.
2018. Sasadi Óvoda intézményi szintű összesített grafikon
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10 11 12 13 14 15

2018. SASADI Óvoda összesített Szülői elégedettség
Tesz-Vesz Törcsvár
87%

Székhely

91%

89%

Összesen
89%

Az előző évhez képest minimálisan nőtt – az egyébként igen magasnak tekinthető – szülői
elégedettség. A felzárkóztatás és tehetséggondozás kapta most is a legalacsonyabb értéket – szülői
fórumon érdemes beszélgetni arról, hogy milyen lehetőségei vannak az óvodában ezek
megvalósításának.
Meglepően sok „0”, azaz „nincs információm róla” választ kaptunk – ennek okát a későbbiekben a
szülőkkel közösen próbáljuk feltárni.
Erősség

Fejlesztendő

Tesz-Vesz

életkornak megfelelő erkölcsi normákkal
megismertetik a gyermekeket
helyet kap az egészséges életmódra
nevelés
helyet kap a gyermek környezettudatos
nevelés

Az intézmény lehetőséget teremt
a tehetség kibontakoztatására
Gyermekem szokásszabályrendszerének az
ellenőrzése r.

Törcsvár

helyet kap az egészséges életmódra
nevelés
Az óvoda hagyományőrző
Elégedett az óvoda tisztaságával

Az óvodai kapcsolattartási
formák megfelelőek
Az intézmény eredményesen
segíti a lemaradó gyermekeket

Székhely

helyet kap az egészséges életmódra
nevelés
Az óvoda hagyományőrző
Elégedett az óvoda tisztaságával

Az óvodai kapcsolattartási
formák megfelelőek
Az intézmény lehetőséget teremt
a tehetség kibontakoztatására

Összesített
alapján

helyet kap az egészséges életmódra
nevelés
Az óvoda hagyományőrző
Elégedett az óvoda tisztaságával

Az intézmény lehetőséget teremt
a tehetség kibontakoztatására
Gyermekem szokásszabályrendszerének az
ellenőrzése.
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Kapcsolattartás kihasználtsága a szülők szerint: 91%
%
95
87
91

szülői értekezlet
fogadóóra
nyílt nap

Az előző évinél 4%-kal többen jelezték, hogy éltek a felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel.
A Székhely óvodában és a Tesz-Vesz Óvoda telephelyen újdonság volt, és nagy sikert aratott az
óvodánkba járó gyermekek szülei számára biztosított „Nyílt nap”, amikor részt vehettek, vagy
bekapcsolódhattak gyermekeik óvodai tevékenységébe. Egyik legsikeresebb, hangulatosabb
program volt a Tesz-Vesz Óvoda „Apák napi délutánja”.
Fejlesztendő: Az óvodai kapcsolattartási formák további javítása

SASADI ÓVODA GYERMEKELÉGEDETTSÉG 2018.

Tevékenység

Székhely

Törcsvár Tesz-Vesz IntézméUtcai
Óvoda th. nyi összes
Óvoda th.
%

építő, konstrukciós játék

78

98

86

87

szerepjáték

60

63

64

62

szabályjáték

87

88

81

85

udvari játék
Külső világ tevékeny
megismerése

89

94

95

93

86

94

91

90

Vers, mese

82

94

92

89

Ének, zene, énekes játék, tánc

70

76

77

74

Mozgás

84

96

93

91

rajzolás, festés, mintázás, km.

92

94

91

92

Jeles zöld nap, ünnep, népszokás

96

98

100

98

Munka

85

92

79

85

Összes

83

90

86

86%
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A gyermekek a mérés szerint legelégedettebbek a jeles - és zöld napok, az ünnepek,
népszokások megtartásával.
Két területen jelezték, hogy kevésbé kedvelik az óvodában:
-

-

Ének, zene, énekes játék, tánc – Ez meglepetést okozott számunkra, hiszen óvodáinkban
igen magas szinten biztosítják az óvodapedagógusok az élmény teli, fejlesztő zenei
tevékenységeket. A BECS tagjai valószínűnek találják, hogy a mérőeszköz, a tevékenység
bemutatásához alkalmazott fotó nem volt megfelelő választás – jövőre másik képet
választanak.
Szerepjáték – A játék az óvodás korú gyermek legfontosabb tevékenysége. A szerepjáték a
korosztályokban különböző fejlettségi szinteken jelenik meg az egyszerű főzöcskézéstől a
csapatban játszott, több szereplős játékokig. Amennyiben a szakmai munkaközösség
jóváhagyja, éves téma lehetne a szerepjáték fejlesztése – a mai gyermekek élményeire,
tapasztalataira, kedvenc meséire építve.

Klímateszt:
A fenntartó által küldött kérdőívet töltötték ki a dolgozók anonim módon, székhelyen és
telephelyeken. Eredményét hónapok múlva fogjuk megkapni.
A számadatok ismeret nélkül elmondhatjuk: a Sasadi Óvoda dolgozói köre alapvető feladatára
koncentrál: az óvodás korú gyermekek teljes személyiségfejlődésének biztosítására, segítésére.
Emellett volt kedv és energia hagyományos és új programok megszervezésére és lebonyolítására –
mindenki megelégedésére.
Problémák, hiányzások, konfliktusok természetesen napi szinten adódnak, de rugalmassággal és
összefogással sikerült legtöbbjüket megoldani.
A dolgozók közérzetén sokat ront a pedagógus hiány, tartós betegség, gyermekszülés, nyugdíjazás
miatt, illetve pályaelhagyás is történt. Az országosan – de leginkább a fővárosra jellemző
óvodapedagógus hiány sajnos óvodánkat is elérte. (Mini klíma a 6.3. területen)
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Forrás: PP,
Munkaterv

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Vezetési

program,

Adatszolgáltatás:
2017. októberi statisztikai és aktuális
adatok
Vezető megítélése (1-3)
2,5
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.

Személyiségfejlesztés
Szempont: 2.1. Hogyan történik a gyermekek Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő
szociális hátrányainak enyhítése?
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.
Ssz. Csoportok/

tagóvodák /
telephelyek →
A nevelési/fejlesztési
folyamat alapadatai
↓

1. Beírt gyermekek

Székhely
Óvoda

Törcsvár
U.Óvoda

Tesz-Vesz
Óvoda

Összesen

2017.
10.
01.

2018.05.31.

2017.
10.
01.

2018.05.31.

2017.
10.
01.

2018.05.31.

2017.
10.
01.

2018.05.31.

161

166

106

114

98

102

365

382

0

0

0

0

0

0

0

0

száma
2. Nemzetiségi

nevelésben részt
vevő gyermekek
száma
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3. Sajátos nevelési

igényű
gyermekek száma
4. HH gyermek
5. HHH gyermek
6. Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
7. Szülői
nyilatkozat
alapján
térítésmentesen
étkezők
8. 3, vagy több
gyermeket
nevelő
családban élők
9. Tartósan
beteg,fogyatékos,
vagy
családjában
tartósan beteg
vagy fogyatékos
gyermeket
nevelnek
10.Nevelésbe vett
gyermek
11.Beilleszkedési
magatartási,
tanulási zavarral
küzdő gyermek
12.Veszélyeztetett
gyermek
13.Anyaotthonban
lakó gyermek
14.Gyermekét
egyedül nevelő
szülő
15.Félnapos óvodás
gyermek
16.Nem étkező
17.Speciális

étrendet igénylő
gyermek
18.Tehetségígéretes
gyermek

7

7

1

1

2

2

10

10

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
2
0

0
3
1

0
3
1

24

26

16

17

19

22

59

65

34

35

33

33

22

23

89

91

8

9

6

7

5

5

19

21

0

0

0

0

2

2

2

2

2

3

0

0

1

0

3

3

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

2

1

13

15

8

8

12

12

33

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

3

4

4

5

6

4

5

5

5

14

16

0

5

11

11

6

6

17

22
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Általában honnan vannak az információk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szociális
hátteréről?
-

Egyéni beszélgetések a szülőkkel
Szakszolgálatoktól
Pszichológussal történő esetmegbeszélés
Szakértői vélemények
Szülőktől (befizetik helyettük a programok díját)

Milyen - intézményi szinten is említést érdemlő vagy követendő - konkrét fejlesztő tevékenységet
alkalmaztak a kollégák, és ezeket milyen eredményességgel?
- Jobbítás: szenzoros szoba kialakítása, és használata, iroda átengedése fejlesztő
foglalkozások idejére.
- Több időpontra terveztünk ebben a nevelési évben esetmegbeszélést az SNI gyermekekkel
foglalkozó óvodapedagógusok, óvodapszichológus, gyógypedagógus és az érdeklődő
kollégák jelenlétével – ezek nem az ütemezett időpontokban valósultak meg, hanem szükség
szerint.
Erősség: A gyermekek iránt őszintén érdeklődő, elkötelezett kollégák, akik igénylik a rendszeres
konzultációt, információ cserét.
Fejleszthető területek:
A gyermekvédelmi munkacsoport munkája. SNI gyermekek fejlesztése, integrálása. BTM-es
gyermekekkel hatékonyabb foglalkozás. Utazó fejlesztőkkel esetmegbeszélések.
Fejlesztési javaslatok:
A gyermekvédelmi munkacsoport számára olyan munkamódszert javasolni, kidolgozni, amellyel
hatékonyabban segíthetik a pedagógusok és a vezetőség ez irányú feladatvégzését, az események
nyilvántartását. Segítsenek az esetmegbeszélések megszervezésébe, megvalósításában.
Az SNI gyermekek mellé több olyan képzett személy, aki a csoportban az integrált nevelést segítik.
Képzéseken, továbbképzéseken részvétel.
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Közösségfejlesztés
Szempont: 2.2. Az intézmény közösségépítő
tevékenységei hogyan, milyen keretek között
valósulnak meg?

Ssz.

Alkalmak
résztvevők

⇛

és
száma

Közösségépítő
tevékenységek⇓

1.

Szülői értekezlet

Székhely

Törcsvár Utcai Tesz-Vesz
Óvoda
Óvoda
telephely
telephely

Összesen

Alk.

Alk.

Alk.

Résztv.
Száma

15

277

8

92

134

12

77

10

3

77

Résztv.
Száma

142

Alk.

Résztv.
Száma

8

139

42

52

18

4

22

523

159

7

160

Résztv.
Száma

31

558

42

26

137

24

96

49

696

219

8

79

25

457

2

70

2

70

10

300

523

8

272

15

100

38

895

23

631

4

112

0

0

27

743

14

47

2

126

7

28

23

201

Fogadó
2.

óra (a
fejlettségállapotról
történő
visszacsatoláson túl)

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken belül
részt vesznek a közösségfejlesztésben.

egyéb
témában
Rétegszülői
3.

4.

más

értekezlet (új szülők,
iskolai alkalmasság,
fórum adott témákról,
stb.)

Szülőbevonással
lebonyolított
programok (sütésfőzés,
barkácsolás,
stb. együtt, )

5.

6.

7.

8.

Nyitott nap az
óvodába
járó
10
gyermekek szülei
részére
Nyitott nap leendő 6
óvodás gyermekek
szülei részére
Ünnepeken, jeles
napokon történő
15
aktív részvétel
Csoporttal együtt
szervezett családi
programok
(kirándulás,
stb.)

9.

szüret,

Óvodáért végzett
szülői
munkafelajánlások
(óvodaszépítés,
pályázatok, kísérés
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10.

11.

Családokat
támogató
programok, pld.
vásárok,
gyűjtések, stb.
kupak, könyv
Szülő Klub
Összesen:

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

180

2085

77

766

114

536

284

4428

A kollégák fejlesztési javaslatai:
Csoport szinteken:
-

Érzékenyítés, érzékenyítő játékok alkalmazása a szülői értekezleten

Székhely, telephely szinteken:
-

rétegszülői-kevesen, de akik ott voltak hasznos információkat kaptak, javítani kell, a ”
családok megszólításán”
a vásárok, szüret, kirándulások, nyílt napok szülőkkel közösen, pozitív fogadtatás a szülők
részéről, aktívan, örömmel vettek részt
szülői értekezleten a pszichológus előadást tartott, az óvónőkkel egyeztetett, a csoportotcsaládokat érintő-érdeklő témákról, problémákról
SNI gyerekek szüleinek beszélgetős délután pszichológus, fejlesztők bevonásával
Óvodabál- szülők-ovi felnőttek
Teljes szülői közösséget érintő programok átgondolása.
Beszélgető kör szervezése több témakörben (- étkezés, alvás) (más előadók is nem csak a
pszichológus)
A közösség érdekében szülős kirándulásokat szerveznénk. Lehet dolgozni egyes események
hangulatának javításán. Az óvoda szépítésébe be lehetne vonni a szülőket.

Erősségek:
Az óvoda dolgozói igénylik a szülőkkel való közös tevékenységeket.
Mindhárom óvodában jó a kapcsolat, együttműködés a szülőkkel, családokkal – bár mindegyikben
más minőségű.
Alapítványok támogató működése a székhely és a Törcsvár Utcai Óvodában.
Fejleszthető terület:
Betekintési lehetőség biztosítása az óvoda mindennapjaiba.
A Tesz-Vesz Óvoda alapítványának működő képessé tétele
A szülők részéről aktívabb részvétel a Szülői Közösség megbeszélésein.
Fejlesztési javaslatok:
Több, szülőkkel közös program, jeles napi megemlékezés legyen a délutáni órákban.
Teljes szülői közösséget érintő programok átgondolása.
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Beszélgetőkör szervezése több témakörben (- étkezés, alvás,) (más előadók is nem csak a
pszichológus)
A közösség érdekében szülős kirándulásokat szerveznénk. Közös események hangulatának javítása.
Az óvoda szépítésébe bevonjuk a szülőket

3. Eredmények

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Csoport és intézményi szinten
nyilvántartott adatok
Vezető megítélése (1-3):
2,5

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 Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi
eredményességi mutatókat tartanak eredményeket:
nyilván az intézményben?
 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más
alapon megszervezett mérések eredményei
 esetleges sport, más versenyeredmények
 elismerések
 6 éves kor után óvodában maradó mutatók,
elégedettségmérés
eredményei
(szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
 neveltségi mutatók
 stb.
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Az intézmény által elért eredmények a 2017-2018nevelési évben
Eredmények

Adatok

Rövid, szöveges
magyarázat, kifejtés

Ssz.

Beiskolázási adatok:
Tanköteles korú gyermekek
száma
Közülük várhatóan a 20172018. tanévben az iskolai
1. tanulmányaikat
elkezdők
száma, aránya
Várhatóan a 2017-2018.
tanévben óvodában maradó
tanköteles korúak száma,
aránya

Fő
151

%
100

Fő
97

%
64

Sok szülő azt tartja
jónak, ha gyermeke 7
évesen kezdi az iskolát.

Fő
54

%
36

Magas, de a kerületi
átlaggal egyező.

Felsorolás:
Intézmény
/
program - óriás társas
specifikus
eredmények:
- adventi és húsvéti vásár
Amire büszkék vagyunk,
amit fontosnak tartunk!
- koszorú készítés
- óvodai dekoráció
- élősarok
- mozgáskotta alkalmazása
- erdei
kirándulás
- föld napján virágültetés
- szüreti mulatság
2.

- biztonságos közlekedés
Márton nap-kicsikkel közösen
- karácsony Betlehem
- projekt vetélkedő;
- Barangoló játszónapok;
- érzékenyítő előadás
- sok családos program;
- Hulladékmentes projekt;
- dolgozói hiányzások
kezelése
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DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában: Résztvevők száma,
eredmények

3.

Írásmozgás-koordináció

Fő

%

Beszédhanghallás

Fő

%

Relációszókincs

Fő

%

Elemi számolási készség

Fő

%

Tapasztalati következtetés

Fő

%

Tapasztalati összefüggés

Fő

%

Fő
%
Szocialitás
társas
kapcsolatok kezelése
Neveltségi szintmérés átlag eredményei (ha vannak erre vonatkozó mérési adatok!):
Fő
%
Normához,
szabályhoz,
Intézményi átlag
30/24
80%
szokáshoz való viszony
(egészségügyi
szokások,
önkiszolgálás, viselkedési
normák)
Fő
%
Intézményi átlag
Társas
kapcsolatok
30/26
87%
4. (gyermek-felnőtt, gyermekgyermek, gyermek-közösség
kapcsolata)
Fő
%
Intézményi átlag
Tevékenységekhez
való
30/25
84%
viszony (önként vállalt,
kötelező jellegű, közösségért
végzett)

Partneri igények és elégedettségük
Pedagógusok elégedettsége
Pedagógus társaikkal az
önértékelések tükrében
Intézményvezetővel a vezetői
önértékelés tükrében
Intézményi
klímával
az
5. intézményi
önértékelés
tükrében
Szülői
elégedettségi
mutatók az önértékelések
tükrében
Pedagógusok önértékelése

%
85%
nem volt
nem volt

a szülők nem akarnak értékelni

Vezetői önértékelés

nem volt

Intézményértékelés

nem volt
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Iskolák
elégedettségi
mutatói (ha vannak erre
vonatkozó mérési adatok!):
Beszédkészség
Nagymozgás (testnevelés,
sport)
Kismozgás,
finommozgás
6.
(kézügyesség, ábrázolás)
Problémák felismerése és
megoldása
Matematikai készségek
Játéktevékenység
Környezet megismerése
90%
UPI által végzett
Iskolai bemeneti mérés
Településünkön/kerületünkben óvoda szintű „versenyeken” részt vett gyermekek
száma:
Sportverseny

Fő
11

Díjazott
100%

Rajzverseny / pályázat

Fő
33

Díjazott
100 %

Egyéb verseny

Fő
48

Díjazott
100%

7.

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: (Nem a szülői igényekre
alapozott foglalkozásokon, hanem a kifejezetten tehetséggondozó műhelyekben, tehetség pontokon
stb. ellátott gyermekekről van itt szó!)

