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1. Pedagógiai folyamatok 

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

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai  

Vezető megítélése (1-3): 3 

 

A Lágymányosi Óvodában a 2018/19-es nevelési évben folytatódott az egységes szerkezeti és szakmai munka Pedagógiai Programunk és 

az intézmény működését szolgáló szakmai dokumentumok alapján, melyek majd mindegyike módosításra került. 

 Külső szakértői segítséggel módosítottuk  

- Pedagógiai Programunkat és Házirendünket. 

- Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. 

- gazdálkodási szabályzóinkat a GAMESZ szakembereinek segítségével. 

Elsődleges célunk volt, hogy - a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával - a Lágymányosi Óvoda Pedagógiai 

Programjában (továbbiakban: PP) megfogalmazott nevelési céljainkat és feladatainkat magas szinten valósítsuk meg. Biztosítsuk a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkört, a törvényes és színvonalas, minőségelvű intézményi működést a szabályzó dokumentumaink iránymutatása alapján (PP, 

SZMSZ és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program, Etikai kódex). 

 

Általános elvárás volt minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt céljai követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási 

tervekben, a megvalósítás, valamint az értékelések tartalmaiban. 

 

2019 január és február hónapjaiban a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda megbízott óvodavezetői feladatait is óvodavezetőnk látta el a teljes vezetői 

csapat támogatásával, mely néhány területen, részben befolyásolta óvodánk adminisztratív működését, de a mindennapokban nem volt érezhető a 

vezetői jelenlét alkalmankénti hiánya. 
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Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív 

tervezés?  

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.  

Részvétel a szakmai munkaközösségek vagy munkacsoport munkájában: 

Minden eredmény pozitív irányban mozdult el, mindhárom óvodánkban. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel, mert megvalósul a(z) 

- Integráló, inkluzív nevelés  

- Komplex, reflektív gondolkodásmód 

- Család- óvoda kapcsolat, tehetséggondozás 

- A PP cél és feladatrendszerére épül a munkaközösségi terv 

- Az alapdokumentumok elkészítésekor fő szempont volt a közoktatási elvárás. 

- Család-óvoda kapcsolat erősítése, a gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

-  Beválásvizsgálat, belső tudásátadás, a minősítési eljárásban való eligazodás segítése, anyanyelvi fejlesztés, jó gyakorlat megismerése. 

- Különösen a különlegesbánosmódot igénylő gyermek munkaközösségében az idén először megvalósított tehetség-csoport tevékenysége 

volt kiemelkedő. 

- Esetmegbeszélések: logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, védőnő, orvos, esetgazda szakemberek meghívása, bevonása. 

- Egymásra épülnek, segíti a pedagógusok- pedagógiai asszisztensek együttműködését, támogatja a nevelőmunka eredményességét, a 

pedagógusok szakmai műveltségének a fejlesztését is elősegíti. 

Szempont Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
A munkaközösségi tervek és a PP cél- és 
feladatrendszere összhangban van. 90% 100% 92% 94% 

A munkaközösségi tervek és a közoktatással 
szembeni elvárások összhangban vannak. 90% 100% 97% 96% 
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- A környezetvédelem és környezettudatos viselkedés beépítése a gyermekek mindennapi életébe, szokásrendszerébe, zöld napok megtartása 

az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

- Az óvoda dolgozóinak, valamint a szülők környezettudatos szemléletének fejlődése 

- Teljes mértékben fellelhető az összhang, hiszen mindegyik a gyermekek szemléletváltását és a környezettudatos magatartás fontosságát 

hangsúlyozza. 

- Teljes mértékben, a törvényi előírásoknak megfelel 

- Konzultáció, közoktatási szakértő, illetve intézményfejlesztő- minőségügyi tanácsadó szakember bevonásával 

- Az igényeknek megfelelően megválasztott területekkel foglalkoznak a mk-k, csoportok. 

- Fellelhető, hiszen az indikátoroknak megfelelő kompetenciákat kihangsúlyozza. 

- A pedagógus kompetenciák fejlesztése. 

- Az önértékelés gyakorlati megvalósításában a pedagógusok önértékelésének megtámogatása. 

- A gyermek életkori sajátosságoknak megfelelően az élménypedagógia módszerére alapoznak. 

A munkaközösségi tervek koherensek voltak az óvoda Éves Munkatervében meghatározott célokkal, feladatokkal és Pedagógiai Programunk 

profiljával, a közoktatással szembeni elvárásokkal. 

A munkaközösségek által megfogalmazott és kitűzött célok segítették a gyermekek készségeinek, képességeinek megfelelő módon történő 

fejlesztését.  

Erősségek: 

Maximális összhangban van a munkaközösségi terv és a PP cél és feladatrendszere. 

Minden alapdokumentum elkészítésekor a fő szempont a közoktatási elvárás.  

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A jogszabályi változásoknak való folyamatos megfelelés, mely a dokumentációban is jelenjen meg. 

Minőségi munkaközösségi program, több intézmények közötti átjárás. 
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Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

Szempont: 1.2. Milyen az intézmény működését irányító 

éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek 

egymásra?  

Elvárás: A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése.  

A Lágymányosi Óvoda életében elmondhatjuk, hogy az előző években elkezdett folyamatokat tovább tudtuk vinni minden területen.  

A nevelési évet értékelő beszámoló fejleszthető területei, valamint Pedagógiai Programunk céljai kiemelt feladatként jelennek meg a következő 

nevelési év Munkatervében, így biztosított a beszámolók és az éves tervek egymásra épülése. Csoportszinten a különböző éves tervek elkészítésénél 

nagy hangsúlyt helyeztünk a gyermekek aktuális fejlettségi szintjére az eddig elért eredményekre és hiányosságokra, valamint a szülői igények 

kielégítésére. 

A munkaközösségi tervek a tervezettől elmaradtak, mert több olyan feladat jött nevelési év közben, melyeket előre nem láttunk és a humán 

erőforrást és az időgazdálkodást befolyásolták. 

Szabályzóink a hatályos jogszabályok és a helyi Önkormányzat Köznevelési Koncepciója alapján készültek. 

Az intézményi célok, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően lettek megfogalmazva, 

meghatározva. Teljes mértékben a törvényes jogszabályok, törvényi követelményeknek megfelelően. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Ez évi megvalósítás rövid értékelése 

Pedagógiai program 
Célunk az integráció és az inkluzív nevelés biztosítása. – KIEMELT 
CÉL. 

Pedagógiai Programunknak megfelelően valósult meg, megfelelő 
szakemberek segítségével. – továbbra is kiemelt célunk. 

Célunk a mindennapi mozgás biztosítása (napi 10 perc, népi játék, 
tervezett mozgás) minden korosztályban. – KIEMELT CÉL. 

A napirendbe építve biztosított rá az időkeret, de az óvodapedagógusok 
saját személyiségükből fakadóan valósítják meg. – továbbra is kiemelt 
célunk. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Ez évi megvalósítás rövid értékelése 

Célunk a komplex és reflektív szemléletmód megvalósítása a 
gyermekek tevékenységének szervezésében (kötetlenség, iskolásítási 
tilalom). – KIEMELT CÉL 

Innovatív munkatársaink igyekeznek ezt a szemléletet megvalósítani, 
de vannak még ezen a területen nehezebben váltó kollegák. – továbbra 
is kiemelt célunk. 

Célunk a gyermekek életkorának megfelelő, tevékenységeihez igazodó 
időkeret betartása (napirend, szervezés, kötetlenség). 

Sokat fejlődtek óvodapedagógusaink, tudatosan figyelve a – 
csoportnaplóban és a házirendben egyaránt megjelenő – napirend és 
hetirend betartására. – továbbra is célunk. 

Célunk a közlekedésbiztonsági program beépítése a napi gyakorlatba. A nagyobb csoportokban részben beépült, versenyeken is részt vettek. 
– továbbra is célunk. 

Célunk a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés erősítése. 

A csoportok tervezőmunkájában és éves munkatervi programjainkban 
egyaránt megvalósult. – továbbra is célunk. 

Célunk a környezeti szépségek felfedezése, a fenntarthatóságra való 
nevelés. Zöld Óvoda program megvalósítása. 

A csoportok tervezőmunkájában és éves munkatervi programjainkban 
egyaránt megvalósult. – továbbra is célunk. 

Célunk a tehetséggondozás segítése, a kapcsolódó intézkedési terv 
megvalósítása. 

A csoportok tervezőmunkájában megjelent, mint differenciálás. 
Nyitnikék Óvodánkban – kísérleti jelleggel – tehetséggondozó csoport 
indult, éves munkaterv alapján. Beszámolójuk részletesen a 
mellékletben található. – továbbra is célunk. 

Célunk az IKT eszközök sokoldalú használata a napi nevelő-fejlesztő 
munkában (interaktív tábla, bee-bot, laptop, zenelejátszók, internet, 
digitális fényképező). 

Innovatív munkatársaink igyekeznek ezt a szemléletet megvalósítani, 
de vannak még ezen a területen nehezebben váltó kollegák. – továbbra 
is célunk. 

Célunk a családokkal való jó együttműködés erősítése. A hagyományos programjaink jól sikerültek, nagy érdeklődés mellett 
zajlottak mindhárom óvodánkban. – továbbra is célunk. 

Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók 
elégedettségére, velük együttműködve végezzük munkánkat. 
 

Elégedettségmérések eredményei alátámasztják. – továbbra is célunk. 

Továbbképzési terv 
Célunk, hogy óvodánk közössége a gyermekek ellátásához, nevelő-
fejlesztő munkájához szükséges szakmai ismereteiket bővítsék, 
fejlesszék. 

A Beiskolázási Terv megvalósult, munkatársaink több továbbképzésen, 
tanfolyamon és egyéb képzéseken fejlesztették szakmai ismereteiket. – 
továbbra is célunk. A programokhoz anyagi és idő biztosításával 
támogatást nyújtott az intézmény.  
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Ez évi megvalósítás rövid értékelése 

Önértékelési program 
Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:  
A pedagógiai munka hatékonyságának növelése. 
Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának 
fejlesztéséhez. 
Az intézmény / vezető / pedagógus felkészülésének támogatása a 
tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre. 
A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre. 
A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, 
elvárásokhoz mérten. 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének 
elősegítése 
A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő 
hatékony együttműködés kialakítása és fenntartása 
A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése.  

Az Önértékelési Program működését a BECS biztosította, külső okok 
miatt csak a vezetői önértékelést indítottuk el az idén, mely még 
folyamatban van, eredmények még nincsenek.  

Gyakornoki Szabályzat 
Célunk az érintett pedagógusokkal a dokumentációban foglaltak 
megismertetése és megvalósítása. 

A gyakornokokat segítő munkatársaink részére nyomtatott formában 
is biztosítottuk, az Oktatási Hivatal által, Mentorok tevékenységének 
támogatása címmel, 2016-ban kiadott segédanyagot. 

Etikai kódex 
Célunk, hogy óvodánk etikai kódexének tartalmát a teljes alkalmazotti 
kör ismerje meg és az abban foglaltakat alkalmazza. 

Az idei évben nem volt alkalmunk részletesen foglalkozni az etikai 
kódexünk megújításával. – továbbra is célunk a saját Etikai Kódexünk 
elkészítése. 

SZMSZ 
Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike ismerje és alkalmazza a 
működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltakat. 

SzMSz-ünk módosításra került jogszabályi változások miatt. A 
módosított változatot az alkalmazottak és a szülők részére egyaránt 
megküldtük e-mailben, valamint nyomtatott formában is elérhető 
óvodáinkban. 



11 
 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Ez évi megvalósítás rövid értékelése 

Házirend 
Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike ismerje és alkalmazza a 
működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltakat. 
A megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő 
együttműködése szükséges. 
A gyermekek jogai és kötelességei, a gyermekekre vonatkozó védő - 
óvó intézkedések. 
Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési intézkedések 
formái. 

Házirendünk módosításra került, melyet az alkalmazottak és a szülők 
részére egyaránt megküldtük e-mailben, valamint nyomtatott formában 
is elérhető óvodáinkban. 

Vezetői pályázat/Vezetési program - Rövid – közép – hosszú távú célok 
Cél: a PDCA ciklus alkalmazása a vezetői funkcióban 
Törvényesség 
Gazdálkodás, működési feltételek biztosítása 
Humánerőforrás 
Pedagógiai 
Cél: a pedagógiai munka területén a PP és a vezetői program elvárásai 
valósuljanak meg. 

A vezetői mesterprogram megvalósulási szintjéről az elmúlt évben 
készült beszámoló a fenntartó részére, melyben egyértelműen kiderült 
a koherencia a megvalósulással. 

Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és eladatok 

Átfogó intézményi önértékelés - Intézkedési tervek – előre láthatólag 
a 2019-2020 nevelési évben kerül sor az átfogó intézményi 
önértékelésre. 
Önfejlesztési tervek: 
Tehetséges gyermekek fejlesztése. A tehetséggondozás tudatosabbá 
tétele, szakmai tudás megújítása. 
Mérőeljárás alkalmazása a gyermeki fejlődés nyomon követéséhez. A 
gyermeki fejlődési naplók eredményeinek mérhetővé tétele és az 

Az előző évben az intézményi önértékelés és tanfelügyelet 
eredményeire épülő önfejlesztési tervek időarányosan megvalósultak.   
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok Ez évi megvalósítás rövid értékelése 

eredmények rögzítésének biztosítása. 
Beiskolázás és bemeneti mérés. Az Iskolai bemeneti mérés 
eredményeinek javítása a terv időtartama alatt, legalább 10%-kal. A 
beiskolázási mutatók javítása. 
A gyermeki tevékenységek tervezése. A gyermeki tevékenységek 
tervezése a megújult elvárások szerint történjen (komplexitás, 
gyermeki produktumok, kompetenciák). 
Vezetői önértékelés önfejlesztési tervek (időarányosan)  
Önfejlesztési tervek: 
A tehetséggondozás gyakorlati megvalósítása, egyéni fejlesztési tervek 
kidolgozása. 
Hatékonyabb időgazdálkodás megvalósítása. 

Az előző 2 évben a vezetői önértékelés és tanfelügyelet eredményeire 
épülő önfejlesztési tervek időarányosan megvalósultak.   

Pedagógus önértékelések eredményeire alapozott önfejlesztési tervek: 
Gyermek megismerési technikák. 
Konfliktuskezelési technikák bővítése, Fegyelmezési technikák 
tanulása. 
Értékelési eszköztár fejlesztése. 
Digitális kompetencia fejlesztése (IKT). 
Vizuális technikák bővítése. 
Tehetségfejlesztés lehetőségei. 
Gyermek megismerési, értékelési technikák tanulása. 

Az óvodapedagógusok önfejlesztési terveik megvalósításában tartják 
az betervezett feladatokat és időkeretet. 
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A 2017/2018 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak megvalósítása a 2018/2019 nevelési évben 

Fejlesztési javaslatok 
(2017-2018. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 
(2018-2019. éves munkaterv) 

Megvalósítás rövid értékelése 
2018-2019. 

Fejlesztési javaslatok. 
Az óvodai csoportnapló fejlesztése. További feladatunk az egységesítés folytatása. 

Az új ÓNOAP által előírt tartalmak beépítése. 
Az előírt tartalmak beépítésre kerültek. 
További feladat a GDPR-nak való megfelelés 
felülvizsgálata. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 
vezessék a mulasztási naplót. 

Az adatok pontos rögzítése, a fogalmak 
értelmezése, a folyamatos ellenőrzés 
elvégzése. (2018/2019. tanév rendjéről 
szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §.: 
2019. január 2. és 2019. március 29. között 
szakmai ellenőrzés keretében kell 
megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási 
kötelezettség teljesítését és 
dokumentálását.) 

A mulasztási naplót is az óvodapedagógusok 
kellő odafigyeléssel vezettek. 
A vezetői ellenőrzések alkalmanként tártak fel 
tévesztéseket, melyek javításra kerültek.  
A mulasztások igazolásának rendjét az új 
házirendünkben részletesen szabályoztuk. 
Az óvodapedagógusokat a precízebb vezetésre 
kell ösztönöznünk. 

A tehetségfejlesztés intézményünk gyenge 
pontja, melyet a belső és külső mérések 
egyaránt megerősítettek. 

Kiemelt feladatunk: a tehetségfejlesztési 
végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok 
ösztönzése, ezen terület fejlesztésére, valamint 
szélesebb körben a pedagógusok motiválása, 
ötletbörzék szervezése. 

Tehetségfejlesztési csoport alakult a Nyitnikék 
óvodánkban, mely éves munkaterv alapján 
végezte fejlesztő tevékenységét, különböző 
szakemberek bevonásával. 
Szeretnénk, ha jó gyakorlatként a következő 
nevelési évben a másik két óvodai 
egységünkben is megvalósulna a program. 

Lehetőséget biztosítani a délutáni pihenés alatt 
a gyermekek egyéni foglalkoztatására.  

A pedagógusok szakmai szemléletének 
változtatása önképzéssel és hospitálással, 
szakmai vitával. 

Az innovatív pedagógusaink kreatív 
megoldásokkal valósították meg. 
Továbbra is feladatunk a jó gyakorlatok és a 
szemlélet átadása óvodánk pedagógusai 
számára. 

A munkaközösség vezetők szervezzék az 
óvodán belüli és óvodaközi hospitálásokat. 

Feladatunk a hospitálások mennyiségének és a 
résztvevők számának emelése, a belső 
tudásmegosztás rendszerének, 
átjárhatóságának átszervezése. 

Óvodánk mindhárom egységében voltak 
lehetőségek hospitálásokra, de ez továbbra is 
megjelenik igényként a pedagógusok részéről. 



14 
 

Fejlesztési javaslatok 
(2017-2018. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 
(2018-2019. éves munkaterv) 

Megvalósítás rövid értékelése 
2018-2019. 

Fejlesztési javaslatok. 
Belső igény és motiváltság erősítése minden 
munkaközösségben és munkacsoportban. 

A Nevelő és oktató munkát segítők 
munkacsoportjával megbeszélés a 
feladatokkal kapcsolatban (egységenként 
külön). Jó gyakorlatok átadása/átvétele. 

Feladatunk, hogy a vezető helyettesek több 
lehetőséget keressenek a megbeszélésekre, 
belső tudásmegosztásra, tapasztalatcserére, a 
motiválás elősegítése. 

Mindhárom óvodai egységünkben havi 
rendszerességgel került sor megbeszélésekre, 
elsősorban programokkal kapcsolatban és 
konfliktus megelőzési céllal. 
A következő nevelési évben – mivel igényként 
jelenik meg – szükséges lenne a célzott, terv és 
téma szerinti megbeszélések szervezése. 

Pedagógusok fogadóóráinak meghatározása a 
munkatervben. 
A fejlődési naplók eredményeinek rögzítése, a 
fejlődési napló beválásának vizsgálata - 
mérőeszköz elkészítése.  

Feladatunk, hogy a tájékoztatási javaslatokat, 
módszereket tartsák be a pedagógusok és 
szánjanak rá kellő időt, körültekintő szervezés 
mellett. 

A fejlődési napló felülvizsgálata megtörtént, 
melyben változtatásra nincs szükség.  
A pedagógusok többsége - a fejlődési napló 
alapján - a szülőket fogadóóra keretében 
tájékoztatja gyermekük fejlődéséről. 

Az éves programtervben megjelennek a 
családokkal közös programok is. 
Szülő Klub működésének előkészítése.  

Feladatunk a Szülő Klub alkalmainak 
megszervezése és a rendezvények után 
elégedettségi mutatók mérése. 
A témákkal kapcsolatban ötletek begyűjtése a 
szülők részéről. 

A családokkal közös programokkal a szülők 
elégedettek. 
A Szülői Klub alkalmain egyre többen jelentek 
meg és aktívan vettek részt. 
A továbbiakban is folytatnunk kell a 
mesterprogram megvalósítását, mely ezt segíti 
elő. 

A napirend betartása.  Feladatunk továbbra is a mindennapos mozgás 
biztosítása, napirendbe építve, valamint az 
eszközállomány bővítése. 

A pedagógusok tudatosan tervezik és 
valósítják meg, a napirendbe is épített, 
mindennapos mozgást. 

A tudásátadás rendszerének átgondolása, 
hatékony rendszer kidolgozása.  
 

Feladatunk az érdeklődés fenntartása, több 
alkalmazott bevonása az innovációba (nem 
pedagógusokat is), a belső tudásátadás 
rendszerének átgondolása. 

A belső tudásátadás rendszerének átgondolása 
szükséges, óvodai egységenként van rá 
lehetőség. 
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Fejlesztési javaslatok 
(2017-2018. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 
(2018-2019. éves munkaterv) 

Megvalósítás rövid értékelése 
2018-2019. 

Fejlesztési javaslatok. 
Eszközfejlesztés tervezésénél a kívánságok 
figyelembevétele, a költségvetés lehetőségei 
között és alapítványi támogatásokkal. 

Feladatunk a meglévő eszközállomány 
felmérése, a szükséges hiányok pótlása. Előnyt 
élvezzen a gyógytestnevelés, a pszichológusi 
és gyógypedagógusi eszközállomány 
fejlesztése. 

Mindhárom óvodánk eszközállományát 
sikerült bővítenünk. 

Csapatépítési lehetőségek felhasználása a 
nevelési év folyamán.  

Feladatunk lesz az új dolgozók beillesztése 
óvodánk közösségébe, a három óvodai egység 
munkatársi közösségének további közelítése. 

A munkatársi értekezletek és nevelés nélküli 
munkanapok is lehetőséget biztosítottak az új 
dolgozók beilleszkedésére, valamint a közös 
vacsorák, színházlátogatások, kirándulások is 
segítették az óvodai munkatársi közösség 
fejlődését. 

Erősségek: 

Óvodánkban a tervezőmunka szempontjai egységesek (csoportnapló, fejlődési napló, SNI napló, éves vezetői munkaterv és beszámoló segédlet), 

minden működést szabályzó dokumentumunk összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és a Pedagógiai Programmal. 