Nyelvi

Fő

-

Fő
76

-

Fő
76

-

Fő

-

Testi – mozgásos

Fő
102

-

Szociális – személyek közötti

Fő
102

-

Zenei
8. Matematika-logika
Sakk
Vizuális - téri

Felzárkóztató foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
9.

Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés
Óvodapszichológus
foglalkozik vele

Fő
23+17+15
Fő
27+22+18
Fő
14+10+4
Fő
9+1+2
Fő
72

37

%
15%
%
18
%
0,07
%
0,06
%
19

Egyéb mozgás

Fő
5+6

%
0,03

Speciális (PP) fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a
beírt gyermekek vonatkozásában:
Nemzetiségi nevelés
Zöld óvodai program
Madárbarát óvoda
10. Dohányzást megelőző óvodai
projekt
Szív kincsesláda projekt
Biztonságos
közlekedés
program
„Kézen fogva” érzékenyítő
program
Zenei fejlesztő program

Fő
0
Fő
382
Fő
382
Fő
0

%
%
100
%
100
%

Fő
0
Fő
382

%
%
100

Fő
110

%
29

Fő
384

%
100

Gyermekrendezvények és programok száma:

11.

Múzeumlátogatások,
múzeumpedagógia
foglalkozások

Alkalom

Fő

2

32

Színházlátogatások, műsoros
rendezvények
óvodában és óvodán kívül
Élményszerző kirándulások

Alkalom

Fő

29

384

Alkalom
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Fő
384

Fluktuáció – Gyermek
Más csoportba átvitt gyermekek
száma
Más tagóvodába / telephelyre
12. átvitt gyermekek száma
Más óvodába átvitt gyermekek
száma
Más
óvodából
hozzánk
átiratkozott gyermekek száma
Panasz esetek

Fő:
0
Fő:
0
Fő: 9
Fő: 8

Száma.
4

13. Panasz esetek száma
Eredményesen kezelt panaszok

Száma
4

Elismerések,
kitüntetések:
Újbuda gyermekeiért (P.I.né)

14.

Aránya %
100
Száma: 3

Zöld Óvoda
Háromszoros Zöld Óvoda
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Külső szakmai ellenőrzés / minősítés 2017-2018. nevelési évben
Külső szakmai
ellenőrzés /
minősítés

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
Székhely

Tanfelügyeleti
ellenőrzések száma
Tanfelügyeleti ell.
eredményessége
Szaktanácsadó
Minősítő
száma

vizsgák

Minősítő vizsgák
eredménye
Minősítési eljárások
száma
Minősítési eljárások
eredménye (%)

-

Törcsvár
Utcai
Óvoda th.
-

1
1

1

megfelelt

megfelelt

-

-

Tesz-Vesz
Óvoda th.
-

1

1
megfelelt

Eredményeinket sok területen, folyamatosan számon tartjuk, és partnereinkkel ismertetjük:

-

-

A gyermeklétszám folyamatos emelkedése az óvoda iránti bizalmat, elismerést is kifejezi.
A beiskolázási adatoknál a további egy évre óvodában maradók létszáma magas – de a
kerületi átlagnak megfelelő. Eltérés van a három óvoda tekintetében: Székhely óvoda 32%,
Tesz-Vesz óvoda 28%, Törcsvár utcai óvoda 46%. Az okokat óvodai és kerületi szinten is
elemezzük.
Amire büszkék vagyunk, amit sikerként könyvelünk el – ezekről nevelőtestületi
értekezleteinken is beszámolunk egymásnak – hiszen a siker, eredmény nagyon sokféle lehet.

-

Neveltségiszint mérést az iskolába menők körében először végeztünk, eredményével
elégedettek vagyunk. Kiemelkedő terület: kitartás, szabálytudat és szokások betartása a
közösségért végzett munkában. Kevésbé sikeres a konfliktuskezelés és a kudarctűrés.

-

A pályázati és versenyfelhívásokat mindig továbbítjuk az óvodapedagógusokhoz. Ők
döntenek arról, hogy indulnak-e a gyermekekkel a pályázatokon. Ezeken általában sikerrel
szerepelnek.
Érzékenyítő továbbképzésen 4 óvodapedagógus vett részt – ők csoportjuk tevékenységébe
beépítették a tanultakat.

-
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-

Zöld Óvoda pályázatot első ízben írt a székhely óvoda, harmadszorra a Törcsvár Utcai
Óvoda telephely. Mindkettő sikeres volt – a fenntartó 250-250 ezer forinttal jutalmazta a két
óvodát. A Tesz-Vesz Óvoda telephely már évek óta rendelkezik az Örökös Zöld Óvoda
címmel.

-

Két óvodapedagógus is nyitott volt –szakmai munkájának fejlesztése érdekében –
szaktanácsadót fogadására. Mindketten pozitív, segítő hozzáállásról számoltak be.

-

A minősítő vizsgákra, eljárásra való felkészülést a vezetőn kívül sok, tapasztalt kolléga
segítette. A minősítéseket megelőzően, és annak napján a dajkát, pedagógiai
asszisztensek támogató magatartása dicséretre méltó.

Fejleszthető területek:
A személyiség fejlesztés, a tanítás-tanulás tervezésének ellenőrzése az iskola megkezdéséhez
szükséges kompetenciák területén.
Felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Pályázatokon, versenyeken aktívabb részvétel.
Fejlesztési javaslatok:
Tanítási-tanulási folyamat tervezésével kapcsolatos ismeretek korszerűsítése, hospitálások egymás
óvodáiban.
Változatos tevékenységek biztosítása felzárkóztatáshoz, tehetség kibontakoztatásához, az
intézményen belüli jó gyakorlatok megosztása.
Interaktív tábla beépítése a felzárkóztatásba, tehetséggondozásba.
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Forrás: PP, SZMSZ, Vezetési
program, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

2,5
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 Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai
közösségek működnek az intézményben, maguk alakítják ki működési körüket,
melyek a fő tevékenységeik?
önálló munkaterv szerint dolgoznak. A
munkatervüket
az
intézményi
célok
figyelembe vételével határozzák meg.

Milyen szakmai munkaközösség vagy munkacsoport tagjai voltak a Kollégák a 2017-2018.
nevelési év során, és véleményük szerint milyen mértékben volt eredményes a
munkaközösség/munkacsoport?
Sz.
munkaközösséSsz.
gek szakmai
munkacsoportok
Belső ellenőrzési
1.

Székhely

Törcsvár
Utcai Óvoda
th

Tesz-Vesz
Óvoda th

Tagok
száma

Ért.
átl.

Tagok
száma

Ért.
átl.

Tagok
száma

2

72

1

100

2

Ért.
átl.

Összesen
Tagok
száma

Ért.átl.
%

68

5

70%

2.

Gyermekvédelmi

2

100

2

100

1

100

5

100%

3.

Szakmai

11

65

3

63

3

67

17

65%

4.

Környezeti

3

100

1

100

3

100

7

100%

5.

Tehetség

1

80

100

1

100%

2

90%
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6.

PP

2

100

7.

Ped.asszisztensek
m.cs.

3

70

Összesen:

24

%

1

8

100

%

1

100%

4

100%

1

100%

4

85%

12

90,6%

44

%

A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták- e építeni a
nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe?
A BECS mérési eredményeinek figyelembe vételével módosítottuk a szülőkkel közös programokat,
az év végi teljesítményértékelés vállalásaiban segítettük a dolgozókat.
A gyermekvédelmi ismeretek, teendőink pontosítása érdekében előadást hallgattunk, több,
problémás esetet megoldottunk.
A szakmai munkaközösség által szervezett programoknak köszönhetően több óvodapedagógus
meismerte, megkedvelte a Mozgáskotta eszközeit, és beépítette a mozgásos tevékenységekbe.
Szülői összefogással a harmadik óvodába is hamarosan megérkezik az eszköz család.
Környezeti munkaközösségünk tagjainak jó ötletei, programjai nem csak a Sasadi Óvoda, de a
kerület gyermekeit is gazdagították (óriás társas játékok).
Tehetség szakmai centrumunk tagjai házi és kerületi bemutatót tartottak.
Pedagógiai Programunk felülvizsgálata és módosítása a nevelőtestület szakmai tudását frissítette.
A Pedagógiai asszisztensek munkacsoportja a SNI gyermekek fejlesztésével kapcsolatos elméleti
tudást és jó gyakorlatot sajátított el.
Fejlesztési javaslatok a 2017-2018 nevelési év munkaközösségi terveihez:
- Több kolléga bevonása, aktivizálása szakmai, tehetséggondozási és belső értékelési
feladatokba.
- Féléves nevelési tervek korcsoportonkénti lebontása, gyűjtemény készítése
- Tehetséggondozás, felzárkóztatással is teremtsük meg a feltételeket.
- Kollégák motiválása a mozgáskotta alkalmazására.
- Szakmai munkaközösség: kevés feladat/program, de az jól kidolgozva, megszervezve, így
nagyobb hatékonyságú munka
- Környezeti munkaközösség: az Ökodélután folytatása
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Milyen személyre szóló, saját feladat vállalásai voltak a Kollégáknak ebben a nevelési évben?
Feladatvállalás

Milyen
mértékben
tett eleget?

Feladatvállalás

Milyen
mértékben
tett eleget?

Eszköz beszerzés, könyvtár
bővítés 3 fő
Ünnepek, jeles napok szervezése
7 fő
Pedagógus jelölt felkészítése 3
fő
Pályázatírás 3 fő
Mozgáskottához játékok
gyűjtése 3 fő
Óriás társas elkészítése 6 fő

3

Dokumentummódosítás 8 fő

3

3

Szabályzó készítése, kerületi
szintű megbeszélések 8 fő
Játék vásárlás gyermeknapra 3
fő
Ökodélután szervezése 5 fő
Programszervezés 9fő

3

3

Kupakszállítás 3 fő
Erdei körforgáshoz eszközök,
feladatok 8 fő
Iskolalátogatás szervezése 3 fő

3
3

Táborszervezés, táboroztatás 1
fő
Kerületi bemutató 8 fő
Dekorálás 30 fő

3

Alapítvány munkájának segítése
3 fő

3

Zöld Óvoda – tapasztalatok
továbbadása 2 fő
Kerületi Föld napi rendezvény 2
fő

3
3
3
3

3

Mentor – Gyakornok rendszer működtetése
Mentori tapasztalatok:
Gyakornoki tapasztalatok:
- mentorált nyitott, együttműködő kolléga - sok, hasznos tanácsot kaptam
jó szakmai útmutatást
- sok dologban kéri a véleményemet
- elegendő segítséget kaptam
- és igyekszik beépíteni a napi
gyakorlatba
- elfogadja a kritikát
- a gyakornokkal jó volt a kapcsolat
Megismertettem az intézmény
dokumentációival, lehetősége volt a gyermekek
játékának megfigyelésére.
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3
3
3

3
3

3

A 2017/2018-as nevelési évben összesen 4 főiskolai hallgató végezte óvodai gyakorlatát
óvodáinkban. Közülük hárman végzősök, államvizsgáznak a nyár folyamán, és jelezték, hogy
szívesen dolgoznának gyakornok óvodapedagógusként volt gyakorlatvezetőjük mellett. Várhatóan
több pályakezdő kollégánk lesz, szakmai gyakorlati munkájukra, a hivatással kapcsolatos pozitív
érzelmek, sikerélmények alakítására és közösségbe illeszkedésükre kiemelt figyelmet kell
fordítanunk.
Gyógypedagógus- és pszichológus - hallgatók is jelentkeznek, kérnek és kapnak segítséget
dolgozataik, kutatásaik elvégzéséhez tapasztalt óvodapedagógusainktól.
Javaslatok a Mentor – Gyakornoki rendszer továbbfejlesztéséhez
-

Legyünk tekintettel a fiatal kollégák terhelésére (gyakornoki idő) információ- kollégák pályán
tartása.
Gyakornoki szabályzattal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, ennek alapján munkaterv
készítése.
Az óvodavezetés segítse és ellenőrizze a hospitálásokat.

Szempont:
4.2.
Hogyan
történik
információátadás az intézményben?

az Elvárás: Az intézmény munkatársai
számára
biztosított
a
munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez
való hozzáférés.

Milyen mértékben felelnek meg a Kollégák számára a szakmai feladatok ellátásához
szükséges információk színterei?
Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
%
Ssz.

1.
2.

3.
4.

Székhely

Törcsvár
Utcai
Óvoda th

TeszVesz
Óvoda
th

Átlag
%

85

100

100

95

100

100

66

89

85

75

66

75

74

100

75

83

Az információ átadás színterei

Nevelőtestületi tanácskozások
(nevelés nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)
Vezetőségi értekezletek, fórumok
Szakmai munkaközösségek
- intézményeken (tagintézmény,
telephely) átívelő
-

tagóvoda/telephely szintű
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Szakmai munkacsoportok (belső
értékelés, gyermekvédelem,
portfolió műhely, esetmegbeszélő,
stb.)
Munkaértekezletek az éves
munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)
Alkalomszerű, szükség szerinti
munkaértekezletek, megbeszélések
Munkatársi értekezletek a teljes
dolgozói kör bevonásával

74

66

75

72

83

75

66

75

59

100

83

80

62

100

75

79

9.

Érdekképviseleti értekezletek,
megbeszélések

né

né

né

né

10.

Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere

74

100

75

83

Elektronikus kapcsolattartás (Email, közösségi oldal, OneDriwe
munkafelület használata, stb.)
Faliújság

74

100

75

83

74

100

83

86

Flottás telefonvonal használat

100

75

75

83

75

75

75

5.

6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.

Egyéb intézményi gyakorlat
bemutatása
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Az információ átadás
színterei

Ssz.
1.

Nevelőtestületi
tanácskozások (nevelés
nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)

2.

Vezetőségi értekezletek,
fórumok

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés
83%  95%
Tanévnyitó, kerületi szakmai nap előadásai,
Humán
Szolgáltató
Központ
előadása,
gyógytestnevelő előadása, Mozgáskotta szakmai
nap,
sikerélményeink,
szervezetfejlesztő
kirándulás.
Az előző évihez képest 12% elégedettségi
növekedés.
A több órán át tartó tanácskozásokat úgy
szerveztem meg, hogy több előadó, több vezető
társ szót kapjon (óvodavezető helyettesek,
munkaközösségek vezetői). A változatos, többféle
igényt kielégítő program választékot a dolgozói
kiránduláson is biztosítottam – a visszajelzések
szerint nagyon sikeresen.
78% 89%
Az előre tervezett időpontokban a „Sasvezért”
vezetői értekezletet nem mindig sikerült
megtartani, de hat alkalommal összeült az
óvodavezetés. A vezetőhelyettesek előzetes
programtervet kaptak írásban, majd emlékeztető
összefoglalót a meghozott döntésekről. A székhely
és telephelyek vezetőhelyetteseivel szükség
szerint konzultáltunk. A székhely és a Törcsvár
Utcai Óvoda telephely helyetteseivel jól működik
az oda-vissza információáramlás. A Tesz-Vesz
Óvoda telephely közössége sok esetben passzívan
várja az információ megérkezését, és többször
jeleztük, hogy döntéseik előtt nem egyeztetnek a
vezetővel, függetlenített helyettessel – ebből
problémák is adódtak.
A függetlenített vezető helyettessel szinte haladék
nélkül, azonnal tájékoztattuk egymást az
óvodákban történtekről, külső partnereink
kéréseiről.

Szakmai munkaközösségek
3.

-

intézményeken
(tagintézmény, telephely)

átívelő

4.

-

székhely/telephely
óvodaszintű

67% 75%
Javult a helyzet ebben az évben, de az
intézményeken átívelő munkaközösségek vezetői kollégáik szerint - nem voltak elő hatékonyak a
kapcsolattartásban.
68% 83%
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5.

Szakmai munkacsoportok
(belső értékelés,
gyermekvédelem, portfolió
műhely, esetmegbeszélő, stb.)

6.

Munkaértekezletek az éves
munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)

7.

Alkalomszerű, szükség
szerinti munkaértekezletek

8.

Munkatársi értekezletek a
teljes dolgozói kör
bevonásával

9.

Érdekképviseleti
értekezletek, megbeszélések
Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere

10.

11.

Elektronikus
kapcsolattartás
(E-mail, közösségi oldal,
Online- Driwe munkafelület
használata, stb.)

Az óvodatitkárok fokozottabb bevonásával sokat
javult a helyzet, de még
mindhárom óvodában van javítani való az
információk továbbadásában, a tennivalók
megtervezésében.
60% 72%
Kiemelkedő volt ebben az évben a PP beválását
vizsgáló, és a Helyi Értékelési Szabályzatot
készítő munkacsoport működése.
A helyi információk gyakran késéssel, vagy nem
jutnak el a munkacsoportok vezetőihez.
79% 75%
A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógus
hiány miatt nem tudtak a tervezet szerint
találkozni.
72% 80%
A megbeszéléseket a vezetők, a felelősök,
megbízottak kezdeményezték, az aktuális helyi
feladatokhoz kötődően. Nehézség: a vezetők
elfoglaltság és a három óvoda közötti ingázás
miatt nem azonnal elérhetőek.
73% 79%
Munkaidőben nem megvalósítható, mert a
gyermekek felügyeletéről gondoskodni kell.
Munkaidőn túl csak nagyon indokolt esetben
tartunk ilyet. A tanévnyitó és záró értekezletet
helyi adottságai miatt a székhely óvoda aulájában
tartjuk, a kisebb értekezleteket pedig felváltva
egyik, majd másik telephely óvodában.
Nem értékelhető. A KAT tagjai egyben az
alkalmazotti közösség tagjai is.
78% 83%
Az előző évihez képest keveset, de javult a
helyzet: néhány esetben már történt kollégánál
hospitálás, de továbbra sem túl nagy a vállalkozó
kedv a szakmai tudás megmutatására – főként a
székhelyen. Viszont az évzáró ünnepségeken sok
kolléga jelen van, és figyeli a csoportok műsorát.
A Törcsvár Utcai Óvoda telephelyen kerületi
bemutatót és szakmai munkaközösségi bemutatót
láthattak kollégáink. A Tesz-Vesz Óvoda
telephelyen szintén tartottak kerületi bemutató
programot. Továbbra is szorgalmazni fogom
egymás foglalkozásainak meglátogatását, a
legerősebb terület megmutatását.
84% 83%
Az IKT eszközökben mindhárom óvoda
gazdagodott, és a második félévben ord, Excel
tanfolyamot is szerveztem a dolgozók számára.
Ezek eredményeit valószínűleg a következő
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12.

13.

14.

nevelési évben élvezhetjük. A kapcsolattartás
formái leginkább az e-mail és a Facebook
személyes ismerősi alkalmazása. A Tesz-Vesz
Óvodának aktív a zárt Facebook csoportja.
Létezik egy közös pedagógus csoportot is, de ezen
nem sikeres a kommunikáció, tudásmegosztás.
A vezetőség tagjai rendelkeznek a dolgozók email címével, csak indokolt szakmai esetben
keresik meg ezen a dolgozókat.
A Szülői Közösség vezetőségi tagjainak e-mailben
való értesítése általában sikeres, vannak
csoportok, ahol a szülőtársak informálását is
megoldották.
Honlapunkon
elérhetők
a
legfontosabb
információk, de az adatvédelmi szabályok
szigorítása miatt újabb engedélyek beszerzéséig
nem töltöttünk fel olyan beszámolókat,
amelyekből problémák adódhattak volna.
Faliújság
88% 86%
A hagyományos, leginkább használt, szülőket
informáló mód. A legfontosabb tudnivalókról
központi kiírást készítünk. A faliújság frissítése,
aktualizálása
nagyon
pedagógus-függő.
Ellenőrzésére a jövőben nagyobb hangsúlyt kell
fektetni.
Flottás telefonvonal használat 57% 83%
Az óvodavezető, a függetlenített helyettes és a
székhelyi/telephelyi vezetőhelyettesek közül az,
aki igényelte - rendelkezik flottás telefonnal.
Egyéb intézményi gyakorlat
75%
bemutatása
Minden dolgozó számára ismert a vezető és a
függetlenített helyettes telefonszáma, e-mail címe.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége

Erősség: Nyitottság, igény a kommunikációra vezetők és dolgozók részéről.
Fejleszthető terület:
- Gyakoribb vezetői jelenlét a helyi megbeszéléseken.
- Tesz-Vesz Óvoda th. vezetőivel, dolgozóival a kommunikációs gyakorlat javítása.
- Munkaközösség vezetők kommunikációs gyakorlata.
- Dajkai, pedagógiai asszisztensek megbeszélések szervezésében megtartásában segítségadás.
- Hospitálások
- Online kapcsolattartás: Csoport létrehozása a mindenki által leginkább használt onlineformában.
- Honlap működtetése a GDPR-nek megfelelően.
Fejlesztési javaslatok:
Mindhárom óvodában a helyben lévő helyettesek, munkaközösség vezetők és munkacsoport
vezetők tartsák meg rendszeresen a megbeszéléseket, melyekre konkrétumokkal előre
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felkészülnek, és melyekről emlékeztetők készülnek. Ennek másolatát függesszék ki a nevelői
szobában, és juttassák el a vezetőnek is.
Jelezzék, ha szükséges a vezető vagy a függetlenített vezetőhelyettes jelenléte, emlékeztessenek a
megbeszélés előtt (ezt váltott rendszerben minden alkalomra terveztük, de tervezett programjainkat
gyakran húzták keresztbe nem várt feladatok).
Bizonytalanság, kérdés esetén bátran keressék a vezetőség tagjait a dolgozók, de amit lehet, helyi
szinten oldjanak meg.

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP,
vezetési
program,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):
3

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi,
kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek
igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket,
ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb
közösség (szakmai szervezet, település) életében is.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony kapcsolattartási
rend kialakítása megtörtént.
 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi
folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.
 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában,

továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi
szerepvállalás is.
Szempont: 5.1. Hogyan kapnak tájékoztatást Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
a partnerek az intézmény eredményeiről?
módon tájékoztatja külső partereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
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Ssz.

1.

Az információ átadás
színterei
Szóbeli
- Egyéni
beszélgetések

2.

-

Értekezletek,
megbeszélések

3.

-

Egyéb

4.

Írásbeli
- Hirdetőtábla

5.

-

Csoport faliújság

6.

-

Meghívó

7.

-

Közösségi oldal

8.

-

Levél

9.

-

Egyéb

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés

95+100+83
Minden partnerünk igényli az egyéni beszélgetéseket – erre
mi is nyitottak vagyunk szóban és telefonon is.
95+100+75
Az évente kétszer megtartott, éves munkatervben előre
jelzett csoportos szülői megbeszéléseken magas a részvételi
arány.
Ezeken
alkalmanként
az
óvodavezető,
óvodapszichológus, logopédus is jelen van. Réteg szülői
értekezleteket tartottunk gyógytestnevelésre járó, és az
iskolába készülő szülők számára.
A Szülői Közösség vezetőit három alkalommal vártuk
megbeszélésre – sajnos ezekre nem jött el minden
csoportból legalább egy szülő (Így kértük.).

95+100+100
A vezetőség tagjai és az óvodatitkárok rendszeresen
frissítik.
95+100+100
Az óvodapedagógusok a gyermekek rajzait, és a szülőknek
szóló aktuális információkat helyeznek el rajtuk.
100+75+83
Faliújságokon, online, illetve levélben küldtünk
meghívókat.
90+41+92
A Tesz-Vesz Óvoda telephely Facebook oldala kiemelkedő,
és a Sasadi Óvoda honlapja is aktuális információkat
közvetít.
-+100+75
Igyekszünk takarékoskodni a postaköltséggel, papírral –
csak
az
ügymenet
szempontjából
szükséges
dokumentumokat adjuk postára.
Gyakran visszük személyesen a dokumentumokat a
fenntartóhoz, szakszolgálathoz, szakértői bizottsághoz,
UPI-hoz.

Erősségek: A Székhely és telephely óvodákban is jó a közvetlen kapcsolat a szülőkkel, reggel
és délután is lehetőség van rövid információ cserére.
Az óvodatitkárok a legnagyobb gondossággal kezelik a központi e-mail címre érkező
leveleket. A két, négy csoportos telephely óvodatitkárai közreműködnek az ott dolgozók
tájékoztatásában. A hét csoportos székhelyen a helyi helyettes számára is biztosítottuk a
hozzáférést a központi e-mail fiókhoz.
Közvetlen telefon kapcsolatra már csak a kerületi óvodákkal van készülékünk.
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A szülőket a SZK vezetőségi tagok közreműködésével online is tájékoztatjuk,
visszajelzéseiket kérjük az elkészült dokumentumokhoz, tervezett programokhoz online,
írásban és szóbeli megbeszéléseken is.
Fejleszthető:
-

A közös SZK megbeszéléseken kívül a jövőben szükségesnek látjuk a
székhelyi/telephelyi óvodákba járó gyermekek szüleivel külön megbeszéléseket is tartani.

Fejlesztési javaslatok kollégáktól: Nem érkeztek
Forrás: PP, MIP, SZMSZ,
Vezetési program, Továbbképzési
/ beiskolázási terv, Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

6. A pedagógiai munka feltételei

Vezető megítélése (1-3):

3
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az Elvárás: Az intézmény rendszeresen
infrastruktúra
az
intézmény
képzési felméri
a
pedagógiai
program
struktúrájának,
pedagógiai
értékeinek, megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
céljainak?

Rendelkezésre áll-e valamilyen mérőeszköz a PP megvalósításához szükséges eszközök
meglétének mérésére?
Igen

Nem

X

Részben
X

Ebben az évben szakértői útmutatással elvégeztük a PP feltételeinek beválás vizsgálatát.
(Részletesen a mellékletben.)
Márciusban elkészítettük a Sasadi Óvoda éves beiskolázási tervét – több kolléga szakvizsgás vagy
szakirányú tanulmányi költségeihez tudunk hozzájárulni.
A tárgyi eszközökkel való elégedettséget folyamatosan figyeljük, a szükséges eszközöket
költségvetésünkből a lehető legrövidebb idő alatt beszerezzük. Ami így nem megvalósítható, ahhoz
a fenntartó segítségét kérjük.
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A következő, a nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök beszerzésére és
programok finanszírozására került sor a 2017-2018. nevelési évben:
Székhely Óvoda:
Ssz.
Beszerzés forrása és valós vagy
becsült összege
Eszközök
Költségvet
és

Szülői
támogatás

Egyéb

(alapítvány,
adomány)

1.

Karácsonyi ajándék

50%

2.

Irodaszer

100%

3.

Varázspalló

4.
5.

50%

100%
100%

Homokozójáték
CD lejátszó

100%

6.

100%
80%

Képviselő
i
támogatás
20%

8.

Ballagótarisznya
Létrák, porszívók,
takarítógépek, törölközők,
vasaló, konyhai edények,
ételtartó dobozok
Virágládák

100%

Zöld
Óvoda
pályázat

9.
10.

Magnók
Laptop

100%
100%

11.

Villanytűzhely a konyhában

12.
13.
14.

Interaktív tábla
Redőnyök az emeletre
Aula felújítása

15.

Gyermekmosdók és öltözők
tisztasági festése
Külső szigetelés az épületen,
napkollektorok

7.

16.

Fenntartó
100%
Fenntartó
Fenntartó
Fenntartó
Fenntartó
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Megjegyzés

17.

Kazáncsere

Fenntartó

Vízcső csere a Maci-Méhecske
mosdóban

Fenntartó

Csapok folyamatos cseréje
18.

Környezetbarát tisztítórendszer
eszközei

50%

Fenntartó
50%

19.

Szenzoros szoba kialakítása

50%

20.

Az óvoda születésnapi
ünnepsége

képviselői
támogatás
50%
képviselői
támogatás
80%

21.

Előadásokhoz és
kirándulásokhoz hozzájárulás

20%
szükség
szerint

50%

Törcsvár Utcai Óvoda telephely:
Ssz.
Beszerzés forrása és valós vagy
becsült összege
Eszközök
Költségvet
és

Szülői
támogatás

Egyéb

(alapítvány,
adomány)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

papír-írószer

25%

75%

karácsonyi játékok

50%

50%

2 db festéktartó polc

100%

egyéb játékok
könyvek
egyéb szükséglet (pl. ajándékok
készítéséhez, dekorációhoz)
Állatok Világnapja – solymász
bemutató
Mihály napi vásár
Kerület napja - bábelőadás
Farsang – Kolompos Együttes
Állatkerti foglalkozások

50%

100%
50%

50%

50%
100%
100%
100%
100%

100%
12.

Állati jó bemutató

100%
53

Zöld
Óvoda
pályázat

Megj
egyzé
s

13.
14.
15.

Bábszínház (Diótörő)
Színház (Bors néni)
Tányér, pohár– 1 csoportra

100%
100%
100%

konyhai edények (tálak)
16.

Terítők

17.

nevelői számítógép

18.
19.

nyomtató, fénymásoló
gyermek pólók - 1 csoportra

20.

napvitorlák a teraszokra

21.

Előadásokhoz és
kirándulásokhoz hozzájárulás

100%
kerületi
pályázat
100%
100%
Fenntartó
szükség
szerint

Tesz-Vesz Óvoda telephely:
Ssz.
Beszerzés forrása és valós vagy
becsült összege
Eszközök

Költségvet
és

Szülői
támogatás
(alapítvány,
adomány)

1.

Katalinpuszta

2.

Színház látogatás

3.

Bábelőadások

4.

Skanzen

5.

Szüret

6.

Indiántábor

7.
8.

Kis-svábhegyi tanösvény
Gyermekfektetők, lepedővel - 1
csoportra

9.

törölközők

10.

Bútorok (polcok,
gyermekasztalok) 1 – 1

50 %

50 %
100 %
100 %
100 %

20%

100 %
80 %
100 %

100%
100%
100%
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Egyéb

Megjegyzés

csoportra
11.

szőnyegek minden csoportba

12.

intézményi gyermek pólók - 1
csoportra

100%

konyhai edények (tálak),
ételtartó dobozok, szeletelő

100%

14.

tányérok, evőeszközök, terítők

100%

15.

szőnyegek, függönyök
tisztíttatása

100%

16.

mosókonyha kialakítása

Fenntartó

17.

teljes villanyvezeték csere

Fenntartó

18.

riasztó rendszer korszerűsítés

Fenntartó

19.

teljes épület tisztasági festése

Fenntartó

20.

falitükör (logopédia) a nevelői
szobába

21.

számítógépek és nyomtatók

22.

laptop

23.

Lépcsők csiszolása

Fenntartó

24.

Alsó kapu – burkolat kiépítése

Fenntartó

25.

kerítésfestés

Fenntartó

26.

Előadásokhoz és
kirándulásokhoz hozzájárulás

13.

100%

100%
szülői
adomány
100%

szükség
szerint

Személyi juttatás:
-

Dajka konferencia 4 fő
Óvodatitkár konferencia 4 fő
Pedagógiai asszisztens képzés
BTM képzés
Számítógép kezelői képzés 14 fő
ABA képzés
HOR képzés
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-

Intézményi pólók minden dolgozónak
Karácsonyi ünnepség a dolgozókkal
Pedagógus napi szervezetfejlesztő kirándulás

A következő nevelési évre tervezett legfontosabb fejlesztések:
Eszközök, felszerelések, anyagok, programok
Ssz.
Székhely
1.

fejlesztő játékok
asztalok

Törcsvár Utcai Óvoda th
szekrénysor

Tesz-Vesz Óvoda th
CD lejátszó

babakonyha bútor

ultrahangos párologtató

szőnyeg

fejlesztő játékok

2.
3.
4.

nagyméretű tükör
rattan kosarak
bútor

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

bábparaván
gyermek öltözőszekrények
aulába bútorok

Függöny + karnis
tálalószekrény / fiókos /
bábok, paraván,
nagyméretű fakocka
fejlesztő játékok, jelmezek
fejlesztő SNI játék
mesekönyvek
kerti kisszékek
WC-ben függöny
sötétítő függöny vagy
redőny vagy roló
vetítővászon

Greiswald tornaszerek
ventillátor
hűtőszekrények
tűzhelyek
kávéfőző
szódagép
erősebb mikrók
füles leveses tálak
tároló dobozok
mosogatógépek

A székhely óvoda energetikai korszerűsítése EU-s pályázatból valósult meg. Az
eszközbeszerzéseket és a programok megvalósítását az óvoda alapítványa támogatja.
A Törcsvár Utcai Óvodában is jelentős részben járult hozzá az alapítvány a programokhoz. Az
eszköz beszerzésekkel, nagyobb beruházásokkal óvatosan tervezünk, mert a közeljövőben sor
kerülhet az óvoda bővítésére.
A Tesz-Vesz Óvoda épülete, bútorai és a gyermekek, felnőttek által használt eszközök is
felújításra, cserére szorultak. Szülői támogatással folyamatban van a Mozgáskotta eszközcsalád
beszerzése.
Erősségek:
Szép környezet, megfelelő eszközellátottság, pályázati lehetőségek, fenntartói, alapítványi és szülői
támogatás.
Fejlesztési javaslatok:
A hiányok pótlása, elhasználódott eszközök lecserélése.
Tehetséggondozást, felzárkóztatást segítő eszközök beszerzése.
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Személyi feltételek
Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán Elvárás: Az intézmény rendszeresen
erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, felméri a szükségleteket, reális képpel
pedagógiai értékeinek, céljainak?
rendelkezik a nevelő-oktató munka
humánerőforrás szükségletéről.
A
humánerőforrás
szükségletben
bekövetkező
hiányt,
a
felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.
A következő továbbképzésekben vettetek részt a Kollégák a 2017-2018. nevelési évben:

Továbbképzések; irányultság,
téma
Pedagógiai napok

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek
résztvevők száma
Törcsvár Tesz-Vesz
Résztvevők
Székhely
U.Ó. th
Ó. th
összesen
14
8
7
29

Kézműves foglalkozások
Informatikai továbbképzés

8

Így tedd rá

1

3

PEK- torna
Érzékenyítő

2

Drámapedagógia
Viselkedés terápia - SNI

1

2

2

3

14

2

3

1

1

2

4

1

1

1

2

1

1

Szakmai Centrum előadásai

Ünnepeink (HOR)
DINPI környezeti

1

1

2

1

1

Magatartás problémák
megoldása viselkedésterápiás
módszerekkel
Neveltségi szint mérése

18

9

8

35

Gyermekvédelem

18

9

8

35

Gyógytestnevelés

17

9

8

34

5

5

PEK-torna nyílt nap
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Mozgásfejlődés nyomon követés
SNI Szakmai Centrum előadásai

1
3

1
3

(Pedagógiai asszisztensek)

Összesen:

81

42

51

174

Erősség:
Az óvoda dolgozói aktívan kapcsolódtak be az őket érdeklő továbbképzésekbe. A kötelező,
kreditpontos képzéseket a Beiskolázási terv szerint mindenki elvégezte.
Fejleszthető terület:
A megszerzett ismeretek továbbadása, a megszerzett kompetenciák bemutatása – szervezeti tudás
gyarapítása.
Fejlesztési javaslatok:
A Mozgáskotta módszertani ismereteinek bővítése, elmélyítése. Tudásátadás alkalmainak
megteremtése.
A tanult ismereteket milyen mértékben sikerül hasznosítani?
-

Jól hasznosítottuk, az új ismereteket beépítettük a nevelő-fejlesztő tevékenységekbe
a neveltségi szint mérése a nagycsoportban reprezentatív mérés keretében végeztük el
az IKT tanfolyamon szerzett ismeretek elősegítik a hatékonyságot, és a gyorsaságot
Az ismeretek beépítése folyamatban van.

Milyen területeken mutatkozik a legnagyobb hiány? Milyen területeken szeretnének
fejlődni?
-

Mozgáskotta
egyéni fejlesztés-viselkedési problémák
dokumentálás
éves tématervek átismétlése
számítógépes ismeretek: word, excel, interaktív tábla
dokumentáció
SNI gyerekek támogatása
autista gyermekek fejlesztésével foglalkozó képzés
Így tedd rá!