A nevelési és fejlesztési tervekben megjelentek a gyermekek fejlesztését, támogatását szolgáló célok és feladatok. Az óvónők figyelembe vették 

az adott csoport fejlettségi szintjét, érdeklődését, az aktualitást, esetenként speciális elvárást (értelmi, érzelmi erkölcsi, egészséges életmódra, 

integrált- és tehetséggondozást, nevelést). A tervezésben megjelentek didaktikai feladatok, tanulást segítő módszerek, eszközök, differenciált 

tanulási és nevelési folyamatok. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Belső igény és motiváltság erősítése minden munkaközösségben és munkacsoportban. 

A munkaközösségek által adott fejlesztési javaslatok: 
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Ssz. Munkaközösségek, 
munkacsoportok 

Javaslatok 
(rövid, szöveges összefoglaló) 

1. Gyermekvédelmi munkacsoport 

Helyi gyakorlati segítségnyújtás (IKT eszközök). 
Családi háttér feltérképezése, külső segítségek felajánlása, az óvodai ellátáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása, esélyegyenlőség. 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat koordinátorával való kapcsolatfelvétel, rendszeres 
megbeszélések. 

2. Pedagógiai szakmai 
munkaközösség 

Több hospitálási alkalom. 
Mindenképpen mérjék fel előzetesen a pedagógusok által érdekelt témákat, területeket, és annak 
fényében legyen a munkaterv. 
A gyakornokok intenzívebb bevonása a szakmai munkába, illetve az integrált feladatellátásba. 

3. Környezettudatos nevelés 
munkaközösség 

A környezet koordinátorokat jobban tájékoztassa a környezet mk. vezető. Például, írjon havonta 
összefoglaló emailt és következő havi ütemtervet. 
Annyit tervezzenek, amennyit megtudnak valósítani. 
Több munkaközösség megbeszélés, hogy mindig naprakészek legyünk és jobban / többet tudjunk 
egymásnak segíteni, illetve a kezdők, gyakornokok aktív bevonása. 
A tagokat bevonni a feladatok ellátásába. Helyi szinten havonta vagy kéthavonta a feladatokról, 
vállalásokról beszélgetni, konzultálni, aktivitásra buzdítani a tagokat. A három óvoda 
kapcsolattartására, összedolgozására, nyitottságára egymás felé. 
Nem csak a munkaközösségi tagok, hanem az egész nevelőtestület munkásságának aktivizálása, 
pályázatok figyelése. Újbuda Környezettudatos Óvodája programban való eredményes részvétel, 
beszámolók megírására való nagyobb figyelem fordítás. 
Az elmélet és a gyakorlat összhangjára hívnám fel a figyelmet. 

4. Innovációt támogató 
munkaközösség 

Ismeretfrissítés minden nevelési év elején. 
A tehetséggondozás lehetőségei az IKT-ban. 
Az innovációt támogató munkaközösség foglalkozásai eredményesnek mondhatók számomra, a 
kapott ötletek, játék lehetőségek a mindennapokban is alkalmazhatóak a gyermekeknél, kiemelten 
figyelve a differenciálásra! 
Ha az idő és a programok, feladatok engedik, jó lenne kéthavonta egy-egy foglalkozás, 
megbeszélés, ötletelés. 
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Ssz. Munkaközösségek, 
munkacsoportok 

Javaslatok 
(rövid, szöveges összefoglaló) 

5. 
Kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekkel foglalkozó 
munkaközösség 

 Eredmények, jó gyakorlatok megtartása / a felismert tehetség szerinti fókuszált ráhatás (más 
osztályozású tehetség csoportok) a gyermek kompetencia érzésének hatványozása érdekében. 
Nehéz a három telephely tagjait összehozni a megbeszélésekre. 
Jó gyakorlat folytatása. 
A programok időarányos tudatosabb eloszlása. 

6. Belső ellenőrzési csoport – 
minőségfejlesztési munkaközösség 

Olyan szakmai munkaközösség, ahol a pályakezdők több szakmai segítséget kaphatnak. 
Az önértékelés gyakorlatának átgondolása. 
Az év végi értékelés szempontjainak aktualizálása team munkában (pl. januári időszakban, amikor 
kevesebb a reszort feladat). 
A fejlődési napló eredményeinek számszerűsíthetősége a gyermekek fejlettség állapotának és a 
tanköteles korú gyermekek neveltségi szintjének mérhetővé tétele miatt. 

7. 
Nevelő és oktató munkát segítők 
munkacsoportja  Tervezett, több összejövetel, aktívabb részvétel. 
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az ellenőrzés az 

intézményben?  

Elvárás: Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

 

Ssz.  Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
/ átlag 

1.  

Önértékelések száma 1 0 0 1 
Önértékelés eredményessége 
(Erősség: mindegyik pedagógus önértékelési 
eredményei részletesen tartalmazzák a 
dokumentációjában) 
Fejleszthető: - fejlesztési terv készült 

Vezetői önértékelés 
folyamatban. 0 0 0 

2.  Önértékeléssel kapcsolatos tapasztalatok Az idén nem került sor pedagógus önértékelésekre, külső okok miatt. 

3.  

Teljesítmény értékelés eredményei 
(Erősség: minden alkalmazott eredményei 
részletesen tartalmazzák a 
dokumentációjában) 
Fejleszthető: - fejlesztési terv készült 

82 % 80 % 78% 80% 

4.  

Teljesítmény értékeléssel kapcsolatos 
tapasztalatok 

- Szakmai feladatok, szaktudás 
- Szakmai felelősségvállalás 
- Kommunikáció, tanulástámogatás 
- IKT kompetencia 
- kommunikáció 
- Konfliktuskezelés 
„Nem könnyű magunkat értékelni, míg mások felett könnyen és gyorsan törünk pálcát.” 

5.  
Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés száma 20 20 34 74 
Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés 
eredményessége  2,8 (93%) 2,8 (93%) 2,6 (87%) 2,7 (90%) 

6.  Csoportnapló ellenőrzés száma 15 15 16 46 
Csoportnapló ellenőrzés eredményessége 2,8 (93%) 2,8 (93%) 2,5 (83%) 2,7 (90%) 
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Ssz.  Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
/ átlag 

7.  Fejlődési napló ellenőrzés száma 10 10 16 36 
Fejlődési napló ellenőrzés eredményessége 3 (100%) 2,6 (87%) 2,4 (80%) 2,7 (90%) 

8.  

Nevelési gyakorlat 
Önértékeléshez, minősítéshez, mentoráláshoz 
kapcsolódó tevékenység/foglalkozás 
látogatása 
(Erősség: minden pedagógus eredményei 
részletesen tartalmazzák a 
dokumentációjában) 
Fejleszthető: - fejlesztési terv készült 

Erősség: 
Fejleszthető: 
 

Erősség: 
- Szakmai 

feladatok 
- Szaktárgyi tudás 
- Tanulás 

támogatása. 
Fejleszthető: 

- Önreflexió 
- Elemzés 
- Pedagógiai 

folyamatok 
értékelése 

Erősség: 
- vizuális 

tevékenység 
- rajz 
- differenciálás 
- IKT 
- kapcsolatok 

építése 
- személyiség 

formálás 
- komplexitás 
- szakmai nyelv 
- IKT 
- változatos 

eszközök 
- szabadjáték 
- irányítása 

Fejleszthető: 
- Ikt eszközök 

alkalmazása, 
- dokumentáció 
- tervezés 
- differenciálás 

 

9.  
Gyermekproduktumok ellenőrzés száma 50 50 80 78 
Gyermekproduktumok ellenőrzés 
eredményesség 3 (100%) 2,8 (93%) 2,6 (87%) 2,8 (93%) 
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„Ebben a nevelési évben, igen sok váratlan esemény alakult ki. A Cinege csoportban állandó pedagógus hiány, a vezetőség másik Óvodában való 

helytállása, a téli-időszak alatti betegségek, sok új kolléga a csapatban (szervezi átalakulás). Véleményem szerint ebben az időszakban 

intézményvezetőnk jól észlelte, hogy nem a folyamatos, napi adminisztráció ellenőrzéssel tud eredményeket elérni. Biztos vagyok benne, hogy 

ennek is lesz ideje.” 

„A felsővezetőség a beszoktatási időszakot követően a kiscsoportban tartott látogatást, „ellenőrzést”. Izgultam, hogy milyen véleménnyel lesznek, 

lévén, hogy új kolléga is vagyok az intézményben, viszont kellemesen alakult a nap. Építő jellegű véleményeiket megfogadtam és az intézmény 

arculatát erősítve folytattam nevelőmunkám.” 

„Vezető-helyettesként jeles ünnepeink előtt, gyors terepszemlét tartottam az öltözőkben, csoportokban, hogy a díszek hangulata frissítve legyenek. 

Konkrét terepszemlét farsanggal kapcsolatban tartottam.” 

„Mind a mulasztási mind a csoportnaplónál konkrét, érthető véleményt fogalmazott meg a vezetőasszony, így nem volt probléma a javításból, mert 

érthető volt, hogy mi az elvárt.” 

 

A kerületi iskolai bemeneti mérés eredményei 

 Az óvodából részt vett 
gyerekek száma átlag maximum minimum szórás 

Összesen: 97 86% 96% 50% 9% 
 

Az eredmények közel azonosak az előző évhez képest, minimális csökkenéssel. Továbbra is feladatunk a gyermekek fejlesztése azokon a 

területeken, melyeken teljesítményük nem elégséges. 
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Erősségek: 

A vezető helyettesek folyamatosan részt vesznek az ellenőrzésekben és segítséget adnak. 

A belső ellenőrzés rendszere tervezett. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A belső ellenőrzési rendszer működtetésébe a pedagógusok aktívabb bevonása, feladat leosztások, munkamegosztás. 

Munkaközösségi feladatok átgondolása, új munkaközösségek, munkacsoportok létrehozása a feladatok ellátása érdekében. 

A pedagógusok tájékoztatása a bemeneti mérés eredményeiről és területeiről – ötletbörze a gyermekek fejlesztése érdekében. 
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Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott gyermeki 

értékelés működése a gyakorlatban?  

 

Elvárás: A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 

 A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában 

gyermeknek.  

 

 Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen / átlag 

A Kollégák a nevelőtestület által elfogadott és használt Fejlődési naplóval 
elégedettek: 

2,2 
(73%) 

2,6 
(87%) 

2,1  
(70%) 

2,3 
(77%) 

 

Fejlődési napló beválás vizsgálata, Lágymányosi Óvoda összesítő 
Szempont Eredmény 

1.Az egyes képességszintek megállapításához felsorolt kiegészítések milyen mértékben segítik a Fejlődési napló kitöltését? 3,1 
78% 

2.Mennyire segíti elő a Fejlődési napló a szülők számára, hogy reális képet alakíthassanak ki gyermekükről?  3,3 
82% 

3.Milyen mértékben érzed megfelelőnek módszertani eszköztáradat a mérésekhez, megfigyelésekhez?  3,5 
88% 

4.Milyen mértékben támaszkodsz a Fejlődési naplóban megjelenő eredményekre, a nevelési, illetve a tematikus tervek 
elkészítésében, célok, feladatok meghatározásában? 

3,75 
93% 

5.Milyen mértékben vagy elégedett a nevelőtestület által elfogadott és használt Fejlődési naplóval?   3,15 
79% 

  



23 
 

Javaslatok a Fejlődési napló és használhatósága továbbfejlesztésére: 

A szülők számára sok kérdés még mindig nem világos, a magyarázkodással elég sok idő megy el a fogadóórákon. Egy kicsit hosszú. 

A meghatározások nem mindenhol egyértelműek.  

A mérőeszközök pontosítása, egységesebb használata segítene. 

A szülők számára nehezen értelmezhetőek a szakkifejezések. 

A felsorolt kiegészítéseket lehetne jobban árnyalni, finomítani. 

A méréshez feladatok mellékelése jól jönne, illetve pontosabb meghatározások (szülők is értsék.) 

A fejlődési napló a szülők számára is jól működő értékelés, az esetlegesen felmerülő kérdésekre mindig sikerül választ adnunk. 

Lényegre törőbb megfogalmazás, kiegészítő, magyarázó szöveg hasznos lenne 

Szerintem nagyon hosszú, túl aprólékos. A rövidebb, amit a szülő is könnyet megért és még be tud „fogadni” hatékonyabb lenne. Ez lehet, hogy 

egy pályakezdőnek nagyon nagy segítség, de iszonyú munka kitölteni. 

Véleményem szerint a fejlődési napló - az előzőhöz képest - sokkal rövidebb, átláthatóbb, a szülők számára is könnyebb értelmezni az egyes 

részeket, azonban még mindig lehetne rövidebb és egyértelműbb, a magas csoportlétszámokra való tekintettel. 

Pontosabb anamnézis a szülőktől. 

Excelbe vezethető formátum, hogy az eredmények átvihetők legyenek. 

Számomra egyértelmű és jól használható. 

Néhány helyen, több pontot kellene választáshoz megjelölni. Valamint kiscsoportban nehéz ezekre a kategóriákba besorolni a gyerekeket. 

Több teret biztosítanék a szöveges értékelésnek, gyakran árnyaltan lehet kifejezni a gyermek állapotát. 
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A gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport szintű mérési eredményeink intézményi összesítése   

A nyomon követés és értékelés területei Telephelyek 
Székhely Csicsergő Nyitnikék Átl. / % 

I. Szociális képességek 
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret 3,2 (64%) 3,4 (68%) 3,4 (68%) 3,3 (66%) 
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások 3,2 (64%) 3,4 (68%) 3,6 (72%) 3,4 (68%) 

II. Értelmi képességek 
Kognitív szféra - Gondolkodási műveletek 3,4 (68%) 3,2 (64%) 3 (60%) 3,2 (65%) 
Kognitív szféra - Pszichikus funkciók működése 3,2 (64%) 3,4 (68%) 3 (60%) 3,2 (65%) 
Érzékszervi szféra, percepció 3,4 (68%) 3,4 (68%) 3 (60%) 3,3 (66%) 

III. Verbális képességek 
Nyelvi kommunikáció 2,8 (56%) 3,4 (68%) 3 (60%) 3 (60%) 
Finom motorikus képességek 3,6 (72%) 3,4 (68%) 2,6 (52%) 3,2 (65%) 
Nagymozgások 3 (60%) 3,6 (72%) 3,3 (66%) 3,3 (66%) 

 

Visszacsatolás 

Szempont Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
Családlátogatások 0 0 2 2 
Fogadóórák 215 262 325 802 

Egyre nyitottabbak a szülők, hogy mindketten részt vegyenek a gyermekükről szóló megbeszélésen. 

Kölcsönösen új információk kerültek felszínre. 

A fogadó órák valamennyi gyermek szüleivel az együttműködésen, a kölcsönös odafigyelésen, tiszteleten alapultak. Minden kisgyermek esetében 

pozitív megerősítést kaptak a szülők, az esetlegesen felmerülő problémák megoldására pedig közösen kerestük a megoldásokat néhány gyermek 

esetében. A szülői visszajelzések pozitívak voltak. 

A fogadóórák legtöbbször hatékonyak, a szülők együttműködőek, azonban az időpontok összeegyeztetése sokszor problémát okoz a szülőknek. 

Célszerű lenne a kötelező 2 fogadóórák számát csökkenteni, hiszen, ha a szülő vagy a pedagógus szükségesnek érzi mindenképpen kér konzultálási 

lehetőséget. 
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Nem minden szülő igényelte a fogadóórát. 

Segítik a problémák hatékony feltárását, megbeszélését. 

A szülők éltek a beszélgetés lehetőségével. 

Minden tekintetben megfelelő eszköz a gyermekek fejlettség állapotának rögzítésére, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során 

is. 

Erősségek: 

A rendszeres napi kapcsolat elősegíti a problémák hatékony megoldását. 

A szülők nyitottan, pozitívan, érdeklődve vettek részt a fogadó órákon. 

Tolerancia, differenciált bánásmód. 

Óvodapszichológus bevonása. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A fogadóórák rendszerének kidolgozása, elvárás legyen a családonként, évente 2. 
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Pedagógiai folyamatok – Korrekció 

Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés 

eredményeivel?  

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása.  

 

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

Résztvevők száma 
Székhely Csicsergő Nyitnikék Résztvevők összesen 

SZMSZ 1 1 3 5 
Házirend 1 1 3 5 
PP 1 1 3 5 
Önértékelési program,      
Csoportnapló*     
Fejlődési napló 1 2 1 4 
Egyéb, éspedig: tehetségprogram   2 2 
Összesen: 4 5 12 21 

 

Az elmúlt években tett javaslatok, észrevételek beépültek a dokumentumokba: 

Óvodák ⇛ 
 Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

1-5 
skálán 4,8 5 3,9 4,9 

% 96% 100% 77% 97% 
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Az óvoda kulcsfolyamatai 

Ssz. Kulcsterület Átlag % 
2018 

Átlag % 
2019 Rövid elemzés 

1. 
Stratégiai és operatív tervezés; 
belső szabályozó 
dokumentumok 

96,0 95 
Az előző évhez képest minimális csökkenést mutat ez a terület, minden 
szabályzónk ismételten megújult, a jogszabályoknak megfelelnek és 
koherenciában vannak. 

2. Munkaközösségek működése 90,7 96 A munkaközösségek működését hatékonyabbnak gondolták ebben az évben 
munkatársaink, jelentős javulást mutat ez a terület. 

3. Intézményi önértékelés (P, V, 
I.) 100,0 100 Az előző nevelési évben került rá sor. 

4. Külső szakmai ellenőrzés, 
minősítés 98,7 99 

Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésen az előző nevelési évben 
estünk át, mindkettőt szép eredménnyel zártuk, valamint több minősítésünk is 
volt, mind sikeres. 

5. Munkatársak képzése 93,3 96 Több munkatársunk is tanult az idei évben, sikeres vizsgákkal zárva a 
képzéseket. 

6. 
Gyermekek 
fejlettségállapotának nyomon 
követése, értékelése 

93,3 99 Fejlődési naplónk beválásának vizsgálata az idei évben megtörtént, 
módosítására nincs szükség. 

7. Partneriek igény és 
elégedettség mérése 100,0 99 A partneri igény és elégedettségmérések megvalósítása és eredményei 

megfelelőek, alátámasztják Pedagógiai Programunkat. 

8. Infrastruktúra működtetése 94,7 100 Óvodánk jól ellátott, minden területen. 
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Ssz. Kulcsterület Átlag % 
2018 

Átlag % 
2019 Rövid elemzés 

9. 
Dolgozók felvételének és 
elbocsátásának követelményei, 
eljárása 

94,7 99 A törvényi előírások betartása mellett végezzük ezt a feladatkört. A felvételi 
eljárásba az óvodavezető bevonja helyetteseit is. 

10. Tehetséggondozás 74,7 93 
Az intézkedési terv alapján megvalósított fejlesztések eredményesek voltak, 
kiemelten a Nyitnikék Telephelyünkön folyó tehetségfejlesztő csoport 
programja. 

11. Felzárkóztatás 92,0 97 

Százalékos mutatója javulást mutat, írásban szabályozott és jól megtervezett a 
terület (PP, SZMSZ), saját szakembereink (pszichológus, gyógypedagógus) és 
külső szakemberek segítésére is számíthatunk. Gyógytestnevelési Centrumként 
működünk a kerületbe. 

12. Szülői igényekre alapozott 
szolgáltatások 98,7 99 

Mindegyik intézményi egységben működik fakultatív jellegű fejlesztő 
foglalkozás (angol, játékos mozgásfejlesztés, kézműves szakkör), mely több 
feladatot ad munkatársainknak, de szívesen végzik. 

13. Szabadidős tevékenységek, 
óvodai rendezvények 100,0 99 

Kiemelkedő területe intézményünknek a család-óvoda kapcsolatának erősítése. 
A beszámoló mellékletei, illetve az erre fordított összegek is mutatják a terület 
aktivitását és jelentőségét óvodánkban. 

 Átlag % 94,4 95 A kulcsterületek pontozása az előző nevelési évhez viszonyítva javulást 
mutatnak. 

 

Erősségek: 

Az előző év tapasztalatai, eredményei beépülnek a következő nevelési év terveibe. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az eredmények szisztematikus gyűjtése a nevelési év folyamán. 
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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.  

 

Csoportok 
Székhely 

Tagóvodák 
 

Igény- elégedettség mérések Egészségügyi vizsgálatok száma 

Szülői Gyermeki Programok 
után Gyermekorvosi Szemészet 

 
Fogászat 

 
Védőnői 

 
Orthopéd 

orvos 

Székhely 
1 0 

10 0 0 1 3 1 
Csicsergő 10 0 0 1 3 1 
Nyitnikék 10 0 2 8 8 1 
Összesen: 1 0 30 0 2 10 14 3 

 

Mérésekkel kapcsolatos észrevételek, megjegyzések, javaslatok: 

Egyéb vizsgálat: ortopédiai szűrés. Megjegyzés: „Jó lenne a kisebb korosztálynak is.” 

„Túl sok a programokhoz kapcsolódó elégedettség mérés, ezért a mi szüleink egy idő után nem igazán töltötték.” 

„Pozitív visszajelzéseket kaptunk.” 

 „A SZMK vezető tagjainak (3fő) mozgósítása.” 

 „Ortopédiai szűrés bevezetése a fiatalabb korosztálynál is.” 

 „A védőnő nagyon alkalmazkodó, mert szükség és igény szerint is jön, de rendszeresen is.” 

„Maximális elégedettség a jellemző, gyakran külön kiemeltek a pozitívumokat.” 

„Rendszeres szűrési tevékenységek miatt, sikeresen visszavonultak a járványok.” 

„Sok a beteg tejfogú gyermek.” 
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Minden családi programon készült elégedettség mérőlap (😊"#$%, ☹'()), melyek alapján az intézménybe járó gyermekek szülei egyöntetűen elégedettek 

az itt folyó munkával. 