Amennyiben lehetőség lesz, milyen témákban, és kiket hívnátok meg a belső szakmai
továbbképzéseinkre (munkaközösségi foglalkozásokra, nevelőtestületi tanácskozásunkra)?
- Nagyné Babik Orsolya (gyógypedagógus), Újbudai Ovis TámPont
- Balatoni Katalin: Így tedd rá
- Gergely Ildikó: Mozgás
- Antall Judit: Mentálhigiéné, kommunikáció
- Mozaik közhasznú egyesület: érzékenyítés, vizuális megsegítés
- Bagdy Emöke (közös részvétel előadásán)
- Pektor Gabriella (PEK torna)
- Takács Pálma: Zenei nevelés
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Az önértékelés bevezetésének évétől számítva (2015-2018) mely területekre készítettek a
kollégák az önértékelés eredményeként önfejlődési terveket?
Óvodapedagógusok
neve
P. A.

Önfejlődési terv tárgya/címe/kompetenciaterülete
1. IKT kompetenciák fejlesztése
2. Néptánc – mozgás módszertani képzés

L. L.

1. Kommunikáció
2. Egyéni bánásmód

K. E.

1. IKT eszközök kezelése
2. Tervezés

F. I.

1. IKT eszközök kezelése

T.A.

1. Ellenőrzés – értékelés: egyénre szóló
2. Tanulás támogatása: cél-feladat

F.Cs.

1. Kommunikáció
2. Éves terv más szempontú átgondolása

Gy.D.

1. Éneklési készségének megerősítése, repertoárjának bővítése.

Sz.É.

1. Dokumentáció,
2. szabad játék feltételeinek biztosítása,
3. együttműködés, kommunikáció a kollégákkal

U.M.

1. Új módszerek iránti érdeklődés
2. Írásbeli munka, dokumentáció
3. Idővel való gazdálkodás

A pedagógus önértékeléseket eddig irányító kollégák nyugdíjba mentek, és a dokumentumok nagy
része nincs meg online formában. A BECS új vezetőjével próbáljuk rendszerezni a három
óvodában eddig történtek dokumentumait, valamint a mérőeszközöket, eljárásrendet az időközben
megváltozott központi, általános eljáráshoz igazítani. Lassan haladtunk, mert az OH felületen
szerettük volna rögzíteni az új önértékeléseket, de a felület januárban változott – utána már kevés
volt az idő minden támogató kolléga, csoport számára pontosítani a dokumentálással kapcsolatos
elvárásokat. A nehézséget az is okozza, hogy még kialakulóban van az intézményi közös elvárás
rendszer, a fogalmak értelmezése és a dokumentáció (napló, fejlődési napló).
Fejlesztési javaslat:
A dokumentáció online formában rögzítése. Az önértékelést segítő kollégák ne csak a saját
intézményben dolgozók legyenek.
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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.

Erősségek és fejlesztési javaslatok a részterületeknél jelennek meg.
Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat (bemutató foglalkozás, kiselőadás, pedagógiai
tartalmak bemutatása, publikálás, stb.) az alábbiak szerint osztották meg a Kollégák az
intézmény falain belül / kívül:

Óvodapedagógusok
Székhely

Mikor?

Mit?

Kinek?

Hogyan?

Tapasztalataim

P. H. M.

2017
szeptember2018 június

minősítésbe
n, önértékelésben
érintett
kollégáknak

egyéni vagy
kiscsoportos
beszélgetés
számítógépe
n bemutatás

L.L.

2018.04.20.

portfólió
készítés,
tanítástanulás
tervezése:
tematikus
tervek,
foglalkozáso
k tervezése,
foglalkozás
látogatás
megbeszélése
Óriás társas

2017-ben 3
kolléga töltött fel
portfóliót –
mindhármuk
minősítése sikeres
volt.
2018-ban is 3
kolléga
jelentkezett
minősítésre – a
felkészülést
megkezdtük.
Nagyon pozitív
visszajelzések

T.A.

2017.10.hó
és
2017.12.hó

Énekes játék,
gyermektánc

a kerület
Feneketlenóvodásainak tavi
iskolásainak rendezvényen
gyakorlatban
Kerület
Óvoda
elöljáróinak születésnapszülőknek,
ja
régi
Épület
dolgozókátadó
nak
ünnepség
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A germekek
élvezték a
közönség előtti
éneklést, táncolást.

Törcsvár Utcai Óvoda telephely
Gy.D.

2017.11.24.

Sakk Matyi –
játék az
óvodában
sakkfigurákk
al

kerületi
óvodapedag
ógusoknak,
érdeklődőkn
ek

saját
csoportban
bemutató
foglalkozás

jól sikerült

Gy.D.

2018.03.01.

jól sikerült

2018.05.02től

P. G.

2018.03.02.

Zs.K.

2018.03.26

Pedagógiai
Napokon
résztvevőkn
ek
óvodapedag
ógus
képzésre
járó
pedagógiai
asszisztens
Gyapay
Diána
5
óvodapedag
ógus

előadás

P. G.

Sakk Matyi –
a fenti
foglalkozás
prezentációja
tervezetek

szülőknek

Interaktív
szülői
értekezlet

gyakorlati
bemutató
Mozgáskotta
gyakorlati
bemutató

szóban

gyakorlatban
gyakorlatban

Tesz-Vesz Óvoda telephely
F.Cs.I.

2018.02

Zenei
nevelés, és
mozgásfejles
ztés
kapcsolata

F.Cs.I.

2018.03

kerültei
Zenei nevelés kollégák

Bemutató

F.Cs.I.

2018.04

Zene és
mozgás
kapcsolata

Nevelő
testület

Gyöngyössolymoson
Interaktív

F.Cs.I.

2018.05

Mozgáskotta

Szülőknek

H.I.

2018. 03

Kerületi
kollégák

H.I.

2018.05

Kézműves
tevékenysége
k az óvoda
életében
Mozgáskotta

Gyerekekkel, ill. saját
tapasztalat
Bemutató

Sz. É.

2018. 03

Mozgásos
lehetőségek

Kerületi
kollégák

Szülőknek
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Gyerekekkel, ill. saját
tapasztalat
Bemutató

jegyzet készült
szakmai mk.
bemutató – több
érdeklődőre
számítottunk

T. A.

2018. 03

T.A.

2018.04.20.

U.M.

2018. 03

Okosító
játékok
Óriás társas

Kerületi
kollégák
a kerület
óvodásainak
iskolásainak

Kézműves
tevékenysége
k az óvoda
életében

Kerületi
kollégák

Bemutató
Feneketlentavi
rendezvényen
gyakorlatban
Bemutató

Nagyon pozitív
visszajelzések

Milyen belső tudásmegosztásból vagy egyéb forrásból származó „Jó gyakorlat” átvételére,
beépítése került sor a nevelés folyamán?
Óvodapedagógu
sok
L. L.
L. Zs.
Gy. D.

T. A.
T.A.
Sz. É.

Mikor?

Mit?

testnevel
és fogl.

mozgáskotta

Zs. K.

Gyakorlati
bemutató

év
közben
folyamat
osan
2017.10

ének-zene, énekes
játék

P. G.

hospitálás

Előadás

hatékony

Levegő védelem

Dr. Havas
Péter

Nyílt nap

hatékony

PEK torna

Pektor
Gabriella

PEK torna

Pektor
Gabriella

Nyílt nap

hatékony

PEK torna

Pektor
Gabriella

Nyílt nap

hatékony

2018. 01
2018.
01.04

F. Cs.I.
2018.
01/04

Kitől?

Hogyan?

Tapasztalata
im

pozitív

Javasolt, hogy nevelőtestületünk számára a 2017-2018. nevelési év során az alábbi Kollégák
bemutathassák tanult kompetenciákat:
Székhely:
-

P.A.: Így tedd rá!
T. A.: Drámajáték
L. Zs.: vizuális

Törcsvár Utcai Óvoda telephely:
Tesz-Vesz Óvoda telephely: H. I., S. L.né, T. A., F. Cs., Sz. É.
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Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű mérési
eredmények
Pedagógusok és a munkájukat
Ssz.
segítő alkalmazottak elégedettség
0,1,2,3.
Fejlesztési javaslat
adatai és azokból következő
fejlesztések
1.
A székhely/ telephelyen „uralkodó”
64+81+69 tavaly 64% javult 7%-ot
légkör
71%
(székhelyen és Törcsvár U.Ó.
th-en javult,
Tesz-vesz Óvodában stagnált)
Az új kollégák
beilleszkedésének segítése
(feladatterv kidolgozása,
felelősök kijelölése).
Pozitív, elfogadó és támogató
szemlélet és gyakorlat minden
kolléga részéről – türelem.
(Az így dolgozó, példát mutató
kollégák megerősítése a vezetés
részéről.)
2.

Az óvodában (intézményi szinten)
„uralkodó” légkör

70+75+69
71%

tavaly 68%  javult 3%-ot
Folytatni: megfelelő munkaerő
kiválasztása, őszinte, nyílt
kommunikáció, jó hangulatú,
közös programok –
intézményen kívül is
(kirándulás, mozi, színház,
rendezvény)

3.

Munkakörülmények

82+81+75
79%

tavaly 75%  javult 4%-ot
Folytatni: eszköz beszerzések,
felújítások, szakmai
tapasztalatcserék.
A hiányzó kollégák pótlása,
üres álláshelyek betöltése, vagy
a helyettesítéseknél egyenletes
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terhelés megvalósítása
(országos probléma).
4.

Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a
vezetés tagjaival

78+81+75

tavaly 77%  javult 1%-ot

78%

(székhelyen és Törcsvár U.Ó.
th-en javult,
Tesz-vesz Óvodában romlott)
Annak elfogadása, hogy a
vezető és a függetlenített
helyettes a feladatokkal zsúfolt
időszakokban nem tud jelen
lenni minden óvodában,
minden programon.
A telephelyi vezető helyettesek,
dolgozók is jöjjenek a székhely
óvodába a feladatok
megbeszélésére, ne várjanak
mindig arra, hogy a vezető
menjen óvodájukba. A
szerteágazó feladatok és
kapcsolatok miatt ezt előre
tervezni csak rövidtávon lehet.
Megtalálni az egyensúlyt az
önálló döntések és a vezetői
döntés/tájékoztatás között.
(Tesz-Vesz)

5.

Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a
nevelőtestület tagjaival intézményi
szinten

78+75+81
78%

tavaly 75%  javult 3%-ot
Önállóság, kezdeményező
készség.

6.

Információáramlás intézményi szinten

70+75+69
71%

tavaly 61%  javult 10%-ot
Folytatni az előzetes havi
tervezést, erősíteni az
információ oda-vissza
áramlását. Munkatársi
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információs csoport
létrehozása.
7.

Információáramlás székhely/
telephelyi szinten

70+81+69
73%

tavaly 65%  javult 8%-ot
(javult a székhelyen és a
Törcsvár U. Ó. th.-en,
romlott a Tesz-Vesz Ó.th.-en)
Megtalálni az összefüggéseket
a feljebb jelzettekkel!

8.

Részvételünk a szabályozó
dokumentumok készítésében

82+100+8

tavaly 79%  javult 9%-ot

1

A helyettesek és a felelősök

88%

nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy minden dolgozót
bevonjanak a dokumentumok
vizsgálatába, készítésébe.
Példaértékű!
9.

Munkaközösségi foglalkozások,
értekezletek hatékonysága

70+88+81
80%

tavaly 73%  javult 7%-ot
Folytatni a megkezdett
programokat, javítani a jelzett
hibákat.

Átlag pont / %

74+82+74
77%

tavaly 71%  javult 6%-ot
Gratulálok közös
erőfeszítéseink
eredményéhez!
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Humánerőforrás alakulása:
Ssz
.

⇓ Fluktuáció – Felnőtt
Csoport/tagóvoda/telephely (Fő
száma)⇛

Székhely

Törcsvár
U.Ó.th

1 pályaelhagyó

0

TeszVesz Ó
th
1 pályaelhagyó

Összese
n

1.

Más intézménybe távozott
óvodapedagógus

2.

Más intézménybe távozott pedagógiai
munkát segítő

0

0

1

1

3.

Új dolgozó alkalmazása: óvodapedagógus

1

0

1

2

4.

Új dolgozó alkalmazása: pedagógiai
munkát segítő

0

1

2

3

5.

Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen
álláshely, betegség, stb.) óvodapedagógus

3

1(nyugdíj)

1

5

6.

Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen
álláshely, betegség, stb.) pedagógiai
munkát segítő

0

1

0

1

7.

Képző intézmény hallgatóinak mentori
megsegítése (gyakorlóhely biztosítása)

2

2

1

5

8.

Szakdolgozatot író, kutató támogatása

2

1

0

3

9

6

7

22

Összesen:

2

A nyár végére tovább csökken jelenlegi munkatársi csapatunk: 1 fő óvodapedagógus gyermekeket
vár, 1 fő GYED-en lesz, 2 fő nyugdíjba vonul, 1 fő óvodapedagógus pályaelhagyó, 2 fő
óvodapedagógus másik intézménybe távozik, 1 fő dajka pályaelhagyó lesz.
Új munkatársainkat keressük.
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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

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás: A tervekben (éves munkaterv,
programban szereplő kiemelt stratégiai célok továbbképzési terv, ötéves intézkedési
operacionalizálása, megvalósítása?
terv) jól követhetők a pedagógiai program
kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző
eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek
elkészítése
az
eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak
érdekében történik, hogy a munkatársak
szakmai tudása megfeleljen az intézmény
jelenlegi
és
jövőbeli
igényeinek,
elvárásainak.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a
nevelés tanítási módszerek kiválasztása és
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
A pedagógiai programban és az intézmény éves munkatervében megjelenített célok
érvényesítése a tanulási (éves, tematikus, tevékenység/foglalkozásterv) és nevelési tervekben
Értékelés: X = igen, N = nem, R = részben
Székhely

Ss
z.

1.

Csoportok/ székhely/tagóvodák
%

Elvárás

A PP cél és
feladatrendszerére épülő,
és az Útmutató elvárásai
szerinti éves tanulási
tervvel rendelkezünk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I

I

I

I

I

I

I
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Összese
n
7 Igen

2.

Hány téma /projekt
feldolgozására került sor a
nevelési év folyamán
(tematikus tervek száma)
Legsikeresebb
téma/projekt címe:

3.

4.

22

33

17

36

36

33

32

Már
-ton
nap,
Hús
vét

Víz
világnapja

Advent
Víz
világnapja

Újra
hasz
nosí
-tás
Erdő

Az
idő
múlása
Erdei
körforgás

Karácson
y

Farsang
Föld
nap
Már
-ton
nap

I

I

I

I

I

I

I

Tervezési és értékelési
dokumentumaink
megfelelnek az intézményi
elvárásoknak és az
Útmutató előírásainak

209

7 Igen

A székhely óvodában jelentős javulás a tavalyihoz képest, több a feldolgozott téma is.
Törcsvár Utcai Óvoda telephely:
S
s
z.

Csoportok/ székhely/tagóvodák
%

Elvárás

A PP cél és
feladatrendszerére épülő,
5. és az Útmutató elvárásai
szerinti éves tanulási
tervvel rendelkezünk
Hány téma /projekt
feldolgozására került sor a
6.
nevelési év folyamán
(tematikus tervek száma)
Legsikeresebb
téma/projekt címe:
7.
Tervezési és értékelési
dokumentumaink
8. megfelelnek az intézményi
elvárásoknak és az
Útmutató előírásainak

1.

2.

3.

4.

I

I

I

I

Összese
n
4 Igen

20

10

19

12

61

I

4 Igen

Föld
napja,
Advent
I

5.

6.

7.

Víz
Világnapja
I

I

A Törcsvár Utcai Óvoda telephelyen jelentős javulás a tavalyihoz képest, több a feldolgozott
téma is.
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Tesz-Vesz Óvoda telephely

S
s
z.

Csoportok/ székhely/tagóvodák
%

Elvárás

A PP cél és
feladatrendszerére épülő,
9. és az Útmutató elvárásai
szerinti éves tanulási
tervvel rendelkezünk
Hány téma /projekt
feldolgozására került sor a
10.
nevelési év folyamán
(tematikus tervek száma)
Legsikeresebb
téma/projekt címe:

1.

2.

3.

4.

I

I

I

I

Összese
n
4 Igen

25

15

26

66

Föld
napja

Játé
kok
a
vízzel

Érzé E
kegész
nyí- ség
tó, a
nyák
nap
ja

I

I

11.

Tervezési és értékelési
dokumentumaink
12. megfelelnek az intézményi
elvárásoknak és az
Útmutató előírásainak

I

5.

6.

I

7.