Szülői elégedettségmérés eredményei – lásd a 2. sz. mellékletben 

Az idei évben – élve a technika adta lehetőségekkel – az elégedettségmérő kérdőíveket e-mailben küldtük meg a szülőknek, sajnos csak 120 válasz 

érkezett vissza. Papír alapon a visszaérkezés aránya magasabb volt. 

A visszaérkezés aránya: 

 
A szülők 95%-a részben vagy teljes mértékben ismeri óvodánk Pedagógiai Programját (2.), melyet e-mailben megkapnak, óvodánk honlapján 

megtalálnak, valamint nyomtatott formában mindhárom óvodai egységükben rendelkezésükre áll. 

A szülők szerint gyermekik jól érzik magukat óvodáinkban (3.a.) 

A szülők elégedettek óvodáink tisztaságával (3.b.), melyeket professzionális, környezetbarát tisztítószerekkel takarítanak munkatársaink. 

Óvodavezetőnk, óvodapedagógusaink, dajkáink és pedagógiai asszisztenseink munkájával elégedettek. 

Megfelelő tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlődéséről, az óvoda működésével, fejlesztő tevékenységével elégedettek. 

Gyermeki elégedettségmérés eredményei – az idei nevelési évben nem került rá sor.  
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1. Pedagógiai folyamatok – A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

Az óvodánk által felvállalt innovációs feladataink (környezettudatos nevelés, érzékenyítő program, közlekedésbiztonsági program, IKT eszközök 

használata, gyógytestnevelői centrum) pozitívan befolyásolták szakmai munkánkat és óvodánk jó hírét. Részletesen megvalósítottuk a vezetői, 

pedagógusi felelősséget és a hozzájuk tartozó kompetenciákat. A feladatok megvalósítását a minőségelvűség jellemezte, az éves önértékelési 

program alapján. 

Erős közösségformálás, oktatás magas színvonala. Különös figyelem és törődés a gyerekekkel és egymással. Erős hivatástudat és összetartás a 

nevelőtestületben. SNI gyermekekre hangsúlyozott odafigyelés. 

Fejleszthető területek: 

Fejleszthető területek Intézkedések 
Az önként és a fenntartó által vállalt többlet feladatnál is törekedjünk 
minőségelvűségre. 
A gyermeki tevékenységek tervezése a megújult elvárások szerint 
történjen (komplexitás, gyermeki produktumok, kompetenciák). 

Az éves munkatervekben rögzítjük a nevelési évre szóló feladatokat a 
megvalósítás érdekében. 
Rendszeres csoportnapló ellenőrzésekkel és foglalkozás 
látogatásokkal az óvodapedagógusok segítése, felhasználva az 
önellenőrzés adta lehetőségeket is – éves munkatervben. 

Tehetséggondozás eredményesebb legyen, ennek tervezésére 
fektessenek hangsúlyt. 
 
A szakmai tervezésben konkrét feladatokkal jelenjék meg a 
differenciálás. 
 
Belső szakmai ellenőrzés részletesebb dokumentálása. 

Az intézményi önértékelés során készült intézkedési terv erre:  
Intézkedési terv 1. 
Tehetséges gyermekek fejlesztése. 
A Naplóban biztosítjuk a helyet, felhívjuk az óvodapedagógusok 
figyelmét erre – éves munkatervben. 
Teljesítmény értékelési rendszer bevezetése 2018 szeptemberétől. 
Önértékelési rendszer működése 2015-től – rendelkezik 
nyilvántartással és tervvel. 
Látogatási feljegyzések és jegyzőkönyvek megosztása az érintettekkel 
– BECS munkatervben. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Forrás: PP, Vezetési program, Munkaterv  

Adatszolgáltatás: 2018. októberi statisztikai és aktuális adatok 

Vezető megítélése (1-3): 3 

 

Személyiségfejlesztés 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek 

szociális helyzetéről.  

 

Csoportok/ tagóvodák / telephelyek 
→ 

A nevelési/fejlesztési folyamat 
alapadatai ↓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
2018. okt. 1. 

Összesen 
2019.máj.31. 

Beírt gyermekek száma 115 126 127 135 226 227 468 488 

Nemzetiségi nevelésben részt vevő 
gyermekek száma 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
száma 4 4 3 3 7 7 14 14 

HH gyermek 0 0 1 1 0 0 1 1 

HHH gyermek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 2 2 8 7 4 4 14 13 
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Csoportok/ tagóvodák / telephelyek 
→ 

A nevelési/fejlesztési folyamat 
alapadatai ↓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
2018. okt. 1. 

Összesen 
2019.máj.31. 

Szülői nyilatkozat alapján 
térítésmentesen étkezők 20 21 19 20 85 90 124 131 

3, vagy több gyermeket nevelő 
családban élők 24 29 36 42 43 48 103 119 

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek 

4 7 10 11 8 8 22 26 

Nevelésbe vett gyermek 0 0 1 0 1 1 2 1 

Beilleszkedési magatartási, tanulási 
zavarral küzdő gyermek 1 2 2 5 6 6 9 13 

Veszélyeztetett gyermek 0 0 1 1 0 0 1 1 

Anyaotthonban lakó gyermek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gyermekét egyedül nevelő szülő 4 5 23 23 14 16 41 44 

Félnapos óvodás gyermek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nem étkező 0 0 0 0 0 0 0 0 

Speciális étrendet igénylő gyermek 4 4 16 17 15 16 35 37 

Tehetségígéretes gyermek 0 0 0 0 19 19 19 19 
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Az információkat a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szociális hátteréről az anamnesztikus lapok, fogadó órák, szülői konzultációk, szülők 

önkéntes adatszolgáltatásaiból, Újbudai Humán Szolgálató Központ segítségével szerezzük be. 

A következő tevékenységeket, intézkedéseket tettük meg a gyermekek érdekében: 

- Szakértői vizsgálatra utaltuk. Az egyéni fejlesztésnél figyelembe vettük a javaslatokat. 

- Fogadóórán, egyéni beszélgetések alkalmával tanácsadás, segítség felajánlása. 

- Egyénre szabott feladatadás, differenciált fejlesztés. 

- A képességfejlesztés szervezeti keretének megválasztását, a speciális módszer-és eszközrendszert az egyes gyermekek egyéni szükségletei 

határozzák meg. A fejlesztés irányát és tartalmát a szakértői véleményekben megfogalmazott fejlesztési javaslatok határozzák meg. A 

csoporton belüli fejlesztés egyéni, csoportos, frontális munkaformában valósulnak meg, a differenciálás pedagógiáját alkalmazva. A 

fejlesztést végző speciális szakemberre l (tiflopedagógus) szoros együttműködésre törekszünk (fejlesztési terv megismerése, 

tapasztalatcsere). A társas kapcsolatok alakítása, látásnevelés, érzelmi biztonság megalapozása volt az elsődleges célunk-a gyermek 

kiegyensúlyozott, társas kapcsolatai alakulnak, a családdal jó viszonyt ápolunk.  

- Személyes teret növeltünk, a fejlesztőkkel egyeztetve speciális játékokat kezdeményeztünk, elfogadásra buzdítottuk a gyermekeket, illetve 

beilleszkedésre serkentettük az SNI gyermeket. 

- A gyermekvédelmi felelős koordinálásával is segítettük a családokat, gyermekeket. 
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Erősségek: 

A gyermekvédelmi munkacsoport és óvodapedagógusaink elkötelezettsége. Jó szociokulturális háttér. 

A beiratkozás során tájékozódik a vezető a leadott dokumentumokból és a szülőkkel való beszélgetésből a családok helyzete iránt. 

Az újonnan érkező gyermekekről (általában kiscsoport év eleje) az óvodába lépés pillanatától fogva minden pedagógus igyekszik a lehető legtöbb 

információt beszerezni a szülőktől (egyéni beszélgetés, anamnézis lap, szakvélemény tanulmányozása). 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

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

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre – az egyéni foglalkozásaik mellett – külön fejlesztést, bánásmódot biztosítsunk. 

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

A gyermekek ellátása és hátrányaik kompenzálása érdekében még szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn a szakértői bizottságokkal és a családsegítő 

munkatársakkal. 
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Közösségfejlesztés 

Szempont: 2.2. Az intézmény közösségépítő tevékenységei 

hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?  

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben.  

 

Ssz. 

Alkalmak és résztvevők 
száma ⇛ 

Közösségépítő 
tevékenységek⇓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Alk. Résztv. 
Száma Alk. Résztv. 

Száma Alk. Résztv. 
Száma Alk. Résztv. 

Száma 

1.  Szülői értekezlet 2 175 11 189 18 382 399 709 

2.  

Fogadó óra (a 
fejlettségállapotról történő 
visszacsatoláson túl) egyéb 
más témában 

4 6 66 113 102 181 473 864 

3.  

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

5 40 4 6 14 56 8 136 

4.  

Szülőbevonással 
lebonyolított programok 
(sütés-főzés, barkácsolás, 
stb. együtt, ) 

4 354 40 854 96 2270 63 4737 

5.  
Nyitott nap az óvodába 
járó gyermekek szülei 
részére 

5 78 4 81 8 150 11 255 

6.  Nyitott nap leendő óvodás 
gyermekek szülei részére 1 60 2 63 4 162 4 152 

7.  Ünnepeken, jeles napokon 
történő aktív részvétel 11 1681 31 726 0 0 34 4151 

8.  Csoporttal együtt 
szervezett családi 0 0 12 303 0 0 29 3203 
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Ssz. 

Alkalmak és résztvevők 
száma ⇛ 

Közösségépítő 
tevékenységek⇓ 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Alk. Résztv. 
Száma Alk. Résztv. 

Száma Alk. Résztv. 
Száma Alk. Résztv. 

Száma 

programok (kirándulás, 
szüret, stb.) 

9.  

Óvodáért végzett szülői 
munkafelajánlások 
(óvodaszépítés, pályázatok, 
kísérés, stb.) 

2 127 25 176 17 96 26 3257 

10.  
Családokat támogató 
programok, pld. vásárok, 
gyűjtések, stb. 

1 20 24 574 8 65 1 30 

11.  Szülő Klub 1 2 5 0 13 49 3 1 
Összesen: 43 2303 224 3085 0 12177 1051 17495 

 

Erősségek: 

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

Színes, változatos, színvonalas programokat szerveztünk, melyek sok élményt nyújtottak. Nagy létszámban történt a szülők bevonása a 

programokba és az óvoda életébe. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Szülői klub propagálása, érdeklődés felkeltése. 

Család-óvoda kapcsolat erősítése (nyitottság, javaslatok, igények figyelembevétele, elégedettség mérés, információáramlás). 

Az intézményt érintő általános fórumokra, rendezvényekre, előadásokra több érdeklődő bevonása (munkatársak, szülők). 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

SNI gyermekek ellátása, inklúziója, családokkal való együttműködés, közös programok, egymást támogató alkalmazotti közösség. Egyéb 

közösségi programokra bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás érdekében. Hagyományápolás által a közösségi életre 

nevelés. 

Fejleszthető területek: 

Fejleszthető területek Intézkedések 
Tehetséges gyermekek fejlesztése. Intézkedési terv készült I. 

Honlap aktualizálása. A felelős figyelmét felhívtuk a honlap figyelemmel kísérésére és 
folyamatos aktualizálására. 
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3. Eredmények 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Csoport és intézményi szinten nyilvántartott adatok 

Vezető megítélése (1-3): 3 

A sikerkritériumok meghatározottak. Elégedettség mérések – évente: Szülői elégedettség mérés eredményei, Alkalmazotti klíma mérés 

eredményei, Óvodapedagógusok önértékelésének és minősítésének eredményei, Gyermekek iskolai bemeneti mérésének eredményei.  

Kerületi díjak átadása rendszeres a gyermekek számára készített versenyeken és rajzpályázatokon (sport, föld-nap, állatok világapja). Környezeti 

neveléssel kapcsolatos kerületi verseny (egy nevelésre szól). Külön támogatónk a Duna Ipoly nemzeti park, Humusz szövetség, TA-TA cég. Újbuda 

kerület napján (XI. 11), kerületi napi díjak, elismerések (XI. Kerület gyermekeiért, kiváló intézményvezetői, polgármesteri dicséret) adományozása. 

Mindhárom óvodai egységünk rendelkezik Zöld Óvoda és Biztonságos Óvoda Újbuda címekkel, valamint Madárbarát Óvodai címmel is. 

Az iskolák rendszeresen meghívják az óvónéniket óralátogatásra, illetve gyakran belátogatnak a régi ovisok beszélgetni, játszani. Az idő múlását 

jelzi, hogy olyan középiskolás gyerekek járnak hozzánk közösségi szolgálatra, akik itt jártak óvodába. 

Minden évben kapunk visszajelzést az iskolákból a gyermekeinkről, a közös szülői fórumok szervezésekor és az iskolai bemeneti mérés eredményét 

is visszajuttatják az óvodába, közel 10 éve. Ezt az eredményt kiválóan beépítik a pedagógusaink a fejlesztő munkájukba. 

Szempont: 3.1. Milyen 

eredményességi mutatókat 

tartanak nyilván az 

intézményben?  

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

• helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei  

• esetleges sport, más versenyeredmények  

• elismerések  

• 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)  

• neveltségi mutatók  
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Az intézmény által elért eredmények a 2018-2019 nevelési évben:  

Ssz. Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 

1.  

Beiskolázási adatok: 
Tanköteles korú gyermekek száma 176 Fő 36% Magasnak értékeljük az óvodában maradó gyermekek 

arányát. 
Fejlesztendő: a tankötelezettségüket 6 évesen 
megkezdő gyermekek arányának növelése. 

Közülük várhatóan a 2019-2020. tanévben az iskolai 
tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 121 Fő 69% 

Várhatóan a 2019-2020. tanévben óvodában maradó 
tanköteles korúak száma, aránya 55 Fő 31% 

2.  

Intézmény / program specifikus eredmények: Amire 
büszkék vagyunk, amit fontosnak tartunk! 

Felsorolás: 
- Zöld óvodával kapcsolatos rendszeres programok. (Madáretetés - 

reptetés, „Tiszta kézzel, program, Föld napi rendezvények, 
Tanösvény látogatás, Környezetismereti pályázat.) 

- A Föld napja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton való 
részvétel: 3 kategóriában is 1. helyezés és különdíj 

- Innovációk,  
- család-óvoda kapcsolat, pozitív visszajelzésű programok,  
- sikeres pályázatok,  
- integráció megvalósítása,  
- összetartó közösség. 

3.  

DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában: Résztvevők száma, eredmények 
Írásmozgás-koordináció Fő %  
Beszédhanghallás Fő %  
Relációszókincs Fő %  
Elemi számolási készség Fő %  
Tapasztalati következtetés Fő %  
Tapasztalati összefüggés Fő %  
Szocialitás - társas kapcsolatok kezelése Fő %  

4.  

Neveltségi szintmérés átlag eredményei (ha vannak erre vonatkozó mérési adatok!): 
Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési 
normák)  

Fő % A gyermekek fejlődési naplói tartalmazzák, de az 
idén nem került összesítésre. 
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Ssz. Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 
Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek- 
gyermek, gyermek-közösség kapcsolata) 

Fő % 

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, 
 kötelező jellegű, közösségért végzett) 

Fő % 

5. Rajzelemzés    
6. Egyéb gyermekmegismeréssel kapcsolatos mérés:    

7. 

Partneri igények és elégedettségük 
Pedagógusok elégedettsége  % A vezetői önértékelés részeredményei alapján a 

pedagógusok elégedettek az intézménnyel és a 
vezetéssel. 

Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való 
elégedettség % 

Pedagógus szerint az önértékelések tükrében 96 % 
Intézményi klímával az intézményi önértékelés tükrében % 
Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében % A vezetői önértékelés részeredményei alapján a 

szülők elégedettek az intézménnyel és a vezetéssel. Pedagógusok önértékelése % 
Vezetői értékelés az önértékelés során 87 % 
Intézményértékelés % 

8. 

Iskolák elégedettségi mutatói (ha vannak erre 
vonatkozó mérési adatok!): 

% 
 

Az 1.3. pont alatt található, más szempontok alapján. 

Beszédkészség   
Nagymozgás (testnevelés, sport)   
Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)   
Problémák felismerése és megoldása   
Matematikai készségek   
Játéktevékenység   
Környezet megismerése   
Stb.   

9. 

 Kerületünkben, kerületen kívül óvoda szintű „versenyeken” részt vett 
 gyermekek: 
Sportverseny 38 Fő Díjazott 

0% 
Minden évben részt veszünk a kerületi alkalmon 
nagycsoportosainkkal. 
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Ssz. Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 
Rajzverseny / pályázat 104 Fő Díjazott 

25% Több rajzpályázati lehetőséget is kihasználunk. 

Egyéb verseny   25 Fő Díjazott 
0% 

Közlekedésbiztonsági versenyen minden évben részt 
veszünk egyik nagycsoportunkkal. 

10. 

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: (Nem a szülői igényekre alapozott foglalkozásokon, hanem a 
kifejezetten tehetséggondozó műhelyekben, tehetség pontokon, st. ellátott gyermekekről van itt szó!)   
 Nyelvi 9 Fő -  A tehetségcsírás gyermekek egyéni fejlesztése a saját 

csoportjában történik, az óvodapedagógusok által. 
Nyitnikék Telephelyünkön tehetséggondozó 
csoportot szerveztek munkatársaink, melyen 9 
gyermek vett részt a pedagógusok ajánlása alapján, 
több területen történő fejlesztéseken. 

Zenei 9 Fő -  
Matematika-logika 9 Fő -  
Vizuális - téri 9 Fő -  
Testi - mozgásos 9 Fő -  
Szociális – személyek közötti 9 Fő - 

11. 

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 
Logopédiai fejlesztés 88 Fő 18% 

A gyermekek ellátása saját és külső szakemberek 
segítségével történik. 

Gyógytestnevelés 55 Fő 11% 
Fejlesztő pedagógia 17 Fő 3% 
Gyógypedagógiai fejlesztés 18 Fő 3,5% 
Óvodapszichológus foglalkozik vele 19 Fő 4% 
Egyéb Fő % 

12. 

Speciális (PP) fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a beírt gyermekek vonatkozásában:  
Nemzetiségi nevelés Fő %  
Zöld óvodai program 488 Fő 100% Mindhárom óvodai egységünkben végezzük. 
Madárbarát óvoda 488 Fő 100% Mindhárom óvodai egységünkben végezzük. 
Dohányzást megelőző óvodai projekt Fő %  
Szív kincsesláda projekt Fő %  
Biztonságos közlekedés program 488 Fő 100 % Mindhárom óvodai egységünkben végezzük. 
Fogadd el, fogadj el érzékenyítő program 

28 Fő 6 % 
Mindhárom óvodai egységünkben végezzük, de csak 
adott csoportokban (ahol az óvodapedagógus végzi a 
képzést). Folyamatosan beépül a szemléletbe. 
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Ssz. Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 
Zenei fejlesztő program 28 Fő 6 % A Székhelyünkön végezzük („Így tedd rá”), de már 

csak 1 csoportban van kiképzett pedagógus. 
Stb. Fő %  

13. 

Gyermekrendezvények és programok száma: 
Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások 5 

Alkalom 179 Fő Elsősorban a nagycsoportosok mennek, környezeti 
keretből finanszírozzuk. 

Színházlátogatások, műsoros rendezvények 115 
Alkalom 2452 Fő Minden évben veszünk bérletet a nagycsoportosok 

részére, alapítványi, fenntartói és szülői támogatással. 
Élményszerző kirándulások 

120 
Alkalom 3253 Fő 

Elsősorban a nagycsoportosok mennek, környezeti 
keretből finanszírozzuk. Évente 1 alkalommal 
minden gyermeket elviszünk busszal egy szép, de 
közeli helyre egész napos kirándulásra, óvodai, 
alapítványi és szülői támogatással. 

14. 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások és résztvevők: 
Nyelvi (angol) 48 Fő 

Mindhárom óvodánkban biztosított valamilyen 
délutáni külön foglalkozási lehetőség, csak 16,00 óra 
után és megfelelő pedagógusi végzettséggel 
rendelkező szakemberek által. 

Zenei  
Matematika-logika  
Vizuális - tér 22 Fő 
Testi – mozgásos 75 Fő 
Szociális – személyek közötti  

15. 

Fluktuáció – Gyermek 
Más csoportba átvitt gyermekek száma 1 Fő Nem magas a gyermekek fluktuációja óvodánkban, 

de figyelembe vesszük a szülői kéréseket a váltásokat 
illetően is. 

Más tagóvodába / telephelyre átvitt gyermekek száma 4 Fő 
Más óvodába átvitt gyermekek száma 6 Fő 
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma 8 Fő 

16. 

Panasz esetek 
Panasz esetek száma Száma: 2 A panasz esetek száma alacsony és mindig 

igyekszünk minden fél számára megfelelő és 
elfogadható megoldást találni. Igyekszünk, hogy 

Eredményesen kezelt panaszok Száma: 
2 

Aránya 
100% 
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Ssz. Eredmények Adatok Rövid, szöveges magyarázat, kifejtés 
mindezt óvodán belül tudjuk megoldani, ne kelljen a 
fenntartót, vagy más szervet bevonni. 

17. Elismerések, kitüntetések: Száma:   
 

Külső szakmai ellenőrzés / minősítés és eredményei: 

Külső szakmai ellenőrzés / 
minősítés 

Lágymányosi Óvoda 
Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

Tanfelügyeleti ellenőrzések száma   

Tanfelügyeleti ell. eredményessége  
(E, F.) 

Erősségek: 
 
Fejleszthetők: 

Erősségek: 
 
Fejleszthetők 

Erősségek: 
 
Fejleszthetők 

 

Minősítő vizsgák száma 1  1 2 

Minősítő vizsgák eredménye (%) még nincs eredmény  83% 83% 

Minősítési eljárások száma 0 1 1 2 
Minősítési eljárások eredménye 
(%)  95% 93% 94% 

„A minősítésem előtt kollégáim segítettek, valamint intézményvezetőm támogatását is élveztem. Tervezeteimet többen néztük át, és ötleteikkel, 

meglátásaikkal támogattak. Összetartó csapatban érzem magam.” 