4 Igen

A Tesz-Vesz Óvoda telephelyen jelentős javulás a tavalyihoz képest.
Erősség:
Az alapdokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelően készültek el. A csoportnapló, a
tervezési dokumentáció formátumának egysége megvalósult.
Fejleszthető.
Kívánják a kollégák az egységes dokumentumok felülvizsgálatát, egyszerűsítését.
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8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ
TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK,
JAVASLATOK

Vezető megítélése (1-3):
2,5

Ebben a nevelési évben a legemlékezetesebb szakmai élményünk:
Székhely dolgozói:
- Sas-hegy túra
- Pedagógiai napok
- Mozgáskotta
- Környezet-környezetvédelem-óriás társas
- Re-generáció-program
- Így tedd rá!-képzés
- Ikt képzés
- Interaktív tábla
- Újrahasznosítás- papírmerítés
Törcsvár Utcai Óvoda th. dolgozói:
- Állatkerti foglalkozások – egész napos program
- Ökodélután
- Anyák napi és évzáró ünnepély
- Újbudai pedagógiai napok
- Mozgáskotta bemutató
- Gyógytestnevelés bemutató
Tesz-Vesz Óvoda th. dolgozói:
- Mozgáskotta szülőknek, bábelőadások
- Mozgáskotta szülőknek, közlekedés biztonsági vetélkedő, bábelőadások óvónők által
Óvodavezető:
- Erdő projekt zárása: vetélkedő a székhelyen
- Pannonhalmi dolgozói kirándulás
- Mozgáskotta szülői nap és Apák napja a Tesz-Vesz Óvoda telephelyen
- Az óvodavezetés (helyettesek) és az óvodatitkárok elkötelezett feladatvégzése az év végi
hajrában – KÖSZÖNÖM!
Leginkább tanulságos az volt (amit többé nem ismételnénk meg):
Székhely dolgozói:
- fejlődési napló újratervezése, átírása
- testületi feszültség –ne legyen ilyen megbeszélés
- napló adminisztrációjának optimálisra történő csökkentése
Törcsvár Utcai Óvoda th. dolgozói:
- üres álláshelyek mielőbbi betöltése
- időben neki kell állnunk a határidős feladatoknak
- hogy a jól megszervezett szülős programok jó eredményeket hoznak
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Tesz-Vesz Óvoda th dolgozói:
- Eltúlzott munkaközösségi tervek
Óvodavezető:
- Új dolgozók elfogadásával, beilleszkedésével kapcsolatos nehézségek
- Váratlan dolgozói felmondások („emberhalászat”)
- Feladat torlódás év végén (új gyermekek felvétele, adatvédelmi szabályzók,
felmondások/felvételek, Honvédelmi Intézkedési Terv, E-menza bevezetése, belső
ellenőrzés, pályázati beszámoló, teljesítményértékelések, és a nagyon részletes, sok-sok
munkaórát igénylő vezetői beszámoló)

A következő nevelési évre tett három kívánságunk a munkánkkal kapcsolatosan:
Székhely dolgozói:
- Nyugodt légkör, összetartó közösség kialakítása
- Kevesebb adminisztráció, és teher
- Teljes pedagógusi gárda, álláshelyek betöltése
- Kevesebb gyereklétszám, és SNI gyerek
- SNI gyerek mellé állandó pedagógiai asszisztens
- Több szakmai megerősítés, támogatás, együttműködés
- Fejlődési-, és csoportnapló egyszerűsítése
- Fenntartó elvárásai ne legyenek túlzók
Törcsvár Utcai Óvoda th dolgozói:
- Csoportok működtetéséhez több költségvetési támogatás
- Békesség, egymás tisztelete
- Logopédus, gyógypedagógus esetleges bemutatóját szívesen megnéznénk
- Külön projektekről időben kapjunk tájékoztatást
Tesz-Vesz Óvoda th dolgozói:
- Dolgozót megtartó munkaközösség kialakulása
- Bábcsoport kialakítása
- Szakmai kihívást jelentő feladat
Erősség:
A változásokhoz egyre jobban alkalmazkodó, megoldásokat kereső, szakmailag jó, de fejlődni is
akaró közösség.
Nyitás a szülőkkel közös programok, a partneri viszony javítása irányába.
Fejlesztendő terület:
Szervezés, tájékoztatás - kompetencia határok. Álláshelyek betöltése.
Fejlesztési javaslatok:
Folytatni a megkezdett utat.
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JEGYZŐKÖNYV
Időpontja: 2018. június 18. 17:00
Helyszín: Sasadi Óvoda Székhely, 1118 Budapest, Dayka G u 4/B
Esemény: Nevelési évet záró értekezlet az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület részére
Téma:
I.
II.
III.
IV.
V.

Honvédelmi Intézkedési Terv ismertetése
Adatvédelmi szabályzat
Aktuális információk
Az éves beszámoló tartalmának ismertetése
2018/2019-es nevelési évre óvodában maradó, tanköteles korú gyermekek
ellátásának megszavazása óvodánként

Jelen vannak: Sasadi Óvoda alkalmazotti és nevelő közössége 46 fő a mellékelt jelenléti ív
szerint.
Igazoltan távollévők: B. L. A., D. K. M., F. A., F. R., F. Cs. I., M.B.B., P. Z., G. A., R. E., S.
M., S.T.Zs., T. J.,P. I.
Igazolatlanul távollévők: 0
Jegyzőkönyv vezető: Lengyel Veronika
Hitelesítő: Molnár Eszter, Szilas Tamásné
Pócsné Hermanics Mária köszönti az alkalmazotti értekezlet résztvevőit, és ismerteti a
napirendi pontokat.
-

P.H.M: javasolja a jegyzőkönyv vezetésére az óvodatitkárt. Felkéri a testületet, a
kézfeltartással történő szavazásra - a testület kézfeltartással szavaz, elfogadja a
jegyzőkönyvvezető személyét.

-

P.H.M: javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Eszter, Látó Liliána
óvodapedagógusokat. Felkéri a testületet, a kézfeltartással történő szavazásra - a
testület kézfeltartással szavaz, elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

I.
-

Honvédelmi Intézkedési Terv
KKM:
Központi utasításra készült, rendkívüli honvédelmi esetekre, katasztrófahelyzetre
tartalmaz pontos utasításokat. Tartalmazza a vezetői és dolgozói feladatokat . A
gyermekek védelme és biztonsága az elsődleges cél, addig kell a gyerekekkel maradni,
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míg a szülő érte nem tud jönni. Rendkívüli helyzetben a dolgozó akár szabadságáról is
behívható. Mind a 3 óvodára elkészült az intézkedési terv.
-

P.H.M.: Minden egyes óvodában a helyi helyettesnek kell azonnal intézkednie.

II. Adatkezelési szabályzat:
-

P.H. M.: Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adatkezelő adatait, célokat,
jogalapokat és érintett jogokat. Nem gyűjt és, nem tárol adatokat, biztosítani kell az
adatok bizalmas jellegét. Az adatkezelőnek titoktartási kötelezettsége van, figyelnie
kell a jogellenes dolgokat. A szülőknek, dolgozóknak 8 napon belül be kell jelentenie
a személyes adatokban való változást.
Az adatkezelési szabályzat minden szülőnek át lett adva.

III. Aktuális információk:
P.H. M.:
-2018-06-30-ig le kell adni azoknak a gyerekeknek a nevét, akit ősszel a
szakszolgálathoz szeretnének küldeni az óvodapedagógusok.
-2018-06-28-ig le kell adniuk az óvodapedagógusoknak a naplókat és a mulasztási
naplót, valamint a fejlődési naplót
- Egy nyári terv kell az összes naplóba.
- Heti szülői értekezletek az új kiscsoportosok és újonnan felvettek számára:
2018-06.19.

17: 00 Székhely

2018.06.20.

17:00 Törcsvár Utcai Óvoda Telephely

2018.06.21.

17:00 Tesz-Vesz Telephely

- Kérjük, az intézményi pólóban legyenek a dolgozók, hogy a szülők a sok civil ruhás
között könnyen felismerjék az óvodai dolgozókat.
IV. A nevelési évet lezáró beszámoló ismertetése:
P.H.M: (Pócsné Hermanics Mária intézményvezető): Köszönetet mond a dolgozóknak az
éves munkáért, a zökkenőmentes feladatvállalásért, a helytállásért. A nevelési évet lezároló
beszámoló kiküldésre került, de csak három vélemény érkezett írásban.
P.H.M: ismerteti az óvodák nyári zárásának ütemét. Ismerteti a hivatalos ügyeleti napok
rendjét.
A beszámoló felépítése, tematikájának ismertetése: első körben az óvodapedagógusok
csoportos beszámolója, majd ezt követően az óvodaszinten vezetőhelyettesek összesítése
alapján, végül az egész összesítése a székhelyen.
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P.H.M: A csoportnaplók ellenőrzésének eredményességét ismereti.
P. A.: sok írásbeli feladatot ad a nevelési terv a naplóban.
F. E.: az új tematikus tervet nem szeretnék használni, jó volt a régi.
J. K. Á.: a Törcsvár utcai telephely dolgozói szerint jó a napló, szeretnek vele dolgozni
P. G.: aki portfóliót készít, annak nagy segítség ez a naplóforma.
P.H.M: EMMI rendelet szabályozza, hogy mit kell tartalmaznia a naplónak, ezen
változtatni nem lehet.
Kézfeltartással külön óvodánként jelezzék, hogy kell-e a naplót korrigálni?
8 fő szerint kell a székhelyen, 1 fő szerint a Tesz-Vesz óvoda telephelyén és 0 fő szerint
a Törcsvár utcai óvoda telephelyén a naplót korrigálni.
P.H.M: Fejlesztőszobák bővítése: Nagy segítséget nyújt a szenzoros szoba és a plusz fejlesztő
szoba. Beindultak a nyílt napok, ezek jól sikerültek.
A szülői közösségi értekezleten sajnos kevés szülő jelenik meg, a jövőben jobban be kell Őket
vonni, lehet külön-külön óvodánként tartott értekezletekkel.
A tervezett önértékelésből 3 valósult meg, egy pályaelhagyó, és egy pedagógus tartós
betegállománya miatt.
P.H.M.: Minden csoportban ellenőrizte valamilyen tevékenységben a szakmai munkát.
Fejlődési naplóval való elégedettség:
Gy. D.: Kevés a pont a fejlődési naplóban, nem lehet pontosan besorolni a gyerekeket.
P. A.: igen, egyetért, szerinte is több pontra van szükség
C. D.: szerinte jól elkülönített a felület
P.A.: a kérdések és a lehetséges válaszok, valamint azok pontszáma nem fedik a valós
helyzetet, korrigálásra szorul.
PHM: A fogadóórák számának növekedése tapasztalható, 187-ről 274-re emelkedett, a szülői
elégedettség magasnak tekinthető.
P. G.: nincs a szülőknek pontos információjuk arról, hogy milyen felzárkóztatások és
tehetséggondozó tevékenységek vannak.
P. I.: a szülői kérdőívek kiosztása előtt érdemes átbeszélni a szülőkkel a tartalmát, mi
korábban a szülői értekezleteken tettük ezt meg.
C. D.: szerintem a mérőeszközben volt a hiba
P.H.M..Szabályozó dokumentumok elkészítése jól sikerült, mindenki kivette a részét.
Erősség: a szakmailag jó, fejlődni akaró közösség.
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Fejlesztendő: a szervezés és tájékoztatás.
P.H.M.:
- Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az év
végi beszámolót!
- Emelje fel a kezét, aki nem fogadja el az éves beszámolót!
- Ki tartózkodott?
Megállapítom, hogy a Sasadi Óvoda nevelőtestülete egyhangúlag, tartózkodás
nélkül elfogadta a 2017/2018-as nevelési évről szóló beszámolót.
Határozatszám: 23/2018(06.19.)

Iskolaköteles, további egy évre óvodában maradó gyermekek felmentése 2018/2019-es
nevelési évre
A szülők és az óvodapedagógusok véleménye, a szakértői bizottságok által kiadott
szakvélemények, javaslatok alapján további egy évre óvodai nevelésben részesülő
iskolaköteles gyermekek, akiket további óvodai nevelésben, fejlesztésben részesítünk – kérem
a vélemény nyilvánítást az óvodapedagógusok részéről az alábbi gyermekek tekintetében,
székhely és telephelyenként:
Sasadi Óvoda Székhely: 23 gyermek
1. Béres Simon
2. Bohács Ádám Péter
3. Böröcz Márton
4. Csoba Janka Abigél
5. Dudás Blanka
6. Erdei Alíz Janka
7. Herbay Zsigmond
8. Károly Dániel
9. Karsai Márton
10. Kovács Benjamin
11. Lóczi Milán Rumen
12. Nagy Abigél
13. Oberrecht Márton
14. Ormai Boldizsár
15. Placsintár Gergely Bendegúz
16. Salamon Bernát
17. Szaicz Maya Inez
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18. Tóth Blanka
19. Vértes Panna
20. Vidák Vilmos
21. Zákány Lilla Laura
22. Bíró Ákos
23. Károly Dániel
A nevelőtestület felvállalja, hogy felsorolt gyermekek a Sasadi Óvoda Székhelyén további
egy évre óvodai nevelésben részesüljenek.
Szavazás kézfeltartással: egyhamgú igen, nem: 0 fő, tartózkodott: 0 fő

Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Óvoda telephely 11 gyermek
1. Nagy Tatjána Zsófia
2. Csampa Vince
3. Forrás Elina
4. Lovász Péter
5. Meskó Gergő
6. Somlai Anna
7. Somlai Dóra
8. Tóth-Sarkadi Kende
9. Vértesy Bálint
10. Fuchs Eszter
11. Kiszely Simon
A nevelőtestület felvállalja, hogy felsorolt gyermekek a Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Óvoda
telephelyén további egy évre óvodai nevelésben részesüljenek.
Szavazás kézfeltartással: egyhangú igen, nem: 0 fő, tartózkodott: 0 fő
Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai telephely: 22 gyermek
1. Árvay András
2. Kuzniarski Bianka
3. Bukvai Bánk
4. Csupor András
5. Dürr Viktória
6. Fejes Levente
7. Hatházi Bálint
8. Járdánházi-Kurutz Mátyás
9. Kövesdi Levente Imre
10. Kürthy Dóra
11. Máté János Tamás
12. Mauritz Norbert
13. Németh-Bedike János Dimitriosz
14. Palkó Nóra Violetta
15. Papp Barnabás
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Szülői vélemény a Tesz-Vesz Óvoda telephelyről (változtatás nélkül)
Kedves Marika!
Amit mindenekelőtt le kell szögeznem még az anyag elolvasása után, hogy az óvodában nagyon
komoly szakmai munka folyik, ami 3 óvoda tekintetében nem egyszerű. Sőt, igazi heroikus munka
lehet, 1 székhelyről még két telephelyet összefogni. A beszámoló elolvasása is csak ezt támasztotta
alá. A számok és a táblázatok igazi műhely munkát igazolnak.
Itteni, másfél éves munkájához csak gratulálni tudok, a számok és statisztika adatok, tendenciák is
javulást, fejlődést mutatnak.
Észrevételeimet, javaslataimat segítő szándékkal írtam le.
Az anyag összeállításának tartalma arra utal, hogy egész évben minden, telephelyvezető komolyan
vezeti az adminisztrációt, a statisztikát, hisz e nélkül, ezek a beszédes számok nem lennének.
Számomra az is kiderült, hogy sok téren van javulás, ugyanakkor többféle problémakörrel,
nehézséggel küzdenek a telepvezetők és székhelyen lévő intézményvezető és helyettes is.
Ami nekem a saját tapasztalatomat is alátámasztotta és a beszámoló is, az a többször visszatérő egyik
téma a kommunikáció, a másik a szervezés, illetve a szakemberek hiánya. Ezeket a későbbiekben
részletesen kifejtem.
Ahogy olvastam az anyagot az alábbi észrevételeim vannak:


Javaslom, a Tehetséggondozó Szakmai Centrumról bővebb információ hangozzon el szülői
értekezleten. Erről, nekünk szülőknek semmilyen információnk nincs. Pl: kik minősülnek
tehetségesnek, velük hogyan foglalkoznak, milyen eszközökkel, van-e rá egyáltalán kapacitás
stb.



A „Szülői Közösség összejövetelei” elnevezés és az ehhez fűzött szöveg meglepett. Ez a
kifejezés a beszámoló olvasásakor tudatosult bennem, annak ellenére, hogy ott voltam 1-2
megbeszélésen.
Gyakorlatilag, ha jól értem, ez a szülői munkaközösségi csoport, de kibővítve, mert a szülői közösségi
összejövetelre bárki eljöhet. De ezek a kifejezések nincsenek tisztázva.
Szeretném egy nagyobb témával folytatni, ez pedig a szülői értekezlet.


A Szülői értekezletek száma, ha ebben az újragondolt, szakelőadásokkal kibővített formában
marad , szerintem az évi 2x-i alkalom kevés, és nagyon jó lenne szétválasztani. Ez a 2 alkalom
mindenképpen szükséges, ezen felül egy speciális, beszélgetős is jó lenne.
Ahhoz, hogy mindent el tudjon mondani az óvónő, ha jön vezető ő is hozzáfűz, ha pszichológus jön és
ő is beszélgetést kezdeményez egy szülőin, és ne adj isten még mi szülők is kérdezünk, ez nem fér
bele a másfél órába,mert ugye 6 órakor zár az óvoda, és nincs mód tovább maradni.
Javaslom, hogy először is legyen szóban és írásban is lekommunikálva, kiemelve, hogy milyen szülői
lesz: pl klasszikus vagy beszélgetős. Mindig maradjon visszacsatolásra idő, illetve tudja előre a szülő,
hogy most beszélgetésre hívják vagy az ovi részéről elhangzanak (és szerintem a szülőin el is kell
hogy hangozzanak az adott csoportra, és ovira vonatkozó minden féle események, problémák,
infrastrukturális hiányok,szituációk, legyen az óvodai beszerzés vagy anyagi probléma vagy óvónő
hiány.) Ugyanakkor az volt a tapasztalatom, hogy mi, szülők, élveztük a pszichológus által
kezdeményezett beszélgetést, ami hosszúra nyúlt és ott egyből felmerült,hogy legyen több ilyen, de
maradjon meg a félévenkénti 1-1 rendes szülői értekezlet (tájékoztató jellegű).
A szülői időpont már időben volt kihirdetve, csak kevés volt az idő. Nekünk, szülőknek szükségünk
lenne, hogy akár irányított beszélgetéssel is, tapasztalatot, visszajelzést kapjunk.


Infrastrukturális eszközök
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Az Ön által tartott megbeszélések, az óvodákban általam látott eszközök, és az óvodai élet során
gyűjtött észrevételeim alapján az a javaslatom, hogy a három óvodában érdemesebb lenne
párhuzamosan fejleszteni az informatikai eszközöket:
 mert jelen pillanatban az anyagban feltűntetett költségvetésben és a valóságban megvalósult
állapot egy rivalizálást válthat ki, hogy ki mivel rendelkezik. Mire az anyag végére értem
máris láttam, hogy a Tesz Vesz is igényli az interaktív táblát. Fajtáinak, felhasználásainak
módjáról utánanéztem, nem győzött meg, hogy óvodában erre szükség lenne.
 Ugyanakkor a beszerezendő eszközök prioritásának is fontos szerepe lenne. Javasolni és kérni
szeretném, hogy ez a jövőben jobban megvalósuljon:
Pl.: Személy szerint nagyon nehezményezem a mai napig, hogy nincs az óvodákban ipari
mosogatógép, amellett, hogy folyamatos a segédszemélyzet, az óvónőhiány. A Tesz-vesz Óvodában
mozgáskottára szülői kezdeményezésre a szülők adták össze a pénzt. A számítógépek, Cd lejátszó,
géppapírok, stb beszerzésben is támogatjuk a Tesz-vesz óvodát, miközben a beszámolóból is
kiderült,hogy a saját költségvetésük terhére a Dajkában pedig beszerzésre került 80-100 %-os
költségvetési finanszírozással műszaki eszközök: CD lejátszó, létrák, porszívók, takarítógépek, vasaló
stb , magnók, laptop, interaktív tábla.
A mosogatógép azért fájó pont számomra, mert 1 évig Nyugdíjas Házat vezettem, 10 évvel ezelőtt, és
már akkor egyértelmű volt, hogy kell gép, mert tehermentesít, és tudom, hogy egy nagyobb kapacitású
gép, mennyiben megkönnyíti a segédszemélyzetet amellett, hogy a dolgozó mást is helyettesít és még
végzi a saját munkáját is. De tudom, hogy annak beszerzése már folyamatban van.
 További indokaim az infrastruktúrával kapcsolatban: A mai változó világban nem
vagyok benne biztos, hogy amit az egyik óvoda egyik évben megkapott, a másikban is
a következő évben beszerzésre kerülhet.


Kommunikáció

A kommunikációról bővebben szeretnék írni, és örömmel vettem, hogy ez meg jelent az Ön
munkájában is. Inkább javaslatokat szeretnék tenni ennek fejlesztésére:
 facebook csoport
A felgyorsult okos telefonok világában szükség lenne, hogy minden csoportnak legyen saját zárt
facebook csoportja, oda óvónő, szülő is bármikor írhasson. Nálunk a Veréb csoportban nagyon jól
működik, mert azzal pl. hogy a Mónika állandóan tölti fel a képeket, és az információkat, nagyon
megnyugtató tud lenni, hogy nap mint nap látja a szülő az eseményeket, napra kész információval
rendelkezik . Ez a zárt Veréb csoport talán még az e-mailes zártcsoportos rendszernél is hatékonyabb.
 A kommunikációnál maradva javasolnám, hogy minden pedagógus számára olyan
munkahelyi, flottás telefonnal rendelkezzenek, amelynek előfizetési csomagja tartalmazza a
wifi használatát, amely szintén a gyors tájékoztatást tenné hatékonyabbá. Ennek nagy
szükségességét érzem személy szerint, mert egy-egy szituációban kiderült, hogy a saját
egységét használja az óvónő, vagy használná, ha lenne neki.
 A fenti javaslat helyett, de inkább mellett az óvodában a wifi hálózat kiépítése is felmerül,
mert nem minden óvónőnek van olyan telefonja, amely internetet tartalmaz, és egy-egy tábor
vagy kirándulás alkalmával nagyon hasznos tud lenni.
 Igazgató asszony írta az anyagában, hogy nehézségei vannak a telephely-székhely
kommunikációval.
 Erre a javaslatom, hogy talán érdemes lenne még egyszer átbeszélni a
kompetenciahatárokat, oda-vissza, tehát vezetőnek, és telepvezetőnek,az
óvodatitkárt is bevonva, hogy kinek mi a kötelezettsége, jogosultsága, kinek mi az
elképzelése, vágya,és intézményvezetőnek melyek az elvárásai a telephelyvezetők
irányába és fordítva.
 Ehhez akár anonim kérdőívet is csináltatnék szakember bevonásával. Ezzel
lehetne egy jobb légkört is biztosítani.
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 Vagy egy másik javaslat erre a problémára, hogy úgy összehozni a Teszveszeseket, hogy tapasztalatot szerezzenek a Tölcsváriakkal, akiknél jobb a
székhely és a telephely közötti kommunikáció.
 Vagy egy moderátor bevonásával rendszeres beszélgetést szervezni. Vagy olyan
szakképzett előadót, szupervisort hívni továbbképzés keretén belül, akinek széles
a repertoárja és át tudja beszélni a különböző szituációkat a dolgozókkal.
(Itt említeném meg, hogy saját tapasztalat, hogy mindkét fél számára nagyon nehezített a terep, ha
nem egy helyen van a telephely és a székhely. De a fenti lehetőségek egyik, másik használata sokat
segített későbbi munkámban.
 fontos kérés lenne még részemről, hogy bármely időpontról, eseményről sokkal korábban
értesüljön a szülő mind eddig, pl: nagyon jó, hogy már most kiírták, hogy aug. 27-én szünet
lesz


fogadóórák
 A fogadóórák szervezéséhez az a javaslatom, hogy legalább három hónapra, ha nem is
fél évre előre, bár azt sem tartom kizártnak, egyértelműen legyenek megadva az
időpontok. Tehát az óvónők ajánlanak fel gyerekenként legalább 2 különböző
alkalmat. Akár a reggel 7 óra és az este 5 óra is idetartozna, megkínálni a szülőket a
lehetőséggel. A Fogadó óráról Ön által is több megjegyzés szerepelt:
 Javaslatom szerint, amennyiben a csoport és egyéni fejlesztési terv megbeszélése is
betartozna, az több mint fél órát vesz igénybe a fogadóórába,
 Ha általánosságról van szó az egyéni fejlesztési tervről, akkor javaslom, hogy külön
szülőin legyen erről szó. Pl. ha én megyek fogadóórára, akkor egy sor kérdést viszek,
és javaslatot kapok, az óvónők is elmondják az ő szempontjaikat. Valóban, ebbe a fél
órába más már nem lehet beletenni.
 A fogadóórákat is érdemes a facebook csoportba és a zárt e-mailes csoportba is
megosztani.



Óvónő és technikai dolgozó hiány

 Meglátásom szerint ez kezd állandósulni, ami komoly kihívás mindenki számára.
Javaslataim: Ne csak a Közigállás portálon, hanem a profession.hu oldalon és még bármely más
oldalon is jelenjen meg hirdetés pl: www.kozszolga.hu
 javaslom, hogy derüljön fény arra is, hogy vajon miért mennek el az óvónők, exit
riport készítése, mivel elégedett, mivel nem, milyen dolgokon változtatna



Örömmel olvastam a „Dolgozót megtartó munkaközösség kialakítása” kitűzött célról, A
Tesz-veszben is kiemelten fontos lenne



Javaslom, hogy az Óvodatitkár legalább a hétből 1 napon legyen ott reggel 7-től, és amikor
nincs esemény, tennivaló pl, pénteken korábban elmehessen. A reggeli ottlét azért lenne
szükséges, mert pl, mi akik állandóan 8- fél 5-ig dolgozunk, sosem találkozunk vele, pedig
fontos lenne, és így az óvónők legalább ezekkel a csip-csup ügyek intézésével kevésbé
lennének terhelve,



Szülői elégedettségmérő kérdőív

Nekem is az volt az érzésem, hogy több helyen nem volt egyértelmű a kérdés, vagy hogy információ
hiányában nem tudom megítélni az adott mondat tartalmát.
Írtam néhány példát egy-egy területre, amely szerintem fontos lenne. A kérdőív követné az Önök általi
értékelési módszert, de ahogy ezt tették eddig is, hagynék nyitott kérdéseket a kifejtésre, és ami fontos,
hogy e-mailben is elküldeném vagy a face-csoportba is feltenném, hogy töltsék le a szülők és hozzák
vissza.
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5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán
nem ért egyet 0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk
bele!
A TESZ.VESZ óvodáról
Az Óvodának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat
Az óvodában rendelkezésre áll minden eszköz, hogy a pedagógusok megfelelően végezzék
munkájukat.
Az Óvodában adott minden olyan feltétel, amely a gyerekek fizikális, szociális, szellemi, lelki
fejlődéséhez szükséges.
Elégedett az óvoda tisztaságával.

Kapcsolattartás, információ
Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról.
Az óvodai személyes kapcsolattartási formák megfelelőek.
Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a tájékoztatása alapos
Az óvodai más, egyéb kapcsolattartási formái megfelelőek: Pl.: faliújság, az óvodai face-book,
csoport, kör email.
Az óvodai kapcsolattartási formák hatékonyan biztosítják, hogy a szülők hozzájussanak az óvodával
és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
Óvodapedagógusról név: x y
Számomra hiteles személyiség, példaadó pedagógus.
A gyermekemnél észreveszi a fejlődést, vagy visszaesést, és arról visszajelez.
E-mailben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra.
Probléma esetén egyből értesít.
Gyermekem és az óvónő kapcsolata megfelelő.
Összességében örülök, hogy kislányom ennek az óvodának, ennek a csoportnak a tagja és ennek az
óvodai életnek a része.
Köszönöm, hogy elküldte az év végi beszámolót.
Üdvözlettel,
Porpáczi Erika
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1. Melléklet
AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI
Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket:
Ssz.

Kulcsterület

Jól tervezett
5

Írásban
szabályozott
5

Mindenki
betartja
4

Ellenőrzése
folyamatos
4

Fejlesztése
folyamatos
5

Átlag
%
92

2.

Stratégiai és operatív tervezés;
belső szabályozó dokumentumok
Munkaközösségek működése

4

5

4

4

4

8 4

3.

Intézményi önértékelés (P, V, I.)

5

5

4

4

4

8 8

4.

Külső szakmai ellenőrzés,
minősítés
Munkatársak képzése

5

5

5

5

5

1 0 0

4

5

4

4

5

8 8

Gyermekek fejlettségállapotának
nyomon követése, értékelése
Partneriek igény és elégedettség
mérése
Infrastruktúra működtetése

4

5

5

5

4

9 2

5

5

5

5

4

9 6

4

4

4

5

5

8 8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8 0

11. Felzárkóztatás

5

4

5

4

5

9 2

12. Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások
13. Szabadidős tevékenységek,
óvodai rendezvények
Átlag %

4

4

4

4

4

8 0

5

5

4

5

5

9 4

8 9 %

9 2 %

8 6 %

8 8 %

8 9 %

8 8 %

1.

5.
6.
7.
8.
9.

Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei,
eljárása
10. Tehetséggondozás
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8 0

Kulcsfolyamatok tervezettsége:
Tervező munkánk során figyelembe vesszük az általános, központi dokumentumokat, elvárásokat. Egy-egy terület vizsgálata után a megállapított
fejleszthető területekre koncentrálva dolgozunk ki fejlesztési tervet.
Kulcsfolyamatok írásbeli szabályozottsága:
Az eltelt másfél évben sok szabályzatot készítettünk el, a helyi sajátosságokhoz és a betarthatósághoz is igazodva – a törvényi előírásoknak és
fenntartói igényeknek megfelelően.
A kulcsfolyamatokat mindenki betartja:
Sok tájékoztatásra, magyarázatra van szükség egy-egy szabályozóhoz kapcsolódóan. Többszörösen kiderült az év folyamán, hogy a munkánkat
meghatározó jogszabályok ismerete fejlesztésre szorul – ez is szüli a félreértéseket, elégedetlenséget, nem megfelelő hozzáállást.
A kulcsfolyamatok ellenőrzése folyamatos:
Nagyrészt a helyi helyettesekre hárul ez a feladat – hiszen ők folyamatosan jelen vannak óvodájukban, a dolgozók között. Az éppen zajló belső
ellenőrzés kapcsán megállapítottuk, hogy a minden területen elvárt, magas szintű működéshez külön kontroll csoportot kellene működtetnünk.
A kulcsfolyamatok fejlesztése folyamatos:
Az egész beszámoló, és a részterületek eredménye is azt tükrözi, hogy az utóbbi két nevelési évben minden területen folyamatos fejlesztést
végeztünk – hol többet, hol kevesebbet – lehetőségeink és a prioritások szerint.
A jövőben is erre törekszünk.
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Mellékletek:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BECS beszámoló 2017/2018
Szakmai munkaközösség Év végi beszámoló 2017/2018
Éves Beszámoló a Sasadi Óvoda Gyermekvédelmi felelőseinek részéről a 2017/2018
Pedagógiai asszisztens munkacsoport Beszámoló 2017/2018-as tanév
Környezet és természetvédelem az óvodában munkaközösség év végi beszámoló
Gyógypedagógus beszámoló 2017/2018
Pszichológus beszámoló 2017/2018
Tehetségcentrum beszámoló 2017/2018

2. Melléklet

BECS

Beszámoló 2017/2018-as tanév
Eredmények, elvégzett feladatok, melyeket a munkatervben jelöltünk
-

-

Éves munkaterv megbeszélése, elkészítése
A nevelési évben értékeltek körét meghatároztuk
Ütemtervet elkészítettük (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, időpontok)
Az 5 éves Önértékelési Programot és az aktualizált Teljesítmény Értékelési Szabályzatot elkészítettük
A gyermekelégedettségi mérőeszközöket elkészítettük
Az alábbi pedagógusok önértékelését
o megszerveztük, levezettük,
o önfejlesztési terveket az önértékelésben résztvevők elkészítették
 L. L.
 Sz. É.
 T. A.
Két kolléga esetében nem valósult meg az önértékelés tartós betegség, illetve munkaviszony megszűnése miatt.
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-

-

Kérdőíves elégedettségmérést megszerveztünk, az összesítéseket elkészítettük
o szülők körében
o pedagógusok körében
o NOKS körében
Az új mérőeszközökkel a gyermekek elégedettségét mértük
Teljesítményértékelést megszerveztük, lebonyolítottuk
Vezetői, vezető helyettesi teljesítményértékelést elkészítettük
o Teljesítményt mérő kérdőívet elkészítettük a helyettesekre
Éves munka értékelése megtörtént, beszámoló elkészült

Elmaradt feladatok, melyeket terveztünk:
-

Az OH informatikai felületén többszöri próbálkozás után sem sikerült lefolytatni az önértékelést. Az informatikai problémák
megoldásához kértük a Budapesti POK segítségét.
Panaszkezelési szabályzat elkészítése

Feladataink a jövő tanévben
- gyermeki elégedettségmérés tapasztalatai:
o ének-zene, és a szerepjáték a többi tevékenységhez viszonyított alacsonyabb mutatók javítása
o ezen a két területen a fotók kicserélése
o az óvodapedagógusok korszerű módszereket alkalmazzanak
- szülői elégedettségmérés tapasztalatai:
o az egyes területek „0”-ás válaszok (nincs információm) okainak feltárása
o ezek alapján kérdéseken történő változtatás
o óvodapedagógusok szakszerű kommunikációja a szülők felé
o min. 50+1%-os legyen a visszahozott, kitöltött kérdőívek száma
- pedagógusok önértékelésének tapasztalatai:
o rutinosabb munkavégzés, feladatok, határidők pontos meghatározása
- új kollégák bevonása a BECS munkájába
- a feladatok, és a felelősök munkájának meghatározása, az elkészült dokumentumok, táblázatok eljuttatása a Becs vezetőjéhez is
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-

adatbázis létrehozása, ahol minden „minta” kérdőív, dokumentum, eredmény látható

Erősségeink
-

pontos, fegyelmezett munkavégzés
egymás ötleteinek elfogadása, beemelése
Excel táblázatban az összesítések elkészítése

Nehézségeink
- a három telephely dolgozóinak közös megbeszéléseinek megszervezése
- az önértékelést segítők közös megbeszélésének megszervezése
- év közben nyugdíjba ment kollégák tudásának, munkájának hiánya

Budapest, 2018. június 2.
készítette: Tollár Anita

3. Melléklet

Szakmai munkaközösség Év végi beszámoló 2017/2018

Kiemelt feladat: mozgáskotta megismertetése,bemutatása,tapasztalatok átadása.
Első félév!
2017 szeptember-október:munkaközösségi tagok tapasztalat cseréje
tudás,anyagok átadása
féléves terv elkészítése
November: gyakorlati bemutató nevelés élküli munkanapon, óvodapedagógusok bevonásával.
Gyakorlatot vezette: a,S.L.-né - babzsákok használatával –színek, -figurák
b, F. Cs.: karjelek használatával
/színek, figurák, mondókák/
88

c, Zs. K.: lábjelek használata
/színek ,figurák, irányok és ezek kombinációi/
November,December:
Törcsvár Utcai Óvoda telephely: mindenki a saját csoportjában,a gyerekek életkorát,fejlettségi szintjét figyelembe véve alkalmazta a
Mozgáskotta eszközeit, beillesztve a mindennapos testnevelésébe,éves mozgásanyagába.
Kiscsoportosok: babzsákkal
Középső csoport:babzsákkal és karjelekkel
Vegyes csoport: babzsákkal,karjelekkel és lábjelekkel dolgoztak
Tesz-Vesz Óvoda telephely:Eszközök hiánya miatt csak babzsákkal tudtak dolgozni.
Székhely óvoda: Babzsák használatával tevékenykedtek.
Második félév
Január: Szakmai munkacsoport kidolgozta a második félév tervét,tapasztalatainkat
megbeszéltük,átadtuk egymásnak.
Március: Gyakorlati bemutató gyerekekkel Törcsvár telephelyen.
Gyakorlatot vezette: Zs. K.
Feladatok: a, Játék babzsákkal színek alkalmazásával egyensúlyozó
feladatokkal,mászással.
b, játék a falapokkal. akadálypálya kialakítása karjeleklábjelek felhasználásával
c, játék a babzsákkal: színek,figurák.
Gyorsaság,megfigyelőképesség,gyorskoordináció.
Május: Tesz-Vesz Óvoda telephely
Interaktív adománygyűjtő eseményt tartottak az SZMK-s szülők az óvónőkkel.Pedagógusok az udvaron a Mozgáskotta eszközeiből
akadálypályát állítottak össze,amit a szülők a gyerekekkel együtt kipróbálhattak.
Székhely óvoda: mindennapos mozgás keretein belül alkalmazták a babzsákot két csoportban. Gyakornok a sikeres minősítő vizsgán
babzsákokat és karjeleket használt
Zsadányi Krisztina
szakmai munkaközösség vezetője
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4.Melléklet