„Minősítésem olyan izgalmakkal teltek, hogy annak ellenére, hogy pénteki napon volt, ezen a héten a csoportlétszám bőven 10 fő alá esett, így 

izgultam, hogy pénteken nem lesznek gyermekek, akikkel a minősítésen részt veszek a csoportomból. Szerencsémre épphogy 10főre duzzadtunk 

a pénteki napra, és minden elképzeléseimnek megfelelően alakult. Köszönöm a segítséget és a támogatást a felsővezetésnek.” 
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3. Eredmények - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

Eredmények mérése és felhasználása. IKT eszközök alkalmazása, használata a napi gyakorlatban. Az intézményben folyó munka során 

folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. A gyermekek 

eredményes átmenetének megkönnyítése céljából törekszenek a legoptimálisabb kapcsolatra. 

Pedagógusainknak van belső szakmai igénye az önértékelésekre és a minősítésekre való jelentkezésre. 

Fejleszthető területek: 

Fejleszthető területek Intézkedések 
Iskolai bemeneti mérés eredményeinek javítása. Intézkedési terv készült II. 
Mérőeljárás alkalmazása a gyermeki fejlődés nyomon követéséhez. Pedagógusi közösségünk 2016 szeptemberében vezette be új 

Gyermeki fejlődési naplóját, mely különböző szakirodalom alapján, 
saját szakmai csapatunk szellemi terméke. Ez egy „puha” mérési 
eredmények rögzítésére alkalmas eszköz. 
Intézkedési terv készült II. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Forrás: PP, SZMSZ, Vezetési program, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 3 

Összes pedagógus: 45 fő, ebből 1 óvodavezető, 1 függetlenített óvodavezető-helyettes, 36 óvodapedagógus, 1 óvodapszichológus, 1 

gyógypedagógus, 5 gyógytestnevelő. 

A nevelési év folyamán tartósan küzdöttünk pedagógus hiánnyal, de a gyermekek ellátása biztosított volt, folyamatos belső helyettesítéssel. 

 

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, melyek a 

fő tevékenységeik?  

Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 

figyelembevételével határozzák meg.  

 

Óvodaközi szakmai munkaközösségeket és munkacsoportokat működtetünk, jelenleg hetet. 

A szakmai munkaközösségeknek együttműködési rendje van, mely szerint a tagok között munkakapcsolat folyamatos, éves munkaterv alapján 

működnek és a szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közös értekezletek tartanak, közös javaslatokat tesznek a pedagógiai munka fejlesztése 

érdekében. 

A szakmai munkaközösség vezetőit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bízza meg. 

Éves munkatervvel rendelkeznek, éves beszámolót készítenek. 
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Ssz. Szakmai munkaközösségek / 
szakmai munkacsoportok 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 
Tagok 
száma 

Ért. 
átl. % 

Tagok 
száma 

Ért. 
átl. % 

Tagok 
száma 

Ért. 
átl. % 

Tagok 
száma 

Ért.átl. 
% 

1.  Pedagógiai Szakmai Munkaközösség 10 93 2 100 7 83 19 92 

2.  Környezettudatos Nevelés 
Munkaközösség 3 10 3 100 5 83 11 64 

3.  Innovációt Támogató 
Munkaközösség 2 100 1 100 9 83 12 94 

4.  
Kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekekkel foglalkozó 
Munkaközösség 

2 92 1 100 5 93 8 95 

5.  
Belső Ellenőrzési 
Csoport/Minőségfejlesztési 
Munkaközösség 

1 67 1 100 1 100 3 89 

6.  Gyermekvédelmi munkacsoport 1 67 1 100 1 67 3 78 

7.  Nevelő-oktatómunkát segítők 
munkacsoportja 7 67 8 67 11 67 26 67 

Összesen: 27 26 71 17 95 39 82 82 
 

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

Gyakorlati, szakmai bemutatók. 

Szervezési feladatok, aktív részvétel a programokon. 

Bemutató foglalkozásokon való aktív részvétel, hozzászólásokkal és javaslattétellel segítettem a megbeszéléséket. 

Tehetségcsoport foglalkozásokon való részvétel, illetve foglalkozás levezetése az óvodapszichológussal közösen. 

Környezeti konferenciákon való részvétel, plakátok készítése, ÖKO-hét szervezése. 

Főiskolai hallgató szakmai gyakorlatának támogatása, mentorálás. Gyakornok segítése: hospitálás 

Környezeti programokban nagyon aktív részvétel a részfeladatokban, illetve a zöld óvoda program megújítása. 
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Különleges mnk.ban tehetség-csoport foglalkozás vezetése. 

A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták építeni a nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe: 

Változatos elméleti és gyakorlati programok. 

Tapasztalatok beépítése az ismeretszerzés folyamatában 

Egészséges életmódra nevelés területére irányuló tervezés és gyakorlati megvalósulás koherenciájának a felülvizsgálata volt a cél és ez megvalósult.  

Bemutató foglalkozás beszédfejlesztő játékaiból építettem be néhány gyakorlatot. IKT eszközöket pl: Beebot méhecske, egér alkalmazom. 

 

Mentori tapasztalatok: 
 
A megbeszéltek szerint történtek. A látottakat megbeszéltük. 
A gyakornoki idő végére pedagógiai módszerek átadása, 
magabiztos gyakornok képzése. 
A következő nevelési év szeptemberétől szeretném beindítani a 
mester programom alapját képező úgynevezett Főnix Team 
munkáját. 

Gyakornoki tapasztalatok: 
 
Sok új ötlet, módszeres eljárások megfigyelése, pedagógiai 
eszköztár bővülése. 
Hasznos volt azt év elején a vezető által összehívott délután, ahol a 
mentorok és a gyakornokok ismerkedtek, beszélgettek. 
8 pedagógus kompetencia fejlődése, reflexió gyakorlása szóban, 
önmagam értékelése. 
A pedagógusok felkészültek voltak, a munkába sok beépíthető 
dolgok láttam és kaptam. Mentorom segítségével, meglátásaival 
egyre jobb pedagógussá váltam. 

Javaslatok a Mentor – Gyakornoki rendszer továbbfejlesztéséhez: 

A gyakornoki szabályzó felülvizsgálata, frissítése. A gyakornokoknak rendszeres vázlat írás, reflexióval. 

Szakmai konzultáció a mentorokkal év elején és év közben. 
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Erősségek: 

Innovatív, aktív, lelkes szakmai közösség. 

Pedagógiai Programunk alapján működő szakmai közösségek. 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Több alkalom a szakmai megbeszélésekre. 

A fejlődési napló beválásának további vizsgálata. 

A feladtok koordinálásának gördülékenységére kellene fokuszálnunk. 

A kiemelt feladatot, a tehetséggondozást telephelyünkön maximálisan teljesítettük. Jó lenne vonzóvá tenni a másik két óvoda számára is. 

A tehetségcsoportok működési tartalmának pontosítása: a tehetség-ígéret szerinti hatásnövelés az általános kompetenciák helyett. Valamint a 

gyermekek szempontjából ideálisabb, mindenkor 13 órás kezdés. 
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Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

Elvárás: Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

Az óvodánkban értekezleteken, megbeszéléseken szóban, havi rendszerességgel, vagy rendkívüli esemény során, rövid időn belül megvalósul a 

kommunikáció. Minden nevelési évben mérjük az információ áramlás folyamatosságát és minőségét, amin még kell javítanunk, ha előfordulnak 

hiányosságok. 

Informatikai úton levelezés keretében és az óvoda honlapján osztunk meg információkat. A szülőket a szülői fórumokon, fogadó órákon (egyéni 

fejlődési napló) esetleg családlátogatáson, nyílt napokon adunk tájékoztatást. Honlapunkra igyekszünk naprakész dokumentumokat és esemény 

naptárat feltölteni, amit mindenki figyelemmel kísérhet. Hirdetőtáblákon pedig írásban tájékoztatjuk az érintetteket, közvetlenül a 

csoportszobáknál, bejáratoknál, nevelői szobákban. 

Évente több nevelés nélküli munkanap továbbképzésekkel egybekötve, ill. szükség esetén értekezletek, munkaközösségi megbeszélések. 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

Ssz. Az információ átadás színterei Átlag % Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 
1.  Nevelőtestületi tanácskozások (nevelés nélküli 

munkanap, nevelőtestületi értekezlet) 

93 

Erősségek: 
Óvodaközi és épületenkénti (helyi adottságok, programok) 
megbeszélések megfelelő számban és konkrét feladatokra épülve 
valósultak meg. 
A nevelés nélküli munkanapok a munkatervünk alapján valósultak 
meg. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
A munkaterv és a megvalósítás között legyen koherencia. 
A kivitelezések során a szakszerűség és az időkorlátok betartása 
(tömör, lényegre törő). 
Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési morál fejlesztése. 

2.  Vezetőségi értekezletek, fórumok 

98 

Erősségek: 
Az értekezletek hatékonyak, megvan a szakmai összhang és 
párbeszéd a vezetők között. 
Együttgondolkodás, együttműködés, segítőkészség. 
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Ssz. Az információ átadás színterei Átlag % Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
A munkaterv és a megvalósítás között legyen koherencia. 
Az információáramlást jellemezze a lojalitás az intézmény iránt. 
Az információkat időben és pontosan adják át munkatársaiknak. 

  Szakmai munkaközösségek 
3.  - intézményeken (telephely) átívelő - 

óvodaközi 

84 

Erősségek: 
Pontos és körültekintő tervezőmunka jellemezte. 
Külső és belső körülményekre figyeltek. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
A tagok és vezetők motiváltságának növelése. 
A munkaterv gyakorlati megvalósítása, megfelelő szakemberek 
kiválasztása. 

4.  - székhely/telephely szintű 

90 

Erősségek: 
Pontos és körültekintő tervezőmunka jellemezte. 
Külső és belső körülményekre figyeltek. 
Mindenki a helyi kompetenciáit mutatta meg. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
A tagok és vezetők motiváltságának növelése. 
A munkaterv gyakorlati megvalósítása, megfelelő szakemberek 
kiválasztása. 
A kevésbé aktív munkatársak motiválása. 

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

83 

Erősségek: 
Szakmai elhivatottság, tenni akarás, innováció. 
Szakszolgálatokkal való kapcsolat. 
Szakértői vélemények időbeli elkészítése. 
Családokkal való kapcsolattartás. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Az egyéni intézkedéseket kísérje kellő tapintat, „bátorság”, 
felelősségvállalás. 
Időben kérjenek speciális szakemberi segítséget. 
Aktivitás növelése. 
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Ssz. Az információ átadás színterei Átlag % Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 
6.  Munkaértekezletek az éves munkaterv szerint 

(dajkai, pedagógiai asszisztensi)  

92 

Erősségek: 
Minden szakmai rendezvényünkön részt vesznek. 
Véleményüket, javaslataikat beépítjük munkánkba. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési morál fejlesztése. 
A vezetői munkatervben meghatározottak és a megvalósítás között 
legyen koherencia. 
Óvodaközi értekezletek kapjanak hangsúlyt, álláspontok, jó 
gyakorlatok közeledjenek egymáshoz. 

7.  Alkalomszerű, szükség szerinti 
munkaértekezletek  

95 

Erősségek: 
Konkrét témához kötött volt, megfelelő előadók kiválasztásával 
(iskolaválasztást előkészítő, integrált feladat, család-óvoda 
kapcsolat, dokumentumok véleményezése, elfogadása). 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Mindig legyen konkrét, célratörő és hatékony. 

8.  Munkatársi értekezletek a teljes dolgozói kör 
bevonásával 

94 

Erősségek: 
Óvodaközi és épületenkénti (helyi adottságok, programok) 
megbeszélések megfelelő számban és konkrét feladatokra épülve 
valósultak meg. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
A munkaterv és a megvalósítás között legyen koherencia. 
A kivitelezések során a szakszerűség és az időkorlátok betartása 
(tömör, lényegre törő). 
Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési morál fejlesztése. 

9.  Érdekképviseleti értekezletek, megbeszélések 

80 

Erősségek: 
Megtartása a munkaterv alapján történt. 
Rendkívüli esemény, vagy igény alapján megszervezésre került. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Aktivitás növelése.  
Tanácskozási kultúra betartása, a viselkedési morál fejlesztése. 

10.  Hospitálás, szakmai tapasztalatcsere 87 Erősségek: 
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Ssz. Az információ átadás színterei Átlag % Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 
Megtartása a munkaterv alapján történt. 
A hospitálási javaslatokat az érintett munkatársak elfogadták. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Aktivitás növelése.  
A szakmai hiányok enyhítésére, önképzésre használják ezt a 
lehetőséget. 

11.  Elektronikus kapcsolattartás 
(E-mail, közösségi oldal, OneDrive munkafelület  
használata stb.) 

90 

Erősségek: 
Az információáramlásban hatékonyan használjuk az elektronikus 
kapcsolattartást. 
Eszközfeltételek adottak. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Mindenkiben tudatosodjon, hogy rendszeresen olvassa ezeket a 
fórumokat. 
Elérhetőségek frissítése. 

12.  Faliújság 

90 

Erősségek: 
Mindegyik óvodánkban jól működik, elkülönülnek az információk. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Naprakész legyen. 
Reklámanyagok szűrése. 

13.  Flottás telefonvonal használat 

95 

Erősségek: 
Segíti a napi kapcsolattartást, kommunikációt. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Előnyös lenne bevonni az óvodatitkárokat és a munkaközösség 
vezetőket is. 

14.  Gyógytestnevelői Centrum (kerületi szintű 
feladatellátás) 

90 

Erősségek: 
Heti rendszerességű a szakmai párbeszéd, információ átadás. 
Együttműködnek intézményünkkel. 
Fejlesztendő terület, fejlesztési javaslatok: 
Szakmai kapcsolatok erősítése. 
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Fejlesztési javaslat / Megjegyzés: 

Az információátadás néha gyors, többször siklunk át fontos dolgok felett. Nem értékeljük ki a programokat a gyerekekre gyakorolt hasznossága 

szempontjából. 

Elektronikus kapcsolattartás: kitűnő. 

A viber csoport kitűnően működik, az információáramlást nagyban segítette. 

Az esetmegbeszélő csoportok különösen jól működtek és hasznosak voltak. 

Idén az elektronikus kapcsolattartás sokkal jobban működött, mint valaha. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

Szakmai munkaközösségek működése, hatékonysága. Értekezletek, megbeszélések hatékonysága. Értekezletek, megbeszélések hatékonysága. 

Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. Belső kapcsolatok terén erős a munkaközösségi szintű kapcsolati háló. Továbbképzésekre, 

megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség és a fenntartó. Támogató ebben és megteremti a feltételeket. Biztosítottak a mindennapi hatékony 

működéshez szükséges feltételek. Alapítványok támogató működése. 

Fejleszthető területek: 

Fejleszthető területek Intézkedések 
Információ áramlás további javítása.  
 
SNI gyermekek ellátásához szükséges ismeretek megújítása. 

Belső továbbképzés szervezése az email rendszer használatához – éves 
munkatervben. 
Belső hospitálások, továbbképzések szervezése – éves munkatervben. 

A munka értékelésével kapcsolatos információk írásban jussanak el a 
munkatársakhoz. 

Teljesítmény értékelési rendszer bevezetése 2018 szeptemberétől. 
Önértékelési rendszer működése 2015-től - rendelkezik 
nyilvántartással és tervvel. 
Látogatási feljegyzések és jegyzőkönyvek megosztása az érintettekkel 
– BECS munkatervben. 
Belső továbbképzés szervezése az email rendszer használatához – 
éves munkatervben. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, vezetési 

program, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 3 
 

Az óvodánk szabályzó dokumentumainkban konkrétan meghatároztuk közvetlen és közvetett kapcsolatokat. A legszorosabb és fontos a 

kapcsolatunk a gyermekek szüleivel, intézmény fenntartójával, gazdálkodást segítő Gamesszal. “Leghasznosabb” rangsort nem állítanék, hiszen 

minden kapcsolatunknak fontos szerepe van mind a gyermekek fejlesztésében, intézményi működtetésben, fenntartásában magában az egész 

óvodáztatási folyamatban.  

Kerületi díjak átadása rendszeres a gyermekek számára készített versenyeken és rajzpályázatokon (sport, föld-nap, állatok világapja). Környezeti 

neveléssel kapcsolatos kerületi verseny (egy nevelésre szól). Külön támogatónk a Duna Ipoly nemzeti park, Humusz szövetség, TA-TA cég. 

Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken, Kerület napi programok, DINPI kirándulások, 

rendszeres gyermekszínház (KULTI) 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel, Újbuda 

kerület napján (XI.11.), kerületi napi díjak, elismerések (XI. Kerület gyermekeiért, kiváló intézményvezetői, polgármesteri dicséret) adományozása. 

Kerületi gyermekversenyeken vesznek részt. Kerületi díjak, elismerések: kiváló intézményvezetői polgármesteri dicséret. (interjúk) 
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Szempont: 5.1. Hogyan kapnak tájékoztatást 

a partnerek az intézmény eredményeiről?  

 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

 

Ssz. Az információ átadás 
színterei Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés Átlag % 

Szóbeli  
1.  - Egyéni 

beszélgetések 
A leggyakoribb forma, mely egyben a leghatékonyabban is működött (fogadóórák, nyílt napok, 
rendezvények stb.). 92 

2.  - Értekezletek, 
megbeszélések 

Adott témákban a munkatervben meghatározott rend szerint valósultak meg, esetenként 
meghívott előadókkal (tervezés, szervezés szakaszában telefonos és e-mailes kapcsolat). 94 

3.  - Egyéb Partner szakmai intézményekkel a nevelési év elejétől elkezdődik a kommunikáció a közös 
programok szervezése tárgyában. 50 

Írásbeli  
4.  - Hirdetőtábla Minden intézményben jól működik, felelősei az óvodapedagógusok és a telephelyi vezetők. 

Minden hirdetőtáblának megvan a funkciója: pl. alapítványi híradó, zöld hírek, aktualitások 
stb.). 

88 

5.  - Csoport faliújság Minden intézményben jól működik, felelősei az óvodapedagógusok, ugyanazon elv alapján, 
mint a hirdetőtáblánál, kiegészülve a gyermeki produktumokkal. 88 

6.  - Meghívó Elsősorban e-mail formában alkalmazzuk, rendezvényekre, fórumokra való invitálásra. 92 
7.  - Közösségi oldal, e-

mail 
A facebook és egyéb közösségi oldalak használatát óvodánk közössége nem preferálja az 
információáramlásban.  
Belső levelezőlistát használunk az alkalmazotti közösségen belül és a szülői közösség 
vezetőivel való kapcsolattartásban. 
A szülők ritkán szánnak időt a kiírások elolvasására, ezért levelező listán informálódnak. 
(Elektronikus levelezés) 

80 

8.  - Levél A jogszabályok által előírt esetekben, hivatalos formában levelezünk, egyéb esetekben az e-
mail formát használjuk a környezettudatosság jegyében. 94 
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Ssz. Az információ átadás 
színterei Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés Átlag % 

9.  - Egyéb: óvodai 
honlap 

Minden információ tematikusan elérhető óvodánk honlapján és közzétételi listáján. 100 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Nem minden esetben olvassák el a szülők a kiírásokat. 

Az SZMK a csoport tagjaival folyamatosan tartja e-mail formájában a kapcsolatot, a szükséges információkat megosztja a szülő társakkal. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

A szakmai szervezetekkel és a fenntartóval való együttműködés. Külső és belső partnerekkel jó kapcsolat ápolása. Tájékoztatási kötelezettsége a 

jogszabálynak megfelelő. Az intézményt családcentrikusság, partnerközpontú szemlélet, működés jellemzi. A szülőket bevonják az óvoda életébe, 

programok megvalósításába. A szülőkkel való kapcsolattartás példaértékű. Több kitüntetést kaptak az óvoda dolgozói. 

Fejleszthető területek: 

Kapcsolattartás a Szakszolgálattal- egyeztetési, informálódási lehetőségek. 

Fejleszthető területek Intézkedések 
A külső kapcsolatainkat megfelelőnek gondoljuk. A kapcsolatok szintjének megtartása – éves munkatervben. 
Partnerek tájékoztatása, az információáramlás hatékonyságának 
növelése érdekében intézményi honlap naprakész információk 
aktualizálása. 

A felelős figyelmét felhívtuk a honlap figyelemmel kísérésére és 
folyamatos aktualizálására. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Forrás: PP, MIP, SZMSZ, Vezetési 

program, Továbbképzési / beiskolázási terv, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3):   3 

Mind a vezetői pályázatban, Pedagógiai programban és a vezetői éves munkatervben fontos, hogy kerületünk köznevelési koncepciójában óvodákra 

vetített célokat, feladatokat tervezzük, megvalósítsuk pl: esélyegyenlőség, egészséges életmód, környezeti nevelés, anyanyelvi nevelés, SNI 

gyermekek integrált nevelése, kötelező óvodáztatás biztosítása a férőhelyünk tükrében. 

Interaktív tábla, beebot, cd lejátszók minden egységünkben vannak, melyeket napi szinten használjuk. 

A nevelési tervekben, a Pedagógiai programunkban és az éves munkatervben rögzített hagyományokhoz és ünnepekhez kötődő programokat 

terveznek a pedagógusok, melyek a nevelési évben bővülhetnek az egyedi vagy váratlan eseményekkel. A nevelési év elején felmérjük és kikérjük 

(vezetői éves munkaterv) szülők és munkatársak véleményét a programjaink összeállításában, amit a megvalósulás után és nevelési év végén 

elemezünk, értékelünk és visszacsatolunk a következő nevelési évben. Az óvónők tervezésben is figyelemmel kísérik, amivel színesebbé 

változatosabbá teszik a nevelő fejlesztő munkát. Mind a gyermekek és a szülők is kedvelik ezeket a kiemelt programjainkat, ezzel is betekintést 

nyújtunk a családoknak az óvodai életbe és erősítjük a család óvoda kapcsolatát. Ezekről igyekszünk mindenkit tájékoztatni a honlapunkon és 

plakátokon is, szükség estén a fenntartót. Egy- egy régiónkat érintő kiemelkedő esemény estében meghívjuk a kerületi sajtót, tv-t. 

Három különböző szakmai „színvonalról” indultunk és az egyik legfontosabb célunk (ez a folyamat még tart), hogy megismerjük egymás szakmai 

módszereit, egyedi, speciális nevelési folyamatait, eljárásait, sikereit. A jó gyakorlatok és szakmai ismeretek megosztásának, átadásának az egyik 

szervezett formája az óvodaközi munkaközösségek, értekezletek, szakmai konferenciákon szervezett bemutatók, előadók felkérése. Nagyon sokat 

segít az önértékelési feladatok ellátása, a gyakornokok mentorálása is, amiből szintén sokat adhatunk át egymásnak. 
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Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az 

intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak?  

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 

fenntartó felé.  

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Évente nagyobb beszerzések, folyamatosan hiánypótlás. Óvodánk költségvetéséből a 2018-as évben 4.437 ezer Ft-ot fordítottunk eszközfejlesztésre 

és gyermekprogramokra, mely tartalmazza a környezettudatos gondolkodást elősegítő, Zöld programok megvalósítását is. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény nevelési/tanítási 

struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait, Éves munkatervben tervezve, ill. kötelező eszköznorma. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény nevelési/tanítási 

struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

A költségvetési keretből (alapítványi kiegészítésekkel) tudtuk az eszközfejlesztést megoldani mindhárom óvodánkban. A szülők alapítványainkon 

keresztül is támogatták óvodáinkat. 

Az alapítványok hozzájárultak a bútorok, játékok, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzéséhez, valamint a gyermekprogramok 

megvalósulásához: 

- Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány (Székhely) 2018-as beszámoló alapján az óvodába járó gyermekek nevelését, fejlesztését 1.257ezer 

Ft-tal támogatta. 

- Puhafészek Alapítvány (Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely) 2018-as beszámoló alapján az óvodába járó gyermekek nevelését, fejlesztését 

1.195ezer Ft-tal támogatta. 

- Kanizsai Gőzös Alapítvány (Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely) 2018-as beszámoló alapján az óvodába járó gyermekek nevelését, 

fejlesztését 1.257ezer Ft-tal támogatta. 
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Erősségek: 

Óvodánk költségvetési lehetőségei, fenntartói és alapítványi támogatás. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Fejlesztő játékeszközök bővítése, udvar fejlesztések, műszaki eszközök beszerzése, bútorok cseréje. 

Óvodaépületek szigetelése, parketták lakkozása. 

Programok bővítése, új előadók felkutatása. 

 

Személyi feltételek 

Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán erőforrás az 

intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak?  

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről.  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára.  

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről, megfelel a 

PP elvárásainak, folyamatosan képezzük munkatársainkat (IKT, érzékenyítő programok, SNI, környezet tudatosság, stb.) 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

Törekszünk az önkéntességre, mindenkinek a személyiségéhez, képességeihez, tudásához illeszkedő feladatokat adunk, ill. ösztönözzük azok 

vállalására. 

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő/tanító munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak, több 

óvodapedagógusunk rendelkezik szakvizsgával is. 

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembevételével alakítottuk ki, 

melyet évente felülvizsgáljuk az éves Beiskolázási terv elkészítésekor. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira, megfelelő tapasztalattal és végzettségekkel rendelkeznek. 
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Továbbképzések; irányultság, téma 

Telephelyek 
résztvevők száma 

Székhely Csicsergő Nyitnikék Résztvevők 
összesen 

Szakmai bemutatók óvodán belül 14   14 
Érzékenyítő 1   1 
Esetmegbeszélő – Kézenfogva Alapítvány 3 2 6 11 
Szakmai napok 8 3 24 35 
Környezettudatos nevelés 2 1  3 
Új szemlélet a tartásjavításban 2   2 
Természetvédelmi továbbképzés 1   1 
Pályakezdőknek- „Amit a gyakornokoknak tudnia kell” 1  1 2 
„Így tedd rá”  1  1 
Szakszolgálati nyílt napok   9 9 
Vezető óvodapedagógus szakvizsga   1 1 
Tehetséggondozás kerületi előadás   2 2 
Esetmegbeszélés (óvodapszichológus)   16 16 
Rajzvizsgálati szaktanácsadó   1 1 
MÓD-SZER-TÁR: Gyakornokoknak   1 1 
Összesen: 32 7 61 100 

A tanult ismereteket sikerül hasznosítani: 

„Idén is a szakmai előadásokat nagymértékű gyakorlati bemutatók kísérték az Újbudai Pedagógiai Napok alkalmával és külön öröm volt, hogy a 

bemutatókat magas színvonalú reflexió követte, kötetlen beszélgetésbe torkolva. Gyakornok kollégáknak, de még a tapasztaltabb gyakorlottabb 

pedagógusok is számos jó módszerrel találkozhattak. Ismét bebizonyosodott ezek alkalmával, hogy gyermekeket nem lehet könyvből nevelni, 

hanem az egyéni adottságokat és tulajdonságokat kell figyelembe véve tervezni, és működni a mindennapokban.” 

„A Kézenfogva Alapítvány tematikus esetmegbeszélőin a következőre ébredtem rá. Első sorban Önmagamat ismertem meg jobban, pedig azt hinné 

az ember, hogy félúton túl, már mindent tudunk magunkról. Ennek ellenére a meglepetés a következőben rejlett: olyan kollégákkal vettem részt a 
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képzésen, akikkel már több éve egy intézménybe dolgozom. És arra a következtetésre jutottam, hogy nem is ismerem igazán őket, hanem most 

ezeken a rövid találkozások alkalmával tudtam meg, hogy az arcok mögött kik laknak.” 

Képzési igények: 

Bagdy Emőke, Göbel Orsolya, Bakonyi Anna (Tehetséggondozás az óvodában) 

Érzelmi intelligencia az óvodában előadás 

Szurmik Zoltán: Drámapedagógia szerepe 

Egyéni bánásmóddal kapcsolatos 

„Segítség, baj van!” - egy előadót, akár mentős kollégát, aki arról mesélne és mondani gyakorlati példákat, hogy óvodában, főként gyermekekkel 

milyen esetek adódhatnak. Félrenyelés, törés, vérzés. Ezeknek a helyes kezelése, protokollja. Kit hívunk (szülők/mentő) mit mondunk, és addig is 

hogyan lássuk el a teendőket.” 

Gyermekorvos (pl. a szobatisztasággal, beszédindulással, mozgásfejlődéssel kapcsolatban). 

 

Erősségek: 

Szakmai bemutatók, jó gyakorlatok. 

Önképzési igény, innovatív gondolkodás. 

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

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

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

SNI –s gyermekekhez a módszertár bővítése 

A megváltozott világhoz, a mai generációkhoz való közelítés, alkalmazkodás 

Nyugi ovi program 

Élmény Testnevelés  



64 
 

Szervezeti feltételek 

Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája van az 

intézménynek, milyen szervezetfejlesztési 

eljárásokat, módszereket alkalmaz?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési 

és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.  

Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják 

egymással, belső továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.  

 

A vezetői és a pedagógusok tervezésében meghatározó a Pedagógiai Programunkban megjelenő stratégiai célkitűzéseit támogató feladat 

meghatározás, koherencia. A rendszer működését kiválóan segíti a PDCA ciklusok alkalmazása, mely segíti a jelenlegi helyzet megítélését, 

fejlesztést igénylő terület meghatározását, egymásra épülést. A dokumentumok elkészítésbe bevonjuk a munkatársakat, munkaközösségeket, 

vezetőket és érvényesítjük a döntési, véleményezési és javaslattevő jogaikat. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Közösen, team munkában 

készültek el szabályzó dokumentumaink. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Elégedettség és 

klíma mérések eredményei alátámasztják. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

  



65 
 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, 2019. május 

Pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak elégedettség adatai 

 
⇓A fejlesztés tárgya 

Csoport/székhely/telephely 
átlaga⇛ 1-4 

Székhely Csicsergő Nyitnikék 
2019 
Átlag 

% 

2018 
Átlag 

% 
Fejlesztési javaslat 

1.  A székhelyen/tagóvodában 
„uralkodó” légkör 85 85 89 86 80% 

Az új dolgozók segítő, támogató elfogadása. 
A példaértékű munkavégzés követendő minta 
legyen. 

2.  Az óvodában (intézményi 
szinten) „uralkodó” légkör 70 85 72 76 82,5% 

Továbbra is erősíteni kell a személyes 
kapcsolattartást. 
A szervezet minden tagjában tudatosodjon, 
hogy a csapatmunka segíti az intézményi 
célok megvalósítását. 

3.  Munkakörülmények 75 85 91 84 82,5% 

Továbbra is igyekszünk biztosítani a 
munkatársaink számára. 
A kiemelkedő munkát elismerni erkölcsileg 
és anyagilag egyaránt. 
A hiányzó munkatársak helyettesítését 
biztosítani. 

4.  
Kapcsolat (és kapcsolati 
lehetőség) a vezetés 
tagjaival 

95 85 94 91 87,5% 
Feladatmegosztás újragondolása, feladatok 
átadása. 
Utódnevelés. 

5.  

Kapcsolat (és kapcsolati 
lehetőség) a nevelőtestület 
tagjaival intézményi 
szinten 

85 85 81 84 90% 
Közös programok számának emelése. 
Munkaközösségek együttműködésének 
erősítése. 

6.  Információáramlás 
intézményi szinten 75 85 69 76 75% 

Belső e-mailrendszer átgondolása, frissítése. 
A munkatársak IKT kompetenciájának 
fejlesztése. 

7.  Információáramlás 
székhely/telephelyi szinten 70 90 78 79 80% A vezető helyettesek aktivitásának növelése. 
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⇓A fejlesztés tárgya 

Csoport/székhely/telephely 
átlaga⇛ 1-4 

Székhely Csicsergő Nyitnikék 
2019 
Átlag 

% 

2018 
Átlag 

% 
Fejlesztési javaslat 

Közös üzenőfal kialakítása (aktuális 
információk kifüggesztése). 

8.  
Részvételünk a szabályozó 
dokumentumok 
készítésében 

65 90 86 80 73,7% Több team dolgozott a szabályzók 
módosításán. 

9.  
Munkaközösségi 
foglalkozások, 
értekezletek hatékonysága 

70 85 86 80 82,5% Munkaközösségi munkatervek hatékony 
megvalósítása – reális tervezés. 

Átlag %: 77 86 83 82% 87%  
Óvodánk alkalmazotti közössége jól érzi magát az intézményben, az óvodában (intézményi szinten) „uralkodó” légkört és az információ áramlást 

értékelték 80% alattinak.  

Humánerőforrás alakulása a 2018-2019 nevelési év során 

Ssz. Fluktuáció – Felnőtt 
telephely (Fő száma) Székhely Csicsergő Nyitnikék Összesen 

1.  Más intézménybe távozott óvodapedagógus 0 2 1 3 
2.  Más intézménybe távozott pedagógiai munkát segítő 0 1 1 2 
3.  Új dolgozó alkalmazása: óvodapedagógus 3 1 4 8 
4.  Új dolgozó alkalmazása: pedagógiai munkát segítő 2 1 1 4 

5.  Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen álláshely, betegség 
stb.) óvodapedagógus 1 1 1 3 

6.  Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen álláshely, betegség 
stb.) pedagógiai munkát segítő 2 0 0 2 

7.  Képző intézmény hallgatóinak mentori megsegítése 
(gyakorlóhely biztosítása) 0 1 3 4 

8.  Szakdolgozatot író, kutató támogatása 0 0 3 3 
Összesen: 8 7 14 29 
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6. A pedagógiai munka feltételei - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

Innovatív közösség. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és megteremti a feltételeket. Tudatos 

szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra. Az intézmény alkalmazotti közössége együttműködő, a gyerekek érdekeit figyelembe vevő, igényes, 

hatékony. 

Az óvoda közösségének munkáját és együttműködését magas szintű belső igényesség jellemzi. 

Az intézmény ápolja hagyományait, nyitottak új hagyományokra. 

A döntés előkészítésébe a dolgozók jól bevonhatók, a vezetés részére bátran tesznek javaslatokat, közösen tudunk alternatívákat kidolgozni 

(szakmai, szervezési, innovatív ötletek). 

Mindenki kifejheti véleményét, figyelünk egymásra, javaslatokat elfogadjuk. 

Fejleszthető területek: 

A pedagógiai munka feltételeit megfelelőnek gondoljuk, bár bennünket is érint az óvodapedagógus hiány. A PP sajátosságaiból adódóan minden 

csoportban szükséges lenne gyógypedagógiai asszisztens megléte. 

Információ áramlás intézményi és helyi szinten egyaránt. 

Szabályzó dokumentumok módosításában való aktívabb részvétel. 

Fejleszthető területek Intézkedések 
A pedagógiai munka feltételeit megfelelőnek gondoljuk, bár 
bennünket is érint az óvodapedagógus hiány. 

A feltételek további megtartása – éves munkatervben. 

A PP sajátosságaiból adódóan minden csoportban szükséges lenne 
gyógypedagógiai asszisztens megléte. 

A jogszabályi lehetőségeknek megfelelő feltételek biztosítása, további 
megtartása – éves munkatervben. 

 

  



68 
 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

Forrás: PP, Vezetési program,  Munkaterv, 

Továbbképzési terv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 3 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban 

foglaltakkal. 

Mindhárom tagintézményre azonos és egységes dokumentáció megléte. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. (hatékonyság és eredményesség vizsgálat) 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. (munkaterv, beszámolók, továbbképzési terv) 

 

Szempont: Hogyan történik a 

pedagógiai programban szereplő 

kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása?  

Elvárás: A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 

követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók.  

A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra 

épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.  

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelés tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása 

rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.  

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

feladatokhoz, programokhoz.  
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Ssz. Elvárás 
Telephelyek  

% 
Székhely Csicsergő Nyitnikék Össz. 

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

2.  Hány téma /projekt feldolgozására került sor a nevelési év folyamán 
(tematikus tervek száma) 90 129 92 311 

3.  Tervezési és értékelési dokumentumaink megfelelnek az intézményi 
elvárásoknak és az Útmutató előírásainak I I I I 

4.  Legsikeresebb téma/projekt címe: 

Szüret, 
Márton 
nap, Tészta 
projekt,  
ÖKO hét, 
Budapest 
hete, 
Jégtörő 
Mátyás, 
Mackó hét, 
Adventi 
időszak, 
A kilenc 
magyar 
kutyafajta, 
Víz 
világnapja 

Szüret, 
Márton nap, 
Adventi 
időszak, 
Víz 
világnapja 

„fürkésző, 
fülelő, 
simító”, 
„tavasz” 
„szülők 
foglalkozása” 
„Márton 
nap”  
„víz projekt” 
„adventi 
időszak” 
„tél” 
„család” 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. - A kompetencia értékelése: 
Kiemelkedő területek: 

Magas színvonalú megvalósítás maximális fenntartói támogatással. A nevelőtestület elkötelezett az óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés iránt. 

Fejleszthető területek: 

A gyengébb szakmai teljesítményt nyújtó munkatársakat hospitálásokkal, továbbképzésekkel, akár mentori támogatással segítsük, hogy gyakorlati 

munkájukba a tanultakat tudják beépíteni. 

A szakmai munka értékelése (munkaközösségi beszámoló, munkaterv stb.) legyen összhangban a jelenkor szakmai elvárásaival (önértékelési 

kézikönyv, tanfelügyeleti elvárások stb.). 

Fejleszthető területek Intézkedések 
Megfelelőnek gondoljuk. A törvényesség további megtartása – éves munkatervben. 
Nem jeleztek a tanfelügyelők. A törvényesség további megtartása – éves munkatervben. 
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8. A szervezeti kultúrát jellemző további észrevételek, tapasztalatok, 

javaslatok 
Vezető megítélése (1-3):   3 

 

Ebben a nevelési évben a legemlékezetesebb szakmai élményünk:  

1. Nyugi ovi- érzelmi nevelés- őszi kerületi napok bemutató foglalkozás - Csicsergő Hinterviserné Ossó Ági 

2. IKT bemutató - Nyitnikék Lepke csoport Balogh Évi 

3. Nevelés nélküli munkanap, táncos program 

4. Gyermeknapi kirándulás 

5. Adventi időszak, sport és rajzversenyeken való aktív részvétel. 

6. Ugrin Erzsi féle esetmegbeszélő csoport 

7. Minősítő eljárás 

8. Zöld ünnepek 

9. Az Így tedd rá! továbbképzésen való részvétel 

10. ÚPI előadás megtartása 

11. Szakmai tisztánlátást segítette: Metzger Balázs előadása a tavaszi nevelés nélküli munkanapon. 

12. A családi napokon a teljes testület aktív és odaadó, ezért ezeket a napokat mindig nagyon meghatározó pozitívumnak érzem. 

13. Esetmegbeszélők, tréningek. 

14. Fehérvári Brigi féle nev. nélk. munkanap. 

15. Karácsonyi műsor. 

16. Tökös-napon a közös éneklés. 
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Leginkább tanulságos az volt (pld. amit többé nem ismételnénk meg):  

1. IDŐSEBB kolléga alkalmazása csak abban az esetben, ha 100%-ban képesnek érezzük feladatai elvégzésére, megfelelő mértékben 

terhelhető, megbizonyosodunk arról, hogy felelősséggel képes elvégezni a munkáját, illetve biztonságban vannak  nála a rábízott 

gyermekek! 

2. A B32- ben látott előadások nem az óvodás korosztálynak szóltak. 

3. A beszoktatással kapcsolatos tapasztalatok. 

 

A következő nevelési évre tett három kívánságunk a munkánkkal, munkakörülményeinkkel kapcsolatosan: 

1. Eddigi jó szintű rendezvények megtartása 

2. Anyagi juttatások, pótlékok növekedése 

3. Több csapatépítő program 

4. Az udvaron egy udvari mosdó kialakítása. 

5. Jó lenne akár konténeres megoldásban is egy nagyobb tornaterem. 

6. Tudom, hogy drága, de egy kisebb méretű, modernebb SMART tábla. 

7. Stabil kolléga 

8. A csoport összetételéből adódóan a létszám befagyasztása 20-25 főre  

9. A környezettudatos nevelés munkaközösségben aktívabb, átgondoltabb munka, a kollégák bevonásával 

10. Dajkák többet legyenek a csoportban 

11. Udvari felszereltség, játékok bővítése. 

12. Bkk jegy biztosítása a csoportot kísérő óvodai alkalmazottaknak 

13. Az óvónői számítógép és nyomtató folyamatos „használhatósága” 

14. A SMART tábla+laptop használatához óvodai szintű wifi lefedettség. 
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Mellékletek: 
1.sz. melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai 

AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI 

Ssz. Kulcsterület 
Jól 

tervezett 
% 

Írásban 
szabályozott 

% 

Mindenki 
betartja % 

Ellenőrzése 
folyamatos % 

Fejlesztése 
folyamatos 

% 
Átlag % 

1. Stratégiai és operatív tervezés; belső 
szabályozó dokumentumok 100 100 86 94 94 95 

2. Munkaközösségek működése 93 100 93 93 100 96 
3. Intézményi önértékelés (P, V, I.) 100 100 100 100 100 100 
4. Külső szakmai ellenőrzés, minősítés 100 93 100 100 100 99 
5. Munkatársak képzése 100 100 93 87 100 96 

6. Gyermekek fejlettségállapotának nyomon 
követése, értékelése 93 100 100 100 100 99 

7. Partneriek igény és elégedettség mérése 100 100 100 100 93 99 
8. Infrastruktúra működtetése 100 100 100 100 100 100 

9. Dolgozók felvételének és elbocsátásának 
követelményei, eljárása 100 100 93 100 100 99 

10. Tehetséggondozás 93 93 93 93 93 93 
11. Felzárkóztatás 93 93 100 100 100 97 
12. Szülői igényekre alapozott szolgáltatások 100 100 93 100 100 99 

13. Szabadidős tevékenységek, óvodai 
rendezvények 100 100 100 100 93 99 

  Átlag % 98 94 92 95 96 95 
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2.sz. melléklet: Szülői elégedettség mérés eredményei 2019 
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Budapest, 2019. június 5. 