Éves Beszámoló a Sasadi Óvoda Gyermekvédelmi felelőseinek részéről a 2017/2018-os nevelési évről

Óvodánk összlétszáma:382 fő
Tesz-vesz óvoda telephely:102 fő
Székhely Óvoda: 166 fő
Törcsvár utcai telephely:114 fő

A nevelési év elején megtörtént a gyermekek szociális helyzetének felmérése, amelyek alapján a gyermekétkezési támogatások az alábbiak
szerint alakultak.
A Tesz-Vesz Óvodában:
Tartós betegség egyéb okok miatt 5 gyermek kapott étkezési támogatást
3 vagy több gyermekes család esetében: 24 gyermek
Jövedelem alapján: 21 gyermek részesült térítésmentes támogatásban.
A Székhely Óvodában:
Tartós betegség egyéb okok miatt 9 gyermek kapott étkezési támogatást
3 vagy többgyermekes család estében:35 gyermek
Jövedelem alapján:26 gyermek részesült térítésmentes támogatásban.
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A Törcsvár Utcai Óvodában:
Tartós betegség egyéb okok miatt 6 gyermek kapott étkezési támogatást
3 vagy többgyermekes családban él: 33 gyermek
Jövedelem alapján pedig 17 gyermek részesült térítésmentes támogatásban.
A nevelési év folyamán a gyermekvédelmi felelősök kapcsolata az intézmények összes dolgozójával, a társintézményekkel, az óvoda
szakembereivel (pszichológus, gyógypedagógus, utazó gyógypedagógusok, védőnő), valamint a szülőkkel folyamatos és kölcsönös volt.
A Székhely Óvodában 7 SNI és 3 BTM gyermeket nevelünk.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel az óvoda gyógypedagógusa mellett, utazó gyógypedagógusok is foglalkoznak.
Iskolaérettségi vizsgálatra egy gyermeket szerettek volna elküldeni, de a szülő ezt nem fogadta el, így a papírt megírta a pedagógus, de nem
került kézbesítésre. Szakértői bizottsághoz ezen kívül 7 gyermeket küldtek. Még egy gyermeket szerettek volna elküldeni, de ott sem egyezett be
a szülő, mondván, majd saját úton szeretné intézni.
Tesz-Vesz Óvodában 2 SNIgyermeket nevelünk.
A Iskolaérettségi Vizsgálatra ebben a nevelési évben 5 gyermeket irányítottak. Négy gyermeket óvónői kérésre, egy gyermeket pedig az őt
nevelő Nevelőotthon kérésére. Szakértői Bizottság elé nem küldtek gyermeket.
A Törcsvár utcai Óvodában 2 SNI-is gyermeket integrálnak.
Hat nagycsoportos gyermeket küldtek a Nevelési Tanácsadóba iskolaérettségi vizsgálatra (szülőkkel megegyezve), valamint 2 gyermeket küldtek
szakértői vizsgálatra.

A nevelési év folyamán a kerületben dolgozó gyermekvédelmi felelősöknek gyermekvédelmi munkacsoportot szerveztek 2 alkalommal, amelyen
mind a három intézményből részt vettünk.
91

Többek között hallhattunk az aktuális törvényekről, törvényi változásokról, valamint ízelítőt kaptunk az esetmegbeszélés módszeréről.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, valamint a Sasadi Óvoda gyermekvédelmi koordinátorával, V. P.-val, a nevelési év folyamán
rendszeres kapcsolatban álltunk.
A Sasadi Óvodában 2 alkalommal történt a Gyermekjóléti Szolgálat intézményében „eset” konferencia.

Budapest, 2018. június 13.
Cvik Dóra
munkaközösség vezető

5.Melléklet

Környezet és természetvédelem az óvodában munkaközösség év végi beszámoló

A Pedagógiai Programban meghatározott célok és feladatok tükrében év elején pontokba szedett feladatainkat, mint: - a környezetvédelem
beépítése a mindennapjainkba, újrahasznosítható anyagok előtérbe helyezése tevékenységeink során, szelektív hulladékgyűjtés beépítése a
hétköznapokba, az óvoda közvetlen környezetének és játszóudvarának gondozása, az óvoda udvarán kialakított kertek évszakonkénti
feladatainak tudatosítása, az óvoda környezetében élő állatok gondozása, biztonságos közlekedésre nevelés - az óvoda vezetői, az
óvodapedagógusok és az óvoda minden dolgozójának közreműködésével és segítségével megvalósítottuk. Ezek a feladatok beépültek
fejlesztőmunkák tervezésébe, részét képezték hétköznapjaink tevékenységeinek.
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2017-2018-es nevelési év megvalósult eseményei
Téma
Hulladékhasznosítás Papírgyűjtés
Elemgyűjtés
Pet palack gyűjtés
Komposztálás
Regenerációs
program

Időpont

Tervezett

2017. 10.
hó
2017. 11.
hó
folyamatos
folyamatos

x
x
x

Tesz-vesz
Székhely
Törcsvár

x

Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz

2017.11. hó

Állatok világnapja

Nem
tervezett

Helyszín

Autómentes
Világnap

2017.09.22.

x

TeszVesz

Tök faragó
délután

2017.10. hó

x

Tesz-vesz

Madárdetektív

2017. 11.
hó

x
x

Törcsvár
TeszVesz

x
Székhely
x
Látogatás az
állatkertben
Kerti munkálatok

2018.05. hó

x

Törcsvár
Székhely

2018.05.31.

x

Törcsvár

x
x

Székhely
Tesz-

Őszi kerti munkák 2017. ősz
Tavaszi kerti
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munkák
Kirándulások
szervezése

2018.
tavasz

Családokkal való
közös kirándulás,
program
Túra a Sas-hegyi
tanösvényen

x

vesz
Törcsvár
Törcsvár

x
x
x
folyamatos

x

Tesz-vesz
Székhely
Teszvesz,

x
Sas-hegyi
kirándulás
Előadás:
A tűzoltókról
Táborozás
Soltvadkerten
Kirándulás
kisvasúttal
Széchenyi-hegy
Hűvösvölgy
között

Víz világnapja

2018. 04.

x

2018. 05.

x

2018.
06.18-22.
2017. 05.

x

TeszVesz
Tesz-vesz

x

Tesz-vesz

x

Törcsvár

Kirándulás a
Normafához
Kirándulás a
Rupp-hegyre
Minden csoport
2018. 03.
projekthetet tartott
Óriás társasjáték

Törcsvár
Székhely

2018. 02.04. hó
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x
x

Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz
Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz

Föld világnapja

Madárbarát
program

Újbuda
Környezettudatos
Óvodája pályázatán
való részvétel

Okos gyalogosok

2018. 01.

x

Kerületi Föld napi
rendezvényen
való részvétel
Családi
kertészkedés:
virágok és
fűszernövények
ültetése szülőkkel
közösen
Madár etetésitatás

2018.
04.20.

x
x

TeszVesz
Tesz-vesz
Székhely

2018. 04.

x

Törcsvár

Madáretető
készítés,
kihelyezés

2018. 05.

x

Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz
Székhely

Közös
Óriástársasjáték

2018. 02.03.

x

Erdei Kvíz
Madarak és fák
napi projektnap
minden
csoportnak
Meseösvény
Közlekedés séta
hajózás:BKK
Hajóval

2018.04.25.
2018. 05.

x

2018.06.05.
2018.06.08.

x

folyamatos
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x

x

x

Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz
Tesz-vesz
Székhely
Törcsvár
Tesz-vesz
Tesz-vesz
Törcsvár

A munkaközösség tagjai részt vettek:
-

a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által szervezett műhelyfoglalkozásokon
Környezetkultúra az óvodában c. képzésen
az FKF Nonprofit Zrt Edukációs Csoportja által szervezett bemutatón

A munkaközösség évi munkáját értékelve, a következő oktatási évben a munkaközösség tagjai részéről aktívabb közreműködésre lesz szükség.
Tóth Adrienn
munkaközösség vezető

6.Melléklet

Pedagógiai asszisztens munkacsoport
Beszámoló 2017/2018-as tanév

Eredmények, elvégzett feladatok, melyeket a munkatervben jelöltünk
- Éves munkaterv megbeszélése, elkészítése
- Problémás gyermekek felmérése
- Az SNI-s gyermekek integrálásának, beilleszkedésének segítése a beszoktatásában, a mindennapi életben
- A szülőkkel való kommunikáció lehetőségeiről megbeszélés
- Pedagógusokat támogató formák, és a gyermekekre való felügyelet módjának megbeszélése
- Pedagógiai, etikai szabályok megismerése, felelevenítése
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-

Önképzésen hallottak tapasztalatcseréje
A csoportlátogatások Ütemtervét elkészítettük
Csoportlátogatások tapasztalatait megbeszéltük

Elmaradt feladatok, melyeket terveztünk
- Kevesebb foglalkozást tudtunk megtartani, mert a székhely telephelyen óvodapedagógusi hiánnyal küzdünk
Feladataink a jövő tanévben
- Még több esetmegbeszélés
- gyakoribb találkozások a kollégákkal
- gyógypedagógusi előadás
- pszichológus előadása
Erőssségeink
- érdeklődő, csapatban jól működő kollégák
- pontos, fegyelmezett munkavégzés
- egymás ötleteinek elfogadása, beemelése
Nehézségeink
- a három telephely dolgozóinak közös megbeszéléseinek megszervezése
- időpont egyeztetés, létszámhiány
Budapest, 2018. június 6.
készítette: Pappné Magyarósi Ágnes
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Beszámoló

7.Melléklet

Szilas Tamásné gyógypedagógus
2017-2018 nevelési év
Munkarendem:
Óvoda

Hétfő

Székhely
Óvoda
Tesz-Vesz
Óvoda
telephely
Törcsvár
Utcai Óvoda
telephely

Kedd

Szerda

x

Csütörtök

Péntek

x

x

x
x

x

Nevelési év elején:
- Feladatkör, heti beosztás megbeszélése az óvodavezetővel.
- A három intézményben dolgozó pszichológus, logopédus, utazó gyógypedagógus kollégákkal egyeztettem a fejlesztést igénylő gyerekekről, ki
melyik területen-milyen módszerrel végzi a fejlesztést.
- Megfigyeltem a csoportokat-gyermekeket.
- Kiscsoportokban beszoktatások-beilleszkedések segítése
- Óvodapedagógusokkal való konzultáció gyermekekről
- Gyermekek szakértői véleményeiknek átnézése, fejlesztendő területek, előírt óraszámok, tervezetek
- Utazó gyógypedagógusokkal konzultáció
- Szülőkkel való kapcsolatfelvétel-megbeszélés, szülői beleegyező nyilatkozat.
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Megfigyelésem céljai: milyen munkamódszerrel, milyen fejlesztő eszközzel fogom végezni az adott fejlesztendő területet.
2018.február 27-től-május31-ig, kedd-csütörtöki-pénteki napokon terápiás céllal a maci csoportban dolgoztam.
Sasadi Óvoda
telephelyei

Megfigyelt
gyermekek száma

Székhely Óvoda

22

Fejlesztésben
résztvevő gyermekek
száma
14

Tesz-Vesz Óvoda
telephely
Törcsvár Utcai
Óvoda telephely
Összesen

11

6

44

10

11

142

43

31

442

Sasadi Óvoda telephelyei
Székhely Óvoda
Tesz-Vesz Óvoda telephely
Törcsvár Utcai Óvoda telephely
Összesen

Fejlesztések.
foglalkozások
száma
256

Szülői konzultáció
40
4
25
69

Szülői fórum: Novemberben Dayka Gábor utcai telephelyen tartottuk , középsős-nagycsoportos gyermekek szülei számára
Témakör: "Az iskolaérettség kritériumai", pszichológus, logopédus kollégákkal.
Munkamódszerek:
- A gyermeket a saját óvodai csoportjában, délelőtt szabad játék, foglalkozás közben figyeltem meg, (milyen területeken észlelek
nehézséget-problémákat).
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- Egyéni, felmérés feladatlapokkal, fejlesztő játékokkal, mely területeken mutat eltérést életkorához képest
- Szenzoros szoba használata
- Tornaterem, mozgáskotta használata
- Csoportos fejlesztések- páros, trió munka, csoportos max. 4fő, feladatlapokkal, fejlesztő játékokkal-eszközökkel.
Fejlesztési területek:
-

Általános ismeretek, tájékozottság

-

Kognitív képességek, kiemelten emlékezet-figyelem (feladatlapok, fejlesztő játékok
pl, memoria)

-

Logikus (matematikai) gondolkodás (feladatlapok)

-

Testséma és orientáció (mozgással kísért játékok, eszközökkel)

-

Időbeli tájékozódás (történet elmesélése, napszakok, hét napjainak megtanulása)

-

Finommotorika (helyes ceruzafogás kialakítása, rajzolás, tépkedés, ragasztás stb.)

-

Kommunikációs képességek, képolvasás

-

Kézségek-képességek

-

Auditív emlékezet (figyelem, differenciálás, szerialitás)

-

Auditív alak-háttér differenciálás (hallási sorrend)

-

Vizuális emlékezet (feladatlap, fejlesztő játék)

-

Vizuális differenciálás (fejlesztő játékok pl. formaerdő
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-

Szeriális orientáció (sorrendiség, feladatlapok, játékok)

-

Vizuomotoros koordináció- Vizuális percepció (szem-kéz koordináció, alak-háttér észlelés)

-

Pszichomotoros fejlesztés (beilleszkedési, tanulási nehézségek, zavarok)

-

Feladattudat-feladattartás

-

Szabálytudat (társasjáték)

- Februártól mozgásprogramot tartottam (primitív reflexmaradványok leépítése) hétfőnként 3 gyermeknek, Dayka G. utcai telephelyen.
Pedagógus konzultáció:
- Igény és szükség esetén konzultációs lehetőségem van pszichológus, logopédus, utazó gyógypedagógus kollégákkal való esetmegbeszélésre.
- Folyamatos konzultáció adott gyermek esetében a kollégákkal.
Óvodapedagógusokkal való konzultáció:
- Az adott gyermekről, problémáiról, felmerülő kérdésekről való beszélgetés, kölcsönös együttműködés irányának meghatározása.
- Megbeszélés a gyermek fejlődéséről, állapotáról.
Szülői kapcsolattartási formák: e-mail, telefon, személyesen, időben rugalmas.
Szülői konzultáció: Két részből áll
1. Fejlesztés megkezdése előtt, a gyermekről szülőtől való ismeretek szerzésének céljából
2. Foglalkozások után: összefoglalást adok a munkámról
- A fejlesztés folyamatáról
- A gyermek aktuális fejlettségi szintjéről
- A gyermekkel kapcsolatban felmerülő nehézségek-problémák, felmerülő kérdéseiknek megbeszélése
- A szülőknek lehetősége van visszajelzést adni.
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-Tanácsadás - segítségadás otthoni gyakorláshoz
További céljaim:
- Minden gyermeknek egyéni fejlesztési füzet, negyedéves, féléves, éves tervvel.
- Fejlesztéseken fejlesztő játékok, feladatlapokkal történő egyéni és csoportos foglalkozásokat folytatom.
Továbbra is szeretném az Óvodapedagógusok jelzéseit kérni, a gyermekekkel kapcsolatban.
- Továbbképzésen, való részvétel
- Autizmus szakirányú továbbképzésen való részvétel szeptembertől.

Szeretném megköszöni az Óvoda vezetőjének, helyettesének, hogy kéréseimmel-kérdéseimmel őszintén fordulhatok hozzájuk, mindenben
számíthatók a segítségükre.
Az Óvodapedagógusoknak az őszinteségüket-bizalmukat, együttműködésüket, segítségüket.
A pszichológus. logopédus, utazó gyógypedagógus kollégák segítségét, együttműködését.
Az Óvodatitkárok segítőkészségét.
Számomra fontos, hogy visszajelzéseket kapjak. A folyamatosan konzultáció lehetősége, mellyel tudjuk egymás munkáját segíteni. Visszajelzést
adok a pedagógusoknak, szülőknek, az aktuális fejlesztési területről, a gyermek aktivitásáról, fejlődéséről.
Munkámnak a visszajelzés nemcsak az én irányomból fontos, hanem a gyermek fejlesztésében, résztvevő minden kolléga reflektálására is
szükségem van.
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Fejlesztő foglalkozások napi lebontásban
Gyermek neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Székhely
D. B
x
x
D. M
x
x
W. M
x
x
B.T. A
x
x
S. N
x
P. B
x
x
P. M
x
M. A
x
B. S
x
Z. D
x
O. M
x
x
B. Á
x
x
S. B
x
x
L. M
x
Törcsvár
N. G
x
D. B
x
O. K
x
G. B
x
K. D
x
Á. B
x
Sz. B
x
x
N-B. D
x
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M. J
M. N
B. B
Tesz-Vesz
N. A
Ny. P
Cz. M
L. P
T. N
Cs. O

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2018. Budapest, június 04.