Juhász Tünde 
BECS vezető 
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3.sz. melléklet: Pedagógiai Szakmai Munkaközösség beszámolója 
 

Pedagógiai Szakmai munkaközösségi munkaterv éves értékelése 
2018/2019 nevelési év 

 
     A 2018/2019 nevelési évben a szakmai munkaközösség kiemelt céljai a 2016/2017-es tanévtől alkalmazott Lágymányosi Óvoda Fejlődési 
naplójának beválásvizsgálata, valamint a család-óvoda kapcsolat erősítése volt. Kiemelt feladatnak tűztük ki a szerepvállalást a pedagógiai 
program elméletével és gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátásában.  
    A Lágymányosi Óvoda Fejlődési naplójának beválásvizsgálata volt az első félév feladata. Team munkában (Csicsergő Óvoda telephely 
munkaközösség képviselője, székhely munkaközösség képviselője, Nyitnikék Óvoda telephely munkaközösség vezető -3 fő) elkészítettük a 
beválásvizsgálat mérőeszközét. A mérésben 32 óvodapedagógus vett részt. A beválásvizsgálat célja, hogy a tantestület által elfogadott, a gyermekek 
fejlődését nyomon követő, egyéni fejlődésének regisztrálására szolgáló csoportdokumentum módosítása az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján 
szükségszerű-e? A felmérés alapján (analízis-szintézis, konklúzió) a Lágymányosi Óvoda nevelőtestülete 93%-a támaszkodik a fejlődési naplóban 
megjelenő eredményekre, a nevelési, illetve a tematikus tervek elkészítésében, célok, feladatok meghatározásában. A szülők számára a reális kép 
kialakítása gyermekükről 82% -os eredményességi szintet mutat. Az egyes képességszintek megállapításához felsorolt kiegészítések 78%-ban 
segítik elő az óvodapedagógusok számára a fejlődési napló kitöltését. Összességében a nevelőtestület tagjai 79%-ban elégedettek a fejlődési 
naplóval. A szakmai munkaközösség és az óvodavezetőség egyeztetése alapján, a Fejlődési napló módosítása nem szükséges, használhatósága 
optimális. Az észrevételeket beépítjük a következő nevelési év szakmai megbeszéléseinek témái közé. A fejlődési napló a gyermekek 
személyiségfejlődésének fontos mérföldköveit tartalmazza, az iskolai életmód megkezdéséhez szükségek készségek, képességek fejlettségének 
rögzítésére szolgál. A 11. kerületi iskolai bemeneti mérések eredményeit ismerhettük meg a Pedagógiai Napok keretén belül. (Borbély Andrea 
mesterpedagógus előadása- Zsombolyai u.4) Láthatóvá vált számunkra, melyek azok a területek, amelyek kisebb nehézséget jelentenek az alap 
kultúrtechnikák elsajátításakor (a mérőlap a Lágymányosi Óvoda fejlődési naplójában megjelölt területekkel koherens-iskolaérettségi kritériumok). 
   A munkaközösség további feladata volt a család-óvoda kapcsolat erősítése. A nevelőtestület közvetlen partnerei a gyermekek, szülők, a teljes 
alkalmazotti közösség. A még hatékonyabb együttműködés céljából előadót hívtunk meg, Szél Dávid (családi és párkapcsolati tanácsadó 
szakpszichológus) személyében. Az előadás témája a Család, mint szervezet a 21. században” volt. Tanácsokat kaphattunk a jelenlegi társadalmi 
elvárásoknak megfelelő kommunikációhoz. Az előadáson a Lágymányosi Óvoda egész alkalmazotti közössége részt vett. A nevelőtestület tagjai 
részt vettek (11fő) Ugrin Erzsébet „Tematikus esetmegbeszélő csoport szakemberek számára” – tréningjén („Kézenfogva” Alapítvány) 
Erdei Eszter pszichológus által vezetett/mediált esetmegbeszélő csoportok működtek heti rendszerességgel. Mentálhigiénés, önismereti tréningen 
vett részt a Nyitnikék Óvoda 10 óvodapedagógusa és két pedagógiai asszisztense. 
    A komplex személyiségfejlesztés (az egyéni fejlődési ütem, életkori sajátosságok, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek 
figyelembevételével), Pedagógiai Programunk és az Országos Óvodai Alapprogram alapját képezi. A szakmai munkaközösség célja, többek között, 
a pedagógusok elméleti, módszertani ismereteinek folyamatos bővítése a pedagógus kompetenciák tükrében.  
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   Ebben a témában egy intézményközi bemutató volt. Az óvodapedagógusok az anyanyelvi játékok közösségfejlesztő hatásával, beszédfejlesztő 
játékokkal ismerkedhettek meg a székhelyen. „ Te játszol, én játszom” címmel (10 fő- ebből 3 gyakornok pedagógus) 
A 2018/2019-es szakmai munkaközösségi munkatervben meghatározott tevékenységeink eredményesek voltak. A munkatervben meghatározott 
feladatok kibővültek, bemutatót, szakmai esetmegbeszéléseket szerveztünk. A munkaközösség havi rendszerességgel ült össze. A bemutató 
foglalkozáson (1 alkalom), előadáson (1 alkalom), szakmai megbeszéléseken (10 alkalom), a munkaközösség tagjai aktívan vettek részt. A 
nevelőtestület a folyamatos önképzésre, a tanfolyamokon, külső továbbképzéseken, a Pedagógiai Napok programjain való részvételre nagy 
hangsúlyt fektetett. Gyakornok óvodapedagógusok szívesen hospitáltak intézményi szinten. 
További feladataink a minőségfejlesztéshez: 
• A gyermekek fejlődési naplójának még hatékonyabb vezetéséhez szakmai megbeszélések, gyakorlati tanácsok intézményi szinten 
• Az önértékelés gyakorlati megvalósításában a pedagógusok önértékelésének megtámogatása –az önreflexió beépítése a gyakorlatba 

(Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés és az intézményi önellenőrzési 
kézikönyv alapján)  

• Kommunikáció és szakmai együttműködés, telephelyek közötti szervezeti kultúra fejlesztése, erősítése 
• Belső továbbképzések, hospitálások folyamatos szervezése, jó gyakorlatok megismerése (rajzelemzés, új módszerek, megismerő technikák) 
• Csoportdokumentáció-tervezési feladatok egységesítése (éves, projekt, tematikus tervek) 
• Szülő Klub népszerűsítése (A Csicsergő Óvoda telephelyen 1 alkalommal került megrendezésre) 
• Tudásmegosztás –fórumok szervezése.Havi rendszerességgel, műszakonként szervezett belső tudásátadás, mely lehetőséget nyújt a 

továbbképzéseken, konferenciákon megszerzett ismeretek továbbadására-       
 
Budapest, 2019. 05.26.                                        

 Bardonné Angyal Zsuzsanna 
                                                                       Pedagógiai Szakmai munkaközösség vezető 
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4.sz. melléklet: Innovációs Munkaközösség beszámolója 

Innovációs Munkaközösségi beszámoló  
2018/ 2019- es nevelési év 

 
 

1) Innovációt támogató munkaközösség munkaterve 

Munkaközösség vezető: Balogh Éva 

A munkaközösség kapcsolattartói:  

Székhely: Becseics Ilona 

Nyitnikék telephely: Balogh Éva 

Csicsergő telephely: Hinterviserné Ossó Ágnes 

A munkaközösség célja: 

• A nevelési év során az óvoda pedagógiai programjában leírt célokat, feladatokat megvalósítottuk.  

• A pedagógusminősítő eljárásra jelentkező kollégák IKT kompetenciájukat bővítettük és segítettük. 

• Új kollégák IKT kompetenciájukat felmértük, segítettük őket a felzárkóztatásban, mely még folyamatban van.  

• Tehetséges gyermekeket kiszűrtük, heti egyszer fél évig egyéni foglalkozásokon vettek részt.  

• Az SNI gyermekek egyéni fejlesztése sajnos nem valósult meg ebben a nevelési évben.  
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A nevelési év során a egy nagycsoportban és egy vegyes csoportban használtuk folyamatosan az IKT eszközöket.  

Több esetben beszéltek szülői értekezleten a kollégák az otthoni géppark használatának szabályairól, korosztálynak megfelelő játékok ajánlásáráról.   

Működési rend: 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: havonta- kéthavonta, a hónap második keddje 13:00- tól 14:30- ig, helyszíne Lágymányosi Óvoda Újbudai 

Nyitnikék telephely tehetségszoba. Az idő hiány és a sok program miatt a munkaközösség inkább a gyakorlattal egybekötött megbeszélésekre koncentrált, ennek 

tükrében megbeszélés az említett módon két esetben történt, gyakorlati bemutatóval egybekötött megbeszélés 4 esetben.   

 

Ssz. 

 

Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

1. 

 

Alakuló ülés 

- Az éves munkatervben megfogalmazott 
feladatok átbeszélése, egyeztetése, pontosítása, 
egyéni kérések megbeszélése, új kollégák 
felzárkóztatásának lehetőségeinek 
megbeszélése 

09.25. 

kedd 

13:00-14:30 

Régi és új munkaközösségi tagok részvételével zajlik.  

Nem valósult meg  

2. Minősítő vizsgára felkészülés, segítségnyújtás 10.04. 
csütörtök 

8:30- 10:00- 
ig Nyitnikék 
telephely 

Csicsergő telephelyen két minősülő kolléga csoportjába a minősítő vizsgára 
felkészülés segítése, játék készítése digitális táblára a megbeszélt témakörben.  

Megvalósult 
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Ssz. 

 

Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

3. Digitális tábla és robot egér szimultán használata 
nagycsoportban  

11.08. 

csütörtök 

7:30- 9:00 

Nyitnikék 
telephely 

Nyílt délelőtt a kollégák részére  

Egyéb programok miatt elhalasztottuk a bemutatót, április 9- re.  

4. Munkaközösségi megbeszélés 

 

11.08. 
csütörtök 

9:00- 10:00 

Nyitnikék 
telephely 

A nyílt délelőtt megbeszélése 

Nem valósult meg 

 

5. Digitális tábla integrálása a középső- és nagy 
csoportban  

11.13. 

kedd 

7:30-10:00 

Fürkész székhelyen digitális tábla integrálása az óvodai csoportban, 
egyeztetve az óvodapedagógusokkal, szokások- szabályok átbeszélése, 
csoportra, helyszínre illesztése. Megvalósult.  

6. Látogatás a Csicsergő telephelyen- Digitális tábla 
működése a csoportban  

02.21. 

csütörtök 

7:30- 10:00 

Érintett óvodapedagógusok, Balogh Éva,  

Megvalósult 
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Ssz. 

 

Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

7. Látogatás a székhelyen Digitális tábla működése a 
csoportban  

03.07. 
csütörtök 

7:30-10:00 

Érintett óvodapedagógusok, Balogh Éva 

Megvalósult 

 

8. 

 

Játék a Robot egérrel a nagy csoportban 04.26. 

kedd 

7:30- 10:00 

Robot egér bemutatása a gyermekeknek, szokások- szabályok megbeszélése a 
gyermekekkel, játék bemautatása a gyermekenek. Megvalósult, szimultán a 
digitális tábla használatával együtt.  

9. Bemutató foglalkozás  04. 09. 

kedd 

8:30- 9:00 

Még megbeszélés alatt a bemutató személyét illetően. Megvalósult, Balogh 
Éva tartotta a Nyitnikék telephelyen. Játék a digitális táblán tavaszi játék 
témakörben.  

 

 
 

Budapest, 2019. június 8. 
Balogh Éva 

munkaközösség vezető 
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5.sz. melléklet: Környezettudatos Nevelés Munkaközösség beszámolója 
 

Környezettudatos nevelés, egészséges életmód biztosítását segítő munkaközösség éves beszámoló 
2018/2019-es nevelési év 

 
Ebben a nevelési évben a Lágymányosi Óvoda székhelyén és telephelyein összehangolt munka folyt. A személyi változások ellenére az 

információáramlás is jól működött.  
A munkaterv összeállításában mindhárom óvoda képviselője részt vett, ötleteiket, a már bevált hagyományokat dolgoztuk össze a máshol bevált 
jógyakorlatokkal. A feladatok megosztása ebben az évben zökkenő mentes volt. 

Legfontosabb témáink idén is a Jeles Zöldnapok idei megünneplése, további részvétel az Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedőn volt. 
Emellett bemutatót szerveztünk a székhelyen, ami nagy érdeklődést keltett, valamint az Önkormányzat által megrendezett Környezeti Nevelési 
Kongresszuson is sikerült egységes képet mutatni intézményünkről. Az ismeretek bővítése, látókörünk szélesítése érdekében a székhelyen az 
illóolajok fontosságával, míg í Csicsergő telephelyen a tibeti hangtálak jótékony hatásával ismerkedhettek a családok. Sajnos a Nyitnikék telephelyre 
tervezett dietetikus előadása nem vált valóra. Továbbra is feladatunk, hogy motiváljuk munkatársainkat a tudatosságra, az elnyert Zöld Óvoda 
címnek való megfelelésre. A székhely és a Nyitnikék telephely feladata idén a Zöld Óvoda cím megújítására beadandó pályázat elkészítése. 

Az előző évi Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedőn elnyert összegekkel a székhely és a telephelyek szükségleteinek megfelelően 
gazdálkodtunk. Bővítettük könyvtárunkat, előadókat hívtunk, kirándulás költségeit fedeztük, és az udvarok virágait, fűszernövényeit frissítettük fel. 
Tervezett programjaink közül különösen kedveltek voltak a szülőket is bevonó, megmozgató közös rendezvények, melyek elősegítették a családok 
szemléletformálását és támogatta a bizalmi kapcsolatok alakulását. Hagyományos bemutatók sora bővült az intézmények közötti 
információáramlásnak és tapasztalatcserének köszönhetően. 

A nevelési év során különös figyelmet fordítottunk intézményünk munkatervében megfogalmazott kiemelt feladataira és céljaira. 
Folyamatosan támogatjuk a környezettudatos- és az egészséges életmód szemléletének alakítását a gyakorlatban, valamint hangsúlyt fektetünk a 
környezettudatos magatartás formálására, alapozására, alakítására, szem előtt tartva a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét.  
A mindennapok során az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve biztosítottuk az egészségfejlesztő testmozgást és az optimális 
gyümölcs, zöldség és vízfogyasztást.  
Nagy hangsúlyt fektettünk ebben az évben is arra, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő 
differenciálásban részesüljenek. A különböző programokon a segítő szakemberek támogatásával összeállított feladatok segítségével 
gondoskodtunk a fejlesztési lehetőségekről.  
A tehetségígéretes gyermekek támogatása az egyéni ötleteik megvalósításában és kreativitásuk kibontakoztatásában valósult meg. Egyénre szabott, 
differenciált feladatokkal tartottuk fenn figyelmüket, érdeklődésüket, és ehhez szabtuk a számukra nyújtott ismeretek mennyiségét, mélységét is. 
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Pozitívumként értékelem, hogy a koordinátorokkal az interneten keresztül napi kapcsolatban voltunk, így egymás erősségeire koncentrálva 
próbáltuk a feladatokat felosztani. Valamint a sikeres környezeti bemutató létrejöttét. 
 
Fejlesztendő terület: Továbbra is a kevésbé érdeklődő kollégák határozottabb bevonása, motiválása, és a szervezett programok menetének szorosabb 
ellenőrzése. A koordinátorok kommunikációja eredményességének figyelemmel kísérése, segítése. Zöld Óvodai kritériumoknak való megfelelés 
komolyságát megértetni munkatársainkkal. 
  
A székhelyen megrendezésre került programok: 

• Állatok világnapja, 
• Karácsonyi készülődés az újrahasznosítás jegyében,  
• Madár karácsony,  
• Madárbarát program,  
• Januári hajtatások,  
• Vizes kísérletek,  
• Madáretető gondozása,  
• Mi fánk megfigyelése,  
• ÖKO-hét kiállítással 
• Ismerkedés az illóolajokkal 
• Farsang az újrahasznosítás jegyében,  
• Húsvéti barkácsolás újrahasznosított anyagokkal  
• FKFV munkatársainak előadása 
• Föld napi ültetés, időjárás megfigyelés 
• Madarak-fák napja - növény gondozás  
• Környezetvédelmi világnap – zöld póló 

 
A Nyitnikék telephelyen megrendezésre került programok: 

• Őszvarázs,  
• Tökös nap (tökfaragás, lámpások meggyújtása az udvaron) 
• Márton nap, 
• Kerület napi sport nap  
• Karácsony - munkadélután és jótékonysági vásár 
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• Farsang – újrahasznosított anyagokból készült jelmezek 
• Húsvét - munkadélután és jótékonysági vásár 
• FKFV munkatársainak előadása 
• Gyermeknap - barkácsolás 
• Állatok világnapja,  
• Víz világnapja,  
• Föld nap,  
• Madarak-fák napja – Kerítés kiállítás 
• Virág ültetés családokkal,  
• ÖKO hét  
• Madárdetektív program,  
• Kirándulások 
• Környezetvédelmi világnap – zöld póló 

 
A Csicsergő telephelyen megrendezésre került programok: 

• Szüret környezettudatosan 
• Népmese Hete 
• Állatok Világnapja (Állatkert látogatás, barkácsolás újrahasznosított anyagokból) 
• Kerület Napi Kiállítás (újrahasznosított anyagokból készült alkotások) 
• Kisállat bemutató,  
• Solymász bemutató 
• Hangtál élmény 
• Adventi munkadélután és jótékonysági vásár 
• Madárbarát karácsony 
• Karácsony környezettudatosan 
• Csíráztatások, hajtatások – csírák bevonása az étkezésbe, palánták nevelése a veteményeskertbe 
• ÖKO-hét, Papírkiállítás pályázat 
• Farsang környezettudatosan 
• Kukakultúra 
• Húsvét környezettudatosan - munkadélután és jótékonysági vásár 
• FKFV munkatársainak előadása 
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• Víz Világnapja – séták, kísérletek, kék póló 
• Föld napi programsorozat – rajzpályázatok, udvarszépítés, Óvodánk Kedvenc Virágja választás 
• Sziklakert, veteményeskert, kerti tó gondozása 
• Kirándulások (Kamaraerdő, Szentendre) 
• Madarak-Fák Napja – madárdetektív program, Solymász bemutató 
• Környezetvédelmi Világnap – zöld póló 

 
Budapest, 2019. május 25. 

Túri Krisztina 
munkaközösség vezető 
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6.sz. melléklet: Belső Ellenőrzési Csoport/Törvényességi Csoport/minőségfejlesztési munkaközösség beszámolója 
 

Belső Ellenőrzési Csoport / Minőségfejlesztési Munkaközösség 
éves beszámolója 2018/2019 

 
A munkacsoport a Lágymányosi Óvoda Önértékelési Programjában meghatározott elvek alapján, az ott megfogalmazott hatásköröknek 

megfelelően látta el feladatait. 
A csoport vezetője: Juhász Tünde függetlenített óvodavezető-helyettes 
A csoport székhelyi vezetője: Halla Péterné 
A csoport Csicsergő Óvoda telephelyi vezetője: Nagy Erika 
A csoport Nyitnikék Óvoda telephelyi vezetője: Karskó Ildikó 
 
Önértékelés  

 
Ssz. 

Önértékelésre kijelölt 
pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 
időszaka Megvalósulás Kiscsoport 

vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

Nyitnikék Telephely 

 Ittzés Eszter Juhász Tünde Karskó Ildikó Horváthné Fodor 
Ilona 2018. október Külső okok miatt nem 

valósult meg. 
Csicsergő Telephely 

 Móga Tiborné Juhász Tünde Nagy Erika Ferencz Lilla 2019. március Külső okok miatt nem 
valósult meg. 

 Döme Zita Juhász Tünde Nagy Erika Tasnádiné 
Barabási Ibolya 2018. november Külső okok miatt nem 

valósult meg. 
Székhely: Bogdánfy u. 1/b  

 Zentai Tímea Juhász Tünde Halla Péterné Jeneiné Unger 
Rita 2019. január Külső okok miatt nem 

valósult meg. 

 Szabó Norbert Juhász Tünde Dr. Marczellné 
Bartha Andrea Besnyő Rita 2019. február Külső okok miatt nem 

valósult meg. 
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Vezetői önértékelés – a 2016/2017 nevelési évben elvégeztük, ebben a nevelési évben ismét kötelezettségünk volt, mely megvalósítása 
folyamatban van, így eredményeket nem tudunk még felmutatni. 
Intézményi önértékelés – a 2017/2018 nevelési évben elvégeztük, ebben a nevelési évben nem volt kötelezettségünk. 
 
Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint) 
A 2018 tavaszán elkészült Helyi Intézményi Értékelési – Teljesítményértékelési – Szabályzat alapján (az annak mellékletében meghatározott 
mérőlapok segítségével) végeztük el az alkalmazottak teljesítményértékelését, 2019 májusában. 
A teljesítmény értékelés eredményei: 

- Székhely átlag 82% 
- Csicsergő Telephely átlag 80% 
- Nyitnikék Telephely átlag 78% 

 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak (NOKS) minősítése 
Intézményünkben jelenleg nem dolgozik olyan NOKS alkalmazott, aki megfelelne a minősítés követelményeinek (pedagógus végzettséggel 
rendelkezik). 
 
Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

Ellenőrzés jellege ellenőrzött eredménye 
Tanfelügyeleti ellenőrzés  Nem volt.  
Minősítő vizsga Ittzés Eszter 

Zentai Tímea 
Szabó Norbert 

megfelelt 83% 
eredmény folyamatban 
2019 decemberi időpont 

Minősítési eljárás, elérni kívánt fokozat: pedagógus II Döme Zita 
Karskó Ildikó 
Móga Tiborné 

megfelelt 95% 
megfelelt 93% 
2019 novemberi időpont 

Minősítési eljárás, elérni kívánt fokozat: 
mesterpedagógus 

Horváth Júlia 2019 októberi időpont 

 
Tervezett mérések – Mérés – értékelés 
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Ssz. Mérés területe Megvalósulás 

1. A gyermekek fejlettség állapota – a fejlődési napló alapján Minden óvodai csoportban, minden gyermek esetén megtörtént. 
2. Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintje Fejlődési napló alapján megvalósult. 
3. Önértékelésekhez kapcsolódó szülői elégedettség Vezetői önértékeléshez kapcsolódóan megvalósult.  

4. Szülők elégedettsége: Fejlettség állapot + Pedagógus hozzáadott 
érték 

Szülői elégedettség mérése megtörtént, google űrlapok 
segítségével, elektronikus úton kiküldve. 

5. Iskolák elégedettsége: Bemeneti mérés 
 

Az ÚPI munkatársai által megtörténtek a mérések, eredményeit 
megkaptuk írásban. 

6. Szülői értekezletekkel és különböző rétegszülői programokkal való 
elégedettség. 

Megvalósult minden szülőkkel közös program után, mindhárom 
óvodai egységünkben 😊 ☹ 

7. 

Alkalmazotti elégedettség vizsgálat, klíma A beszámolóhoz kapcsolódóan az óvodai kulcsfolyamatok 
értékelésénél részben megvalósult.  
A fenntartó által készíttetett klíma mérés eredményei folyamatban 
vannak. 

Erősségek: 
A team szakmai tudása, együttműködési készsége. 
A folyamatok szabályozottsága. 
Az adatok gyűjtése beépült a munkatársak gyakorlatába. 
Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 
Az önértékelés rendszerének átgondolása. 
A fejlődési napló eredményeinek számszerűsíthetősége a gyermekek fejlettség állapotának és a tanköteles korú gyermekek neveltségi szintjének 
mérhetővé tétele miatt. 
 
Budapest, 2019. június 5. 

Juhász Tünde 
függetlenített vezető helyettes 

munkaközösség vezető 
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7.sz. melléklet: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése munkaközösség beszámolója 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó munkaközösség 

2018/2019 évi munkaterv értékelése 
A munkaközösség célja: 

● a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának, fejlesztésének elősegítése 
● a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrálásának, fejlesztésének elősegítése  
● az érzékenyítő program segítségével a pedagógusok képzése, nagyobb rálátásuk elősegítése 
● a tehetségígéretes gyermekek felismerésének, fejlesztésének segítése 
● a tehetséggondozás beindítása óvodánkban   

 
A munkaközösség kiemelt feladata: 

● Az óvodapedagógusok megismertetése a tehetségcsírák felismerésével, a tehetséggondozással, a tehetségműhelyek létrehozásával. 
- ● Tehetségpontokkal való aktív együttműködés 

● Óvodánk Tehetségponttá akkreditálása 
● A gyermekre jellemző sajátosság figyelembevételével, a sajátos nevelési igényű gyermek esetében, az optimális fejlesztő hatások 

megkeresése, kiválasztása, majd ezek alkalmazásának segítségével, a személyiség túlterhelése nélküli, lehetséges legjobb eredmény elérése a 
fejlődésükben  

● A nehézségek felismerése, szakértői segítség kérése, majd ennek alapján a gyermek segítése 
 
A célok közül: 
- az SNI gyermekek integrálása, fejlesztésének elősegítése minden csoportban megvalósult 
- a BTMN gyerekek integrálása és fejlesztése minden csoportban megvalósult 
- az Érzékenyítő programban ismét részt vettek új kollégák 
- a tehetségígéretes gyermekek felismerésének segítése megvalósult a Nyitnikék Telephelyen, illetve ugyanitt beindult a tehetséggondozás, egy 
tehetségcsoport létrehozásával 
 
A kiemelt feladatok közül: 
- a tehetségcsírák felismerése, a tehetséggondozás telephelyi szintű elindítása tudott létrejönni 
- a Tehetségpontokkal való együttműködés, és a Tehetségponttá akkreditálás elmaradt, ez a következő év feladata lesz 
- az SNI és BTMN gyerekekkel kapcsolatos nehézségek felismerése, a szakértői segítség kérése a pedagógusok részéről folyamatos, mely annak is 
köszönhető, hogy óvodánkban minden területre van állandó szakember  
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Munkaközösségi találkozási alkalmak, témajavaslatok a 2018/19-es nevelési évre: 
1. 2018. szeptember 20. (ezt követően, minden hónapban két csütörtök) 

Esetmegbeszélés 
Résztvevők: Az óvoda nevelői közössége 
Az esetmegbeszélések megvalósultak teljes óvodai szinten, óvodánk pszichológusának irányításával, az összes óvodapedagógus 
részvételével. 

2. 2018. október 4-től (hetente 1-szer, csütörtökönként) 
Tehetségcsoport 
1-1 csoport az első és második nevelési évben, beválogatás alapján 
A tehetségcsoport a Nyitnikék Telephelyen valósult meg, két csoporttal, félévenként 8 foglalkozással, több pedagógus lelkes és felkészült 
részvételével. A gyermekek, óvodapedagógusok és a szülők visszajelzései is pozitívak voltak. Részlet az első tehetségcsoport szülői 
értekezletének jegyzőkönyvéből: 
 
„A szülők egyöntetűen azt mondták, hogy a gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, volt olyan nap, amikor csak a tehetségcsoporttal 
lehetett oviba "csábítani" a gyerekeket. Nagyon sokat meséltek otthon, a csoport élményeit (pl.: Marco Polo) rendszeresen hazavitték. Azt 
is visszajelezték, hogy úgy tűnt, mintha a foglalkozás után a gyerekek nyugodtabbak lennének, levezették a fölös energiáikat. Egyikük 
sokkal nyitottabb lett a társak felé, amit a szülei is észrevettek, a másiknak sokat javult a beszédfegyelme, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 
lett. A harmadik gyerkőc elnézőbb lett a társaival szemben, segített nekik, sokat fejlődött az empátiája. A negyedik gyermek sokkal nagyobb 
kedvvel ment oviba a csoport ideje alatt, a fiúk pedig a foglalkozáson kívül is szívesen játszottak egymással. 
A szülők nagyon hálásak voltak a csoport lehetőségéért, megköszönték a pontos dokumentációt is. 
A négy gyermekből kettőnek javasoltunk egyéb problémák miatt pszichés megsegítést, és a csoport által kialakított bizalmi kapcsolat révén 
mindketten elfogadták a javaslatot. 

3. 2018. október-december 
Tematikus esetmegbeszélő csoport 
Vezeti: Ugrin Erzsébet 
Ebben a tematikus esetmegbeszélő csoportban, teljes óvodai szintről vettek részt pedagógusok, összesen 12-en. Ez a képzés 6 alkalmat 
foglalt magában, melyen gyakorlatba átültethető tudást szereztek a kollégák. 

4. 2019. január 31. 
Tehetségcsoport bemutató foglalkozás 
Ez a bemutató elmaradt. Mivel a csoport tagjai nem csak a saját tehetségterületüknek megfelelő foglalkozáson vettek részt, minden héten 
újabb pedagógus irányításával, ezért úgy ítéltük meg, hogy ezt nem tartjuk meg. 

5. 2019. január vagy február 
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„Papíros gyerekek” 
Előadó: Erdei Eszter és Szalai Gabriella 
A témában 2018. november 23-án tartott egy előadást nevelés nélküli munkanapunkon Metzger Balázs, a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat főigazgató-helyettese, mely hasznos információkkal szolgált számunkra. 

6. 2019. április 
„Tehetségígéretek felismerése, fejlesztési lehetőségek. Tehetségterületek.“ 
Előadó: Magdáné Szabó Gyöngyi 
Az előadás elmaradt. 

 
Tagok: 
Székhely: Kálnokyné Wolszky Márta  
Csicsergő Telephely: Döme Zita  
Nyitnikék Telephely: Bardonné Angyal Zsuzsanna, Mészáros Gyöngyvér, Molnárné Tóth Margit, Horváthné Fodor Ilona, Ittzés Eszter, Horváth 
Júlia 
 
Budapest, 2019. május 22. 

        Magdáné Szabó Gyöngyi 
  munkaközösség vezető 
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8.sz. melléklet: Gyermekvédelmi Munkacsoport beszámolója 
 

Gyermekvédelmi- munka értékelése  
2018-2019 nevelési évre 

Munkaközösség vezető: Molnárné Tóth Margit 

A munkaközösség kapcsolattartói:  

Székhely: Zentai Tímea 

Nyitnikék telephely: Molnárné Tóth Margit 

Csicsergő telephely: Hinterviserné Ossó Ágnes 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

• Ebben a nevelési évben egyik célunk a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 
illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel megvalósult. 

• A családi nevelés erősítése a rászorulók körében és a családok tiszteletben tartása szintén célunk volt, amit megvalósítottunk.  
• Pedagógiai esetmegbeszélő kört működtetünk az óvodai pszichológus segítségével, amelynek a pedagógusok körében nagy sikere volt. 

Figyelembe vettük: 

• A kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját  
• Minden esetben figyeltünk a sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokra. 
• Biztosítottuk a differenciált fejlesztést a hátrányos helyzetű, és a nehezen kezelhető gyermekek számára. 
• A helyi nevelési programban részletezett kompetenciaszintek betartásával végeztük a gyermekvédelmi feladatok ellátását. 

 

Kéthavonta egyeztettük az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatait az óvodatitkárral. Eltérés esetén az érintett családokat értesítettük.  
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Gyermekvédelmi feladataink 

A szakmai csoport tagjai - a tervezett megbeszéléseken túl - egyéni igényeik szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével és egymással. 

Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok 
begyűjtésének támogatása az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, szociális étkezési támogatás, szükséges nyilatkozatok). 

óvodatitkár, 
óvodapedagógusok 

 

 

szeptember 30. Megvalósult 

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, szakszolgálattal, fenntartóval. óvodapedagógusok 

 

 aktuálisan Első jelzést a 
munkacsoport vezető felé 
szükséges megtenni. 

Megvalósult egy esetben 

A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen 
nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés készítése, folyamatos 
nyomon követésük. 

óvodapedagógusok 

 

szeptember 

és aktuálisan 

Veszélyeztetett, 
hátrányos helyzetű 
gyermekünk nem volt,  

beilleszkedés a 
magatartás zavarral 
küzdő gyermek 6 fő. 

Tanulási nehézséggel, magatartás és beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése. 

óvodapedagógusok 

 

szeptember 

és aktuálisan 

Tanulási nehézséggel, 
magatartás és 
beilleszkedési 
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

Iskolaérettségi vizsgálatokra a szakszolgálathoz a pedagógiai jellemzések 
elkészítése 

dec. 10. nehézségekkel küzdő 
gyermekek 6 fő. 

7 gyermeket küldtek a 
pedagógusok 
iskolaérettségi 
vizsgálatra.  

Szükség szerint  
óvodapszichológusi 
támogatás kérése. 

Konzultáció a szakmai csoport vezetőjével: az egyes gyermekek helyzete, a 
segítségnyújtás lehetőségei, feladatai. 

óvodapedagógusok, 

gyermekvédelmi 
megbízott 

szeptember 

és aktuálisan 

1 fő esetében 

Igény szerint munkacsoport vezető bevonása: részvétel családi beszélgetéseken 
(családlátogatásokon és fogadó órákon), hospitálás a csoportokban, konzultáció 
a szülőkkel és óvónőkkel. 

óvodapedagógusok, 

 

aktuálisan Családlátogatás és 
hospitálás nem történt, 
1 esetben kellett a 
szülőkkel fogadóórát 
tartani, mely pozitív 
eredménnyel zárult.  

Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése. 

 

óvodapedagógusok, 

munkacsoport vezető 

október.05-ig Megtvalósult, leadtuk 
az önkormányzat felé. 
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

A karácsonykor rászoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a 
családsegítővel, szükség esetén források keresése. 

Karácsonyi önkormányzati nagycsaládos lapok kiosztása a családok részére 
határidő betartására a figyelem felhívása. 

óvodapedagógus 

munkacsoport vezető 

nov. 15. Karácsonyi lapokat az 
érintett szülők részére 
kiosztottuk, határidők 
betartására felhívtuk a 
figyelmüket.  

Azon családok felderítése, akik az ünnepek alatt nem tudnak gyermekük 
étkeztetéséről gondoskodni. 

gyermekvédelmi 
megbízott, 
óvodapedagógusok 

dec.10 Olyan családok nem 
voltak az intézményben, 
akik az ünnepek és a 
szünet alatt nem tudtak 
a gyermekük 
étkezéséről 
gondoskodni.  

Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális étkezési 
támogatások felülvizsgálata 

óvodatitkár 

 

aktuálisan Megtvalósult és 
folyamatos. Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesül 1 fő, szülői 
nyilatkozat alapján 10 
fő, 3 vagy több 
gyermeket nevelő 6 fő, 
tartósan beteg 3 fő. 

Kerület által szervezett gyermekvédelmi továbbképzésen részvétel, az ott 
hallottakról szóbeli beszámoló. 

gyermekvédelmi 
megbízott 

aktuálisan Sajnos ebben a nevelési 
évben nem szervezett, 
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

pedig szükségünk lenne 
a friss információkra.  

Kibővített vezetői értekezleten, nevelőtestületi tanácskozáson (szóbeli) 
beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 

 

munkacsoport vezető 

 

február 1 esetben történt nevelői 
értekezlet keretében. 

Írásbeli éves beszámoló készítése a székhely/telephely éves munkájáról (saját 
csoport éves beszámolójához csatoltan). 

munkacsoport vezető 

 

június 10. Megvalósult 

 

Aktuális feladatok ellátása óvodapedagógus 

 

feladatfüggő 

folyamatosan 

Megvalósult 

 

 

Működési rend 

Ssz. Téma Helyszín és 
időpont 

Megjegyzés 

1. Alakuló ülés: 
- Óvodai munkaterv közös, globális áttekintése  
- A munkacsoport tagok ötleteinek, javaslatainak figyelembevételével 

a munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése 
- Elérhetőségek pontosítása  

09.13. Szükséges hozni: jegyzetfüzet 

 

Megtvalósult 
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Ssz. Téma Helyszín és 
időpont 

Megjegyzés 

2. Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – vonatkozó jogszabályok 
áttekintése. 

15/1998.(IV.30.) NM rendelet 25.§ Óvodai szociális segítő szolgáltatás és 
együttműködés 
ESETMEGBESZÉLÉS 

10.10. Felkészülés:  

- Jogszabályok áttekintése 
- Kérdések összegyűjtése 
 

Folyamatosan történik 

3. Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése, megalapozása, 
kialakítása. A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek 

- Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket. 
- Házirend vonatkozó tartalmai 

ESETMEGBESZÉLÉS 

02. hó Felkészülés: PP és Házirend 

 

Minden csoportban a csoportos 
óvodapedagógus beépítette a nevelési 
tervébe és gyakorlati munkajukba. 

4. A munkacsoport tagok ötleteinek, javaslatainak figyelembe vételével a 
munkatervi feladatok értékelése, a beszámoló elkészítése 

05. hó Megvalósult 

 Munkacsoport vezető részvétele kibővített Óvodavezetői TEAM- 
foglalkozásokon. 

aktuálisan Megtvalósult 

 

Budapest, 2019. május 25. 
        Molnárné Tóth Margit 

 gyermekvédelmi felelős 
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9.sz. melléklet: Gyógytestnevelési Centrum beszámolója 
 

Gyógytestnevelés beszámoló 
2018/2019 nevelési év 

 
2018. szeptember 10-től kezdődtek meg a gyógytestnevelés foglalkozások a XI. kerületi óvodákban. A foglalkozások megkezdése előtt szülői 
értekezletet tartottunk telephelyenként. 
A gyógytestnevelés foglalkozásokat az alábbi létszám és időpont felosztás szerint tartottuk: 
 Óvodák, gyógytestneve létszám csoport időpontok 
Albertfalvai Óvodák Ezüstfenyő tér 

Vadász Mónika 
38fő 3 hétfő és szerda 10-12 

Bükköny Óvoda 
Laczkó Attila 

37 fő 2 hétfő és péntek 10-11.20 

Pajkos Óvoda 
Vadász Mónika 

28fő 2 hétfő szerda 8.15-9.45 

Érem Óvoda 
Vadász Mónika 

9fő 1 kedd csütörtök 10.30-11.15 

Dél Kelenföldi 
Óvodák 

Mozgolóda Óvoda 
Besnyő Rita 

46 fő 3 hétfő és szerda 
1.csop 10.10-11.50 
2.csop 10.50-11.20 
3.csop 11.20-12.00 

Lurkó Óvoda 
Szabó Norbert 

45fő 3 kedd csütörtök 9.45-11.45 

Cseperedő Óvoda 
Szabó Norbert 

22fő 1 kedd csütörtök 8.00-8.40 

Észak Kelenföldi 
Óvodák 

Tétényi Óvoda 
Laczkó Attila 

13fő 1 hétfő 8.30-9.10, szerda 10.00-10.45 

Napraforgó Óvoda 
Besnyő Rita 

25 fő 2 hétfő 8-9.30 
péntek 8-9.30 

Palánták Óvoda 
Vadász Mónika 

41fő 3 kedd csütörtök 8.10-10 
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Keveháza Óvoda 
Laczkó Attila 

25 fő 2 szerda és péntek 8-9.30 

Gazdagréti Óvodák Csikihegyek Óvoda 
Borsósné M Noémi 

43fő 3 kedd és csütörtök 9.45-12 

Szivárvány Óvoda 
Borsósné M Noémi 

32fő 3 hétfő péntek 10-12 

Aranykapu Óvoda 
Borsósné M Noémi 

32fő 2 kedd csütörtök 8-9.30 

Kelenvölgyi Őrmezei 
Óvodák 

Neszmélyi Óvoda 
Borsósné M Noémi 

16fő 1 hétfő 8.45-9.20,szerda9.45-10.20 

Napsugár Óvoda 
Borsósné M Noémi 

22fő 2 hétfő és szerda 8-9.30 

Kelenvölgyi Óvoda 
Besnyő Rita 

24 fő 2 szerda 8.00-09.30 
péntek 10.00-11.30 

Lágymányosi Óvodák Fürkész Óvoda 
Szabó Norbert 

24fő 2 hétfő 10.30-12,péntek 8.45-10.15 

Csicsergő Óvoda 
Szabó Norbert 

19fő 2 hétfő 8.45-10.15,szerda 10.30-12 

Nyitnikék Óvoda 
Szabó Norbert 

40fő 2 szerda 8.45-10.15,péntek 10.30-12 

Sasadi 
Óvodák 

Sasadi Óvoda székhelye 
Besnyő Rita 

31 fő 2 kedd és csütörtök  
8-9.30 

Törcsvár Utcai Óvoda 
Besnyő Rita 

21 fő 2 kedd és csütörtök  
1.csop 10-10.45, 2.csop 11.15-12.00 

Újbudai Teszvesz  
Laczkó Attila 

15 fő 1 kedd és csütörtök 8.40-9.20 

Szentimrevárosi 
Óvodák 

Badacsonyi Óvoda 
Laczkó Attila 

43 fő 3 kedd és csütörtök 10-12 

Alsóhegy Óvoda 
Majercsák Réka 

28fő 2 kedd és csütörtök  

Karolina Óvoda 
Vadász Mónika 

24fő 2 kedd csütörtök péntek 
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RÉGIÓ-TELEP HELYSZERINTELŐFORDULÓ DIAGNÓZISOK 
ALBERTFALVI ÓVODÁK 
Albertfalvi Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
30 fő 2 fő 3 fő 1fő 12 fő 

Bükköny Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
26fő 5fő 3fő 3fő 20fő 

Pajkos Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
23 fő - 2 fő 2 fő 10 fő 

Érem Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
7 fő 1 fő - 1 fő 4 fő 

 
DÉL KELENFÖLDI ÓVODÁK 
Dél Kelenföldi Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
41 fő 1 fő 1fő 3 fő 25fő 

Lurkó Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
40fő - 3fő 2fő 16fő 

Cseperedő Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
17fő 1 fő 2 fő 2fő 9fő 

 
ÉSZAK KELENFÖLDI ÓVODÁK 
Észak Kelenföldi Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
9 fő 1 fő - 2 fő 9 fő 
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Napraforgó Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
22fő - 1fő 2fő 15fő 

Palánták Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
36 fő 1 fő 2 fő 2 fő 18 fő 

Keveháza  Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
13fő 4fő 2 fő 6fő 13fő 

 
GAZDAGRÉTI ÓVODÁK 
Gazdagréti Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
35fő 1fő 2fő 5fő 22fő 

Szivárvány Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
28fő - 1fő 3fő 18fő 

Aranykapu Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
28fő - - 4fő 14fő 

 
KELENVÖLGYI ŐRMEZEI ÓVODÁK 
Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
15fő - - 1 fő 9fő 

Napsugár Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
17 fő 1fő - 4 fő 10fő 

Kelenvölgyi  Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
21 fő 1 fő 1fő 1 fő 12fő 



108 
 

LÁGYMÁNYOSI ÓVODÁK 
Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
23fő - 1fő - 11fő 

Csicsergő Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
16fő 1fő 1fő 1fő 8fő 

Nyitnikék Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
33fő 2 fő 1fő 3 fő 15fő 

 
SASADI ÓVODÁK 
Sasadi Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
22 fő 3 fő 3fő 3 fő 16fő 

Törcsvár Utcai Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
16fő 2fő 1fő 2fő 10fő 

Újbudai Teszvesz Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
10fő - 2 fő 3 fő 7fő 

SZENTIMREVÁROSI ÓVODÁK 
Óvoda székhelye előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
32fő 3fő 3fő 5fő 24fő 

Alsóhegy Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
21 fő 3 fő 1 fő - 4fő  

Karolina  Óvoda előforduló diagnózisok 
hanyagtartás mellkas deformitás scoliosis obesitas lúdtalp 
17 fő 2 fő 2 fő 3 fő 7 fő 
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Sajnos az idei nevelési évben nem került sor a gyógytestnevelésre járó gyermekek kontrollszűrésére, így statisztikailag erről nincs adatom. 
A foglalkozásokat heti 2* 40 percesek voltak, játékosak, életkorhoz igazodva. 
A legelső órákon felmértük a gyermekek előzetes mozgásműveltségét, nagymozgásuk fejlettségét, testtartásukat, szövegértésüket. Nagy hangsúlyt 
helyeztünk az első órákon a helyes testtartás beállítására, megéreztetésére elsősorban játékos órákkal, utánzó gyakorlatokkal. 
A légző gyakorlatokat is már év elején beterveztük egyrészt a mellkas fejlesztését célozva, másrészt a helyes légzés technika, légzés ritmus rögzítése 
érdekében. 
A kúszó, mászó gyakorlatok az év során folyamatosan beépültek az órák menetébe, voltak viszont speciális kúszó, mászó órák. 
A tervező munkánk során legfőbb szempont volt a fokozatosság. Egyszerűbb gyakorlatoktól haladtunk a nehezebb gyakorlatok felé, az általános 
izomerősítéstől a speciális egyéni izomfejlesztő gyakorlatok felé. 
Sokféle szert használtunk a foglalkozások során (babzsák, pad, labda, bot, bordásfal, nagy és kislabda, korongok, karika, gumikötél). 
Tekintettel kellett lennünk a tervező munkánk során a tornatermek különböző tárgyi felszereltségére, valamint a terem méretbeli adottságaira, 
hiszen vannak nagyon kicsi tornatermek. (Törcsvár Óvoda, Csicsergő, Lágymányosi székhely, Szivárvány, Keveháza ) 
Munkánk gördülékenységét nagyban segítette, hogy némely óvodában pedagógiai asszisztensek, dajkák segítettek a gyermekek összegyűjtésében, 
hogy időben el tudjuk kezdeni foglalkozásainkat. 
Munkánk megbecsülését jelezte, hogy a legtöbb óvodában a korai, 8 órás kezdés ellenére is a gyermekek mindig tornaruhában átöltözve, készen 
vártak. 
 A lábboltozat prevencióra, korrekcióra nem jut sajnos annyi idő, amennyivel tényleges eredményeket érhetünk el. A szülőknek így kiegészítésként 
írtunk segítségül lábtorna gyakorlatokat otthoni gyakorlásként. 
A szülőkkel való kapcsolattartást támogatva, létrehozott minden gyógytestnevelő egy külön email fiókot, ahol megkereshetnek a szülők kérésükkel, 
esetleges fogadóóra időpontok egyeztetésére. 
Az elért eredmények megőrzése érdekében a gyermekeknél, szülőknél szorgalmaztuk az egészséges életmódot, úszást, mozgásos tevékenységgel 
töltött szabadidőt. 
 
Budapest, 2019.május 27 

Besnyő Rita 
Szakmai Centrum vezető 
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10.sz. melléklet: Óvodapszichológus beszámolója 
 

Év végi beszámoló óvodapszichológusi ellátásról 
 

Óvodapszichológusként a második nevelési évemet töltöttem a Lágymányosi Óvodában, amelynek székhelyén és két telephelyén is elláttam az 
intézménypszichológusi feladatokat. 
Az ellátás statisztikai adatai a két félévben a következők: 
1. félév 
 Szeptember Október November December Január 

Gyermek egyéni fogl. 1 1 3 2 3 

Gyermek csoportos fogl. - 6 16 9 12 

Szülőkonzultáció 17 19 5 13 13 

Pedagógus-konzultáció 24 11 14 13 12 

Csoportlátogatás 24 7 21 13 8 

Megfigyelés 2 16 13 1 12 

Szűrés/diagnosztika - 1 1 1 - 

Pedagógus esetmegbeszélés 19 7 13 8 13 

Szülő csoportos 2 2 1 - 5 
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Látható, hogy az előző évekhez képest a tevékenységi körök aránya megváltozott, jóval több csoportfoglalkozást tartottam a gyermekek számára, 
és a pedagógus esetmegbeszélések gyakorisága is nőtt, illetve megjelentek az iskolaérettségi szűrővizsgálatok. Az idei tanévben 3 gyermek 
iskolaérettségi előszűrését végeztem el, de a problémaköröknél látható lesz, hogy az iskolaérettséggel kapcsolatos esetek száma ennél jóval 
nagyobb, konkrét szűrővizsgálatra viszont csak ezekben az esetekben volt szükség. 
2. félév 
 Február Március Április Május 

Gyermek egyéni fogl. 4 2 4 1 

Gyermek csoportos fogl. 6 2 10 18 

Szülőkonzultáció 15 33 15 11 

Pedagógus-konzultáció 10 1 19 17 
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 Február Március Április Május 

Csoportlátogatás 2 4 5 17 

Megfigyelés 33 25 9 25 

Szűrés/diagnosztika - 0 0 0 

Pedagógus esetmegbeszélés 9 6 2 6 

Szülő csoportos - 2 0 0 

 

 
A második félév adataiból látható, hogy februárban és márciusban kiugróan magas a megfigyelések és szülőkonzultációk aránya, ami nem véletlen, 
mivel ekkor indultak el a második féléves szociális készségfejlesztő csoportok adatgyűjtései, szülőkonzultációi. Tapasztalataim alapján a második 
féléves csoportokat túl későn indítottam el, ez eredményezi azt, hogy május hónapban olyan magas a gyermek csoportos alkalmak száma, mivel 
rengeteg elmaradt alkalmat (óvodai rendezvények, szünetek) pótolnom kellett, hogy a beígért 8 foglalkozást tartani tudjam. Ebből levontam azt a 
tanulságot, hogy a következő tanévben a második féléves csoportokat legkésőbb február elején el kell indítanom. 
Az általam ellátott kisgyerekek esetében a problématerületek különbözőek lehetnek. Ezek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: 
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Megfigyelhető, hogy legnagyobb arányban a személyiségfejlesztő csoportban részt vett gyerekek teszik ki az általam ellátott eseteket, ami ennek 
preventív jellege miatt mindenképpen pozitívum. Ezt szorosan követi az társas/kapcsolati/beilleszkedési probléma miatt segítséget kérők száma és 
a majd a magatartási problémákkal küzdők következnek. Legkisebb arányban a teljesítményproblémák miatt kérik az óvodákban a segítségem, 
általában ezeket az eseteket az óvónők és szülők hozzáértő módon a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítják. Nagyjából azonos ezeknek az 
eseteknek a számával a tehetséges gyerekek száma, akiket az idei tanévben csoportos formában elláttunk. Mivel az óvodapszichológusi munka fő 
célja a prevenció, nagyon pozitívan értékelem, hogy az általam tartott csoportok ilyen sok kisgyereket tudnak elérni, amivel megelőzhető a többi 
problématerület esetszámainak növekedése. Az iskolaérettség kérdéskörében tényleges szűrővizsgálatra mindössze esetben kértek, a szülők és 
pedagógusok inkább a megfigyelés, konzultáció terén hívtak segítségül, ami számomra is kedvezőbb, ugyanakkor látható az esetszámból, hogy az 
idei tanévben végzett munkámnak jelentős részét teszi ki az iskolaérettség kérdésében való eljárás. 
Az esetek száma természetesen különböző a három óvodában: 

Esetszám Iskolaérettség

Személyiségfejlesztés

Érzelmi/indulati élet problémája

Szokás és
szabályrendszer/alkalmazkodási/
magatartási probléma
Társas/kapcsolati/beilleszkedési
nehézségek

Teljesítményprobléma

Egyéb

Tehetség
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A legnagyobb arányban (43 kisgyermek) természetesen a nyolc csoportos Nyitnikék Oviban foglalkoztam esetekkel, ezt követi a Székhely Óvoda 
(29 kisgyermek) a Csicsergő Óvoda (23 kisgyermek), így tehát összesen 95 esettel foglalkoztam a 2018/19-es tanév során, ami héttel több az előző 
tanévi esetszámnál. A Nyitnikék Óvoda kiemelkedő esetszámát az okozta, hogy a nagy igényre való tekintettel ebben a tanévben ott félévente két 
társas készségfejlesztő csoport indult a tavalyi egy/félév helyett, illetve ott vezettük be először újításként a tehetségfejlesztő csoportokat is. 
A tehetség-műhelyek a Nyitnikék Óvoda tehetségfejlesztő pedagógusa, vezető-helyettese és óvodapedagógusai segítségével valósultak meg, és 
összesen a tanév során 9 tehetség-csírának biztosítottunk változatos és szórakoztató foglalkozásokat, illetve a szüleiknek csoportos és egyéni 
konzultációs lehetőséget. Az első féléves csoportot követően a szülők egyöntetűen azt mondták, hogy a gyerekek nagyon élvezték a 
foglalkozásokat, volt olyan nap, amikor csak a tehetség csoporttal lehetett oviba "csábítani" a gyerekeket. Nagyon sokat meséltek otthon, a csoport 
élményeit (pl.: Marco Polo) rendszeresen hazavitték. Azt is visszajelezték, hogy úgy tűnt, mintha a foglalkozás után a gyerekek nyugodtabbak 
lennének, levezették a fölös energiáikat. Egyikük sokkal nyitottabb lett a társak felé, amit a szülei is észrevettek, a másiknak sokat javult a 
beszédfegyelme, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett. A harmadik gyerkőc elnézőbb lett a társaival szemben, segített nekik, sokat fejlődött az 
empátiája. A negyedik gyermek sokkal nagyobb kedvvel ment oviba a csoport ideje alatt, a fiúk pedig a foglalkozáson kívül is szívesen játszottak 
egymással. A szülők nagyon hálásak voltak a csoport lehetőségéért, megköszönték a pontos dokumentációt is. A négy gyermekből kettőnek 
javasoltunk egyéb problémák miatt pszichés megsegítést, és a csoport által kialakított bizalmi kapcsolat révén mindketten elfogadták a javaslatot. 
A második féléves csoportot ezen a héten zártuk le, így erről a szülői visszajelzések még nem érkeztek be. 
A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk, amelynek legfőbb eszköze a heti rendszerességű 
óvodapszichológus team, emellett egyes esetek kapcsán nagyon hatékonyan sikerült a Szakszolgálat pszichológus kollégáival együttműködni. 
Önfejlesztési tervembe azonban fejlesztési területként írtam be a partner szervezetekkel való együttműködés javítását, hiszen míg a nevelési 
tanácsadás területén együttműködésem a Szakszolgálattal majdhogynem zökkenőmentes, a szakértő vizsgálatok során a kapcsolat az intézmények 
között véleményem szerint egyoldalú. Emellett igyekszem majd gyakrabban felvenni a kapcsolatot az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal is, 
mivel ebben a tanévben az előző esetgazda távozása óta sajnos megcsappant a konzultációk száma, az óvodák részéről azonban volna erre igény. 

Esetszám

Székhely

Nyitnikék

Csicsergő
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A tanév legnagyobb sikere számomra a pedagógusokkal folyó munka szervezettsége. Idén minden telephelyen havi, vagy kéthavi rendszerességgel 
került sor intervenciós módszerű esetmegbeszélő csoportokra, a három telephelyen ez összesen 36 alkalmat jelent. Azokon az alkalmakon, amikor 
konkrét esetet nem hoztak a pedagógusok, tematikus alkalmakat szerveztünk (pl.: gyermekkori szexualitás, gyász, szobatisztaság), melyek során 
igyekeztem a kollégákat olyan anyagokkal ellátni, amit egy-egy szülői értekezleten is fel tudnak majd használni. A fenti diagramokból látható, 
hogy az esetmegbeszélő csoportok léte lecsökkentette a pedagógus-konzultációk számát és igényét, hiszen ezeken az alkalmakon a kollégák több 
segítséget kaphattak egy-egy esethez, mint egy egyéni konzultáción. 
A kollégák mentálhigiénés ellátása érdekében betervezett tréningek telephelyenként más-más eredményekkel valósultak meg. Mivel a Csicsergő 
Telephelyen volt a legtöbb esetmegbeszélő, és ezeken sok téma, gyakorlat felmerült, nem volt igény a plusz tréningekre. A székhelyen sor került 
az első kiégés-prevenciós tréningre, és a második félévre is terveztünk egyet. A legtöbb (4 alkalom) tréningen a Nyitnikék telephely pedagógusai 
vettek részt, itt a témákat a szervezet igényei alapján szervezük (pl.: csapatépítés, önismeret, kommunikáció- asszertivitás, változáskezelés). A 
következő tanévben szeretnék a Csicsergő Oviba is vinni 1-2 tréninget, a másik két óvodában pedig tartani az idei tanév arányát. 
A pedagógusoknak szervezett idei programok nyomán a vezetőség felől érkezett egy igény a kollégák elégedettségének felmérésére. Ennek során 
öt kérdést tettünk fel az óvodapedagógusoknak: 
 

• Az Ön véleménye szerint mennyire elérhető a pedagógusok számára az óvodapszichológus? 
• Ön milyen gyakran vesz részt az óvodapszichológus által szervezett programokon? 
• Elégedett-e az óvodapszichológus által szervezett szakmai programok minőségével? 
• Mennyire tartja hatékonynak az óvodapszichológus tevékenységét az Ön mindennapi munkájában? 
• Van-e valamilyen megjegyzése, javaslata az óvodapszichológus munkájával kapcsolatban? 
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Az elégedettség-mérés eredményei pedig kérdésekre lebontva az alábbiak: 
 1. kérdés 2. kérdés 3. kérdés 4. kérdés 

Átlag 4.7 4.6 4.9 4.6 

% 93 91 97 91 

 
Ezekre az eredményekre nagyon büszke vagyok, ugyanakkor kiolvasom belőle, hogy a következő tanévben növelnem kell a programokon részt 
vevő kollégák számát, ennek érdekében igyekszem vonzóbbá tenni majd ezeket azáltal, hogy a hétköznapi munkában jobban felhasználható 
témákat, gyakorlatokat és eszközöket biztosítok számukra. 
. A tavalyi tanévhez képest nagy mértékben nőtt a szülőkkel való csoportos munka mennyisége is, ami elsősorban az óvodapedagógusoknak 
köszönhető, akik sok esetben behívnak, hogy egy-egy témával kapcsolatban elmondhassam a szakmai álláspontom a szülőknek. Ebben a tanévben 
ilyen téma volt a dackorszak, a szakértői vizsgálatok menete, vagy az iskolaérettség, amit preventív jelleggel (az önkormányzat javaslata alapján) 
már a középsős korosztály szüleinek is felvezettünk. Továbbra is sok szülő keres meg az óvodai életet érintő problémákkal egyéni konzultáció 
keretében. Szeretném, ha a következő tanévben több tematikus előadásra, szülői fórumra lenne igény, amihez viszont egy elektronikus fórumon 
(levelezőlista, Google-dokumentum) érdemes lenne a szülők igényeit felmérni, hiszen, ha olyan téma köré szervezem az alkalmakat, ami több 
szülőt is érint, nagyobb lesz a részvételi arány. 
 
Budapest, 2019. június 3. 

Erdei Eszter 
óvodapszichológus 
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11.sz. melléklet: Gyógypedagógus beszámolója 
Gyógypedagógusi beszámoló 

a 2018/19-es nevelési évről 
 

Első nevelési évemet töltöttem a Lágymányosi Óvodában, ahol a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzdő gyerekek gyógypedagógiai ellátását végeztem. Közülük is a nem csupán célzott logopédiai, illetve mozgásfejlesztést igénylő 
gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését. A nevelési évben az intézmény székhelyén és két telephelyén összesen 19 gyerekkel 
foglalkoztam, 10 SNI és 9 BTMN. Közülük többen voltak, akik a nevelési év során/vége felé kaptak diagnózist a Szakértői Bizottságtól, így volt, 
akivel épphogy megkezdődött csak a fejlesztés. 

 
 
Az SNI státusszal rendelkező gyermekek között az alábbi diagnózisok fordultak elő: 
F 80.9 – A beszéd és nyelvfejlődés nem meghatározott zavara (1 fő) 
F81.9 – Az iskolai készségek nem meghatározott zavara (1 fő) 
F83 – Kevert specifikus fejlődési zavarok (6 fő) 
F94.90 – Nem meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar (2 fő) 
F54 HO Fizikális betegség (epilepszia) (1 fő) 
 

5

10

4

Komplex gyógypedagógiai ellátásban 
részesült gyermekek száma

Székhely

Nyitnikék

Csicsergő



118 
 

A komplex gyógypedagógiai fejlesztések egy-egy gyerekkel többnyire heti kettő, esetenként heti egy alkalommal történtek, egyéni, valamint 
kicsoportos (páros) formában. A foglalkozások és az órarend kialakításánál az életkort, diagnózist, egyéb fejlesztéseket, óvodai elfoglaltságokat 
igyekeztem figyelembe venni. A foglalkozások tervezésénél a szakértői véleményben leírtakat vettem alapul, az abban javasolt területek kaptak 
nagy hangsúlyt. Emellett az iskolába készülő nagycsoportosoknak (10 fő) külön kiemelt volt a figyelem, feladattartás, grafomotorium, általános 
tájékozódás fejlesztése.  
A foglalkozások során az egyéni kognitív funkciók (vizuális és auditív érzékelés és észlelés, gondolkodás, figyelem, emlékezet, általános 
tájékozódás, szerialitás, testtudat, analízis-szintézis, számolási készség,), a pszichomotoros készségek (nagymozgás, finommozgás, szem-kéz 
koordináció, helyes ceruzafogás kialakítása és eszközhasználat, lateralitás, mozgásszabályozás, téri orientáció, beszédkészség),  a szociális 
kompetencia (együttműködési készség, szabálytudat, szabálykövetés, viselkedésrendezés) és az érzelmi intelligencia (érzelmek felismerése, 
kifejezése, kudarctűrés) fejlesztése volt a cél, melyet szemléltetéssel, irányított játékkal, együtt cselekvés és önálló cselekedtetés módszerével 
végeztem, egyéni képességek szerint differenciálva. Csoportos foglalkozás esetén külön ügyelve arra, hogy a gyerekek egymással játszanak, 
egymást segítve kooperatívan oldják meg a feladatot. Fáradtság, vagy nagymértékű opponálás esetén mozgásos játékkal történt a levezetés, 
mozgáskoordinációt, valamint nagymozgást fejlesztve. Az is előfordult egy-egy alkalommal, hogy a gyermek éppen aktuális pszichés állapota 
megítélésem vagy az óvónő javaslata alapján nem volt alkalmas a fejlesztéshez, ilyenkor legtöbbször a csoportban próbáltam játékba bevonni, 
csoporttársaival együtt motiválni, vagy más alkalommal pótolni a fejlesztést. Szintén gyermek egyéni igényét figyelembe véve úgy döntöttem, 
hogy délután (alvásidőben) valósuljon meg a fejlesztés.  
A nevelési év alatt pozitív irányú változást tapasztaltam a legtöbb kisgyermek esetében. Együttműködés, figyelem, feladattudat, feladattartás 
területén különösen jellemző ez. De téri tájékozódás, emlékezet, szókincsbeli fejlődés is látható. Azonban sajnos akadt olyan is, akinél most év 
végéhez közeledve megtorpanást, elakadást érzek az önszervezés, figyelem-koncentráció területén, esetleg viselkedésbeli negatív irányú változást. 
Különös öröm számomra, amikor a gyerekek kérdeznek, segítséget kérnek és szívesen fogadják az általam kínált támogatást. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy a gyerekek többségénél azt tapasztaltam, hogy igénylik a pozitív megerősítést, munkájuk értékelését, visszacsatolást, amire 
mindig külön figyelmet fordítok.  
 
A fejlesztő foglalkozások mellett munkám részét képezte a gyógypedagógiai szakvélemények írása is. Leggyakrabban szakértői bizottsághoz 
küldött felülvizsgálat esetén volt indokolt ezek megírása, de szülői kérésre is készítettem. Továbbá, Pedagógiai Szakszolgálatnál még nem járt 
gyerekek esetén, ha az óvónő nehézségeket észlelt, kérésére megfigyeltem az adott gyermeket a csoportban. Majd az explorációt követően az 
általam tapasztaltak alapján is írtam gyógypedagógusi véleményt. 
A fejlesztések mellett a tanévben részt vettem az óvodapszichológus által vezetett esetmegbeszéléseken, havi rendszerességgel, mindhárom 
tagintézményben. Ezen alkalmak során nemcsak a munkatársaimat sikerült jobban megismernem, de azokat a csoportokat és kisgyermekeket is, 
akikkel én a mindennapi munkám során keveset, ritkán találkozom.  
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Továbbá, szintén az óvodapszichológussal közösen tartottunk az érdeklődő szülőknek tájékoztatókat az iskolaérettségről. Valamint az óvónők 
felkérésére, egy-egy csoportos szülői értekezleten is közreműködtem, tájékoztatást adva a szülőknek SNI- BTMN, szakértői vizsgálatok, illetve 
iskolaérettség témában.  
Emellett – gyakornok lévén – intézményen kívüli gyógypedagógushoz látogattam el több alkalommal hospitálni, mely egyrészt a szakmai 
tanácsadás miatt volt hasznos, másrészt tanulva az ottani gyakorlatokból, tapasztalatokból saját fejlesztő-eszköztáramat is sikerült bővíteni. 
Még a tanév elején sikerrel elvégeztem a Kézenfogva Alapítvány Közös a napunk program keretében szervezett "Fogadd el, fogadj el!" 
Pedagógusok felkészítése a sérült emberek társadalmi integrációja érdekében képzést. Valamint részt vettem az „Amit a gyakornoknak feltétlenül 
tudnia kell! – MENTORÁL a Mód-Szer-Tár” című képzésen is. Továbbá, a tanév során befejeztem mesterképzésemet az ELTE PPK Interkulturális 
Pszichológia és Pedagógia szakán. 
Az év során folyamatos volt a szakmai kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal: mozgásfejlesztővel, logopédusokkal, valamint az 
óvodapszichológussal, akivel heti rendszerességgel volt alkalmunk megbeszélni a további teendőket. Szeretném kiemelni, hogy a Nyitnikék 
telephelyen a mozgásfejlesztő kollégával egy foglalkozás keretében együtt végeztük a munkát, a hatékonyabb fejlesztés érdekében. Úgy érzem, az 
óvodapedagógusokkal mindhárom telephelyen sikerült pozitív kapcsolatot kialakítanom, mely együttműködésen alapszik. A gyerekek 
teljesítményét, viselkedésüket rendszeresen megbeszéltük, igyekeztünk együtt megoldani az adott nehézséget. Gyakran kértek tanácsot egy-egy 
gyermekkel, helyzettel kapcsolatosan. Valamint a kisgyermekek éppen aktuális állapotáról tőlük kaptam információt, ami nagyban segítette a 
munkámat. Ezenkívül a vezetőséggel kialakított kapcsolatot is pozitívan értékelem. Ha kérdésem volt, bátran fordulhattam hozzájuk és készségesen 
segítettek a felmerülő kérdésekben. 
A szülőkkel való kommunikációt azonban nem éreztem zökkenőmentesnek. Ezen a jövőben mindenképpen szeretnék változtatni. Voltak szülők (6 
fő), akik a nevelési év folyamán többször, rendszeresen megkerestek és tudtunk beszélni a gyermek fejlődéséről. Azonban arra is volt példa, hogy 
ígéret ellenére fogadó órát nem sikerült egyeztetnünk. Illetve pár (3) esetben azt tapasztaltam, hogy nem szeretne a szülő komolyabban beszélni 
gyermeke gyógypedagógiai fejlesztésérő, vagy a mutatkozó problémákról. Ezen a következő