Szilas Tamásné Andi
Gyógypedagógus
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8.Melléklet

Beszámoló
2017/2018-os tanév
Bognárné Losonci Adrienn
Óvodapszichológus
Sasadi Óvoda

9. Ellátott személyek, partnerek
Tevékenységem az óvoda gyermekeire, a szülőkre és a pedagógusokra terjedt ki.
A tanköteles korú gyermek (156 fő) közül összesen 13 fő (8,33%) esetében kérték a pedagógusok és/vagy a vezető a segítségemet a döntés
meghozatalához. Mindez óvodánkénti bontásban a következőképpen alakult:
 Tesz-Vesz Óvoda Telephely: 44-ből 2 fő, azaz 4,55%;
 Székhely Óvoda: 71-ből 3 fő, azaz 4,23%;
 Törcsvár Utcai Óvoda Telephely: 41-ből 8 fő, azaz 19,51%.
A tanköteles és nem tanköteles korú gyermekek ellátottsága óvodánkénti bontásban a következőképpen alakult:
 Tesz-Vesz Óvoda Telephely: 102-ból 21 fő, azaz 20,59%;
 Székhely Óvoda: 166-ból 35 fő, azaz 21,08%;
 Törcsvár Utcai Óvoda Telephely: 114-ből 16 fő, azaz 14,04%.
A Sasadi Óvodába járó 382 gyermekből összesen 72-vel foglalkoztam tanköteles és nem tanköteles korúakat együttvéve, mely 18,85%-os arányt
jelent.
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10. Ellátott feladatok az előzetes munkaterv mentén
Feladataimat augusztus 20-a után kezdtem meg:
 Részt vettem az évindító összevont nevelőtestületi értekezleten;
 Megkezdtem a kapcsolatfelvételt az óvodapedagógusokkal;
 Áttekintettem a még intézménybe járó, tavalyi tanévben ellátott gyermekek anyagát;
 Elkészítettem az éves munkatervet.
Szeptember hónapban:






Az előző félében ellátott gyermekek kapcsán kontroll és utógondozási feladatokat láttam el;
Sor került az SNI és BTM szakértői papírok áttekintésére, a pszichológiai vonatkozások megismerésére;
A beszoktatási folyamat támogatása is megkezdődött (pl. fórum igény felmérése);
A székhely óvoda egyik középső csoportjában szülői értekezlet keretében tartottam rövid előadást „iskolára való készülés” címmel;
A technikai feladatok ellátása is ekkor történt meg: munkakörülmények megteremtése, faliújságon elérhetőség feltüntetése,
dokumentáció/adminisztráció elindítása.

Október hónap folyamán:
 Csoportlátogatásokra került sor;
 Megkezdődött a kiscsoportosokkal való ismerkedés;
 A félév fő feladata, az iskolaérettségi döntés támogatása mentén kezdtem el az intenzív munkát: tanköteles korú gyerekek
pedagógusaival és vezetőkkel közös konzultáció az „Iskolaérettségi szűrés menetéről”, a szükséges lépések, a folyamat részletes
átbeszélése.
 Az új kiscsoportos gyermekek szülei részére mindhárom telephelyen fórumot tartottunk a beilleszkedés témakörében.
Novemberben és decemberben került sor
 A szülők tájékoztatására az iskolaérettség feltételeiről, előszűrés menetéről (szülői fórum);
 A vezető, és a pedagógusok részvételével átbeszéltük a tanköteles korú gyermekeket, felvázolva a kérdéses eseteknél a megoldási
lehetőségeket;
 Ahol igény merült fel rá, a szülőkkel való személyes találkozó után megkezdődött az előszűrés;
 A szűrési eredményekről visszajelzést adtam a szülőknek, óvodapedagógusoknak, vezetőknek.
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Január hónapban:
 A szűrések és iskolaérettségi adatok dokumentálása zajlott, illetve
 Az iskolába menő, de érzelmi/akarati/szocializációs téren éretlen gyermekek fejlesztésének megtervezése kezdődött.
Az első félév során:
 Folyamatosan zajlottak a korábbi szülői kérésekhez, problémafelvetésekhez igazodó pszichés megsegítések, az egyéni esetvezetések.
 Alkalomszerűen részt vettem a Pedagógiai asszisztensek munkacsoportjának munkájában.
Február hónapban:
 Kezdődtek meg a csoportos fejlesztő foglalkozások a tanköteles korú, és érzelmi/akarati/szocializációs téren éretlen gyermekek
részére. A foglalkozások tematikája: érzelemkártyák, beszélgető kör, Varázsjáték, Titoktündér mesék.
 Összesen 5 szülői értekezleten vettem részt előadóként (1 a Tesz-vesz óvodában, 4 a székhelyen). Az egyik kiscsoportban „Kell a
gyereknek a korlát” témakörben, két középső csoportokban az „iskolára hangolódásról” és az „önállóságról” beszélgettünk, míg a
nagycsoportosoknál az iskolakezdéshez adtunk utolsó bátorító összefoglalót.
A második félév során is
 Folyamatosan zajlottak a korábbi szülői kérésekhez, problémafelvetésekhez igazodó pszichés megsegítések, az egyéni esetvezetések, a
csoportos fejlesztő foglalkozások.
 Jelenleg történik az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások lezárása és a szülők részére történő visszajelzések adása.
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11. Napi tevékenység, munkarend
A tavalyi évhez hasonlóan a hétfői napot a Tesz-Vesz Óvoda Telephelyen, a keddi és szerdai napot a Székhely Óvodában, míg a csütörtöki napot
az Törcsvár Utcai Óvoda Telephelyen töltöttem.
Az óvodai jelenlétem időpontja alapvetően 8-13/14 óra közötti időtartamra esett, a szülői és pedagógusi igények, illetve a feladatok
függvényében. A szülők az óvodai hirdetőtáblákról értesülhettek az óvodapszichológus rendelkezésre állási idejéről, időpont egyeztetés céljából
e-mailes elérhetőségemen kereshettek.
Törekedtem arra, hogy rendszeresen minden csoportot meglátogassak, az óvónőkkel röviden konzultáljak, mind a régebb óta figyelemmel
követett gyermekekről, mind az újonnan felmerülő problémákról, a csoport egészéről. A csoportban az aktuális céltól függően vagy egy-egy
gyermekre, vagy a csoport egészére fókuszáltam a figyelmemet, esetenként bevonódva a gyermekek játékába, máskor kívül maradva azon.
Az egyéni foglalkozásokat/szűréseket rugalmas időbeosztásban, a csoportok napi tevékenységének figyelembe vételével tartottam meg. A
foglalkozások céljáról és a gyermek állapotáról a pedagógusokkal és a szülőkkel – a titoktartási kötelezettség szem előtt tartásával –
konzultáltam.
Szükség esetén részt vettem a spontán felmerülő problémák csoporton belüli, vagy azon kívüli, egyéni formában történő megoldásában.
Hetente egyszer részt vettem a XI. kerületi óvodapszichológusok részvételével zajló team-en, ahol szakmai és intervíziós segítséget kaptam a
munkám során felmerülő kérdésekben.
A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött idejének (heti 22 óra) jelentős részét a szeptembertől május végéig tartó időszakban






csoportlátogatással (165,5 óra, azaz 27,06%),
szülő konzultációval, tanácsadással (138,5 óra, azaz 22,65%),
pedagógus konzultációval (84,5 óra, azaz 13,82%),
megfigyeléssel (76 óra, azaz 12,43%) és
szűrő/diagnosztikai vizsgálattal (65 óra, azaz 10,63%) töltöttem.
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A kötött munkaidő fennmaradó részét (heti 10 óra) a szeptembertől május végéig tartó időszakban:






felkészülés-tervezéssel (92 óra, azaz 34,01%),
szervezés-előkészítéssel (40 óra, azaz 14,79%),
szakmai konzultációkkal (36 óra, 13,31%),
óvodapszichológiai team-en való jelenléttel (35,5 óra, azaz 13,12%) és
ügyintézés-koordinálással (33 óra 12,20%) töltöttem.

12. Jellemző problémák, nehézségek, kérdések, amelyek a pszichológus közreműködését igényelték
A felmerülő problémák elsősorban a gyermekek óvodai viselkedésével összefüggésben jelentkeztek: beilleszkedési zavarok; indulatkezelési és
konfliktuskezelési problémák; szorongásos, önbizalom hiányos viselkedés; a társas viselkedés éretlensége; a feladattudat és motiváció gyengébb
foka. Az óvodapedagógusok számos esetben kérték segítségemet a felmerülő képességproblémák miatt is.
Az esetek másik részében, a szülők a gyermek otthoni környezetben mutatott viselkedésével, tüneteivel kapcsolatban kerestek meg: kényszeres
viselkedésjegyek; testvérféltékenység; szobatisztasággal kapcsolatos kérdések; családi krízisek; étkezési problémák. A szülők számos esetben
kértek segítséget az iskolaérettség, iskolakezdés kapcsán is.
13. Alkalmazott módszerek, technikák, a segítségnyújtás jellemző módja, illetve a szokásostól eltérő megoldások
A segítségnyújtás módjai általánosságban a következők voltak:










szülői konzultáció és tanácsadás;
szülői fórum, szülői értkezlet;
az óvodavezetővel való konzultáció;
óvodapedagógusokkal folytatott konzultáció;
az óvoda logopédusával (Székhely Óvoda) és gyógypedagógusával folytatott konzultáció;
csoportban való megfigyelés;
egyéni és csoportos foglalkozások;
tanköteles korú gyermekek előszűrő vizsgálata;
kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel.
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14. Dokumentáció
Munkámat számos dokumentum és nyilvántartás segítette, melyek egy része Központilag biztosított volt (pl. beleegyező nyilatkozat), más része a
szakmai team keretében közösen került kidolgozásra (pl. munkaidő nyilvántartás; forgalmi napló; esetvezetési lap megújított változata;
megfigyelési jegyzőkönyv).
Mindezeken túl a felmerülő igényeknek megfelelően használtam az általam kidolgozott, munkámat támogató eszközöket:



Iskolaérettségi előszűrés (MSSST) értékelő lap: szülőnek, óvónőknek;
Anamnézis lap.

15. Tapasztalatok








Hasznosnak bizonyult a beiskolázás folyamatának átgondolása, az ütemezés megtervezése, illetve a közös szakmai konzultáció
folytatása minderről a pedagógusokkal a vezető irányításával;
Jóllehet eredményessége még nem látható, de érdemes lehet folytatni már a középső csoportban történő együtt gondolkozást a
szülőkkel az iskolára való felkészülésről;
Szülői fórumok helyett érdemes szülői értekezleteken való rövidebb megjelenésben gondolkozni, ezeket a találkozókat a szülők
rendkívül hasznosnak ítélték meg;
A visszahúzódó gyermekek részére tartott csoportos foglalkozások (Varázsjáték) a szülők visszajelzései és saját tapasztalatok
alapján is a változás elindítói és a fejlődés motorjai voltak;
Kiemelném a gyógypedagógussal való szakmai együttműködés támogató erejét és sikerességét;
A Tanácsadó szakpszichológus képzés bővítette elméleti tudásomat és gazdagította gyakorlati eszköztáramat.
A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat hozadéka: 1. Lazulj el szépen „kis Balázs”! – Játékos feszültségoldó gyakorlatok
ovisoknak szakmai naphoz anyaggyűjtés; 2. óvodáskori enurézis témakörben handout készítése; 3. pedagógus kiégés megelőzése
témakörben tréninganyag készítése.
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16. Jövőbeli tervek




Maratoni team-en (óvodapszichológus intenzív team július elején) való részvétel;
Szülői értekezleteken való jelenlét: rövid előadások, témafelvetések és azt követő beszélgetés, együttgondolkozás keretében.
Pedagógus kiégés megelőzése – programsorozat lehetősége az érdeklődőknek.

Budapest, 2018. május 30.
Bognárné Losonci Adrienn
pszichológus

111

9.Melléklet

TEHETSÉG SZAKMAI CENTRUM BESZÁMOLÓ
2017-2018-AS NEVELÉSI ÉV

Sasadi Óvoda
1.) Hogyan sikerült megvalósítani a Szakmai Centrum 2017/2018-as nevelési évre kitűzött céljait, feladatait?
A Sasadi Óvodában a Szakmai Centrum tevékenységei 2017. január hónapban kezdődtek – s folytatódtak a 2017-2018-as nevelési évben.
Célunk: A gyermekek számára kreatív, alkotó légkör teremtése, melyben lehetőség nyílik a tehetség felismerésére – segíteni a gyermekeket a
továbbfejlődésben, majd olyan lehetőséget, alkalmat teremteni, hogy a tehetség ígéretes gyermekek sokféle dolgot megismerve, később saját
érdeklődési irányait tudja alakítani.
Feladtunk: A gyermekek fejlesztése óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő
„tehetséggondozó” foglalkozások megvalósítása. Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés. Elfogadó, támogató
környezet kialakítása, tehetségfejlesztő programok szervezése, az óvodai élet gazdagítása egyéb tevékenységekkel. Tehetségeket segítő
módszerek keresése, eszközök vásárlása, továbbképzések szervezése.
A megvalósulás során folyamatos feladatunk a nevelőtestület képzése, fejlesztése volt, hogy észrevegyék a tehetség ígéretes gyermekeket, s
fejlesztésükhöz megfelelő eszközöket biztosítsunk humán erőforrás és tárgyi eszközök terén is. További tervezett feladatunk szakmai bemutatók
tartása a kerületi és az óvodán belüli kollégák számára.
Humán erőforrás:
- Az idei első félévben 2 fő óvodapedagógus végezte el az „Így tedd rá” zenei képzést, (egyikük saját erőforrásból) és vásároltuk meg a
hozzá tartozó szakirodalmat.

-

A gödöllői Távoktatási Intézettel kötött megállapodásunk szerint 6 fő 1 napos tehetség képzésen vett volna részt, sajnos az időjárási
viszontagságok miatt a szervező javaslatára lemondtuk a képzést. Pótlására még nem kaptunk időpontot.
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-

Egy kolléga drámapedagógia képzésre járt ebben a nevelési évben.

Tárgyi erőforrás támogatása: A Szakmai Centrum anyagi támogatása egy költségvetési évben 165 000,Megvalósult rendezvények
-

-

„JÁTÉKOK AZ ÓVODÁBAN SAKKTÁBLÁVAL, SAKKFIGURÁKKAL”
Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely - 2017.11.24 – Gyapay Diana
óvodapedagógus és Ádám Olga konzulens részvételével
A programról beszámolót tartott a kerületi Pedagógia Napok keretében 2018
márciusában Gyapay Diana óvodapedagógus.
TEHETSÉG NAP” – Sasadi Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda telephely – minden dolgozó részvételével – kerületi óvodákból való részvétel
száma: 5 fő

2.) Kiket vontak be a Szakmai Centrum munkájába (intézményi belső és kerületi, fővárosi, egyéb külső résztvevők)?
a. Potocki Ferencné kerületi tehetség koordinátor
b. Ádám Olga, a Sakkmatyi módszer kidolgozója és oktatója
3.) Értekezletek, programok és résztvevők száma
a. Kerületi sakk bemutatón - Törcsvár Utcai Óvoda – 2017.11.24. - 20 fő
b. Tesz-Vesz Tehetség nap – Tesz-Vesz Óvoda telephely – 2018.03. belsős: 12 fő, 4 külsős (kerületi óvodák pedagógusai)
c, Értekezletek száma: 4 alkalom
4.) Mutassa be röviden a legsikeresebbnek ítélt szakmai programjukat, elért céljukat:
A korábbi Sakkmatyi képzésen tanultak alkalmazásának bemutatása a saját és a kerületi kollégák számára. A novemberi bemutatón a képzést
nyújtó Ádám Olga is részt vett, a saját dolgozók számára is visszajelzés volt az egy éve tartó gyakorlati alkalmazásról és a beválásról. A
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bemutató sikerét koronázta meg, hogy a 2018-ban a kerületi szakmai napon előadás keretében számolhatott be a bemutatót tartó
óvodapedagógus.
Második rendezvényünk a Tesz-Vesz nap volt. Ebben az óvodában már korábban is rendszeres volt havi szinten olyan rendezvény
szervezése, ahol különböző tevékenységi lehetőségeket biztosítva a gyermekek érdeklődését felkeltve biztosítanak kreatív tevékenységeket a
gyermekeknek az óvodapedagógusok, és az óvoda nevelést segítő dolgozói. Az egyik ilyen alkalomra meghívtuk a kerületi kollégákat is,
hogy betekintést nyerjenek ebbe a munkába. A rendezvényen zenei, vizuális, mozgásos és logikai feladatokat biztosítottak a 4
csoportszobában. A gyermekek szabadon járhattak körbe, és érdeklődésüknek megfelelően alkothattak/mozoghattak ezen a napon.
5.) Soroljon fel néhány – a Szakmai Centrum munkáját hátráltató – akadályozó vagy zavaró tényezőt!
Ebben a nevelési évben is a Sasadi Óvoda Székhelyén a kiemelt figyelmet az SNI autista gyermekek integrálására fordítják, plusz
teherként jelennek meg számukra ezek a feladatok, emiatt továbbra sem tudtak aktívan részt venni ebben a munkában.
Zavaró tényező még, mindhárom óvoda tekintetében, hogy a szakmai munkaközösségekben rendre ugyanazok az aktív dolgozók
vállalnak feladatot, emiatt nehéz megvalósítani, koordinálni a megbeszéléseket, a tervezést, és az érdemi munkát.
6.) Jövőre vonatkozó javaslatok, tervek a Szakmai Centrum munkájával kapcsolatban:
a. Óvodapedagógusok tudásának további fejlesztése – a megbeszélés/vállalás szerint a csoportokban hospitálások megszervezése a
következő nevelési évben - továbbképzésekkel a tudás elmélyítése.
b. Tevékenységek Orff zenei módszer további használata terén:
Házi bemutató tartása, belső továbbképzés szervezése 2018. november
c. Tevékenységek ovis sakk óvodai alkalmazása terén:
Ovis sakk délután szülőkkel közösen 2019. január – február – március
mindhárom telephelyen 1-1 alkalommal
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d. Tevékenységek vizuális tehetséggondozás terén:
Rajzpályázatokon való további részvétel
Eszközök beszerzése
e. Tehetség műhelyek létrehozása
f. Jó Gyakorlatok folytatása:
Tehetség témakörben továbbképzéseken való részvétel. A nevelőtestület aktivizálása a műhelymunkák megvalósítására. Bemutatók
szervezése. További szakirodalmak felkutatása, a számunkra elfogadott részek beemelése programunkba a helyi sajátosságok
figyelembevételével. Tehetségeket segítő módszerek keresése, eszközök vásárlása, továbbképzések szervezése.
A beszámoló összeállításában részt vett: Földváry Csilla és Tollár Anita
Budapest, 2018. június 15.
Kadosáné Klimó Magdolna
Szakmai Centrum vezető
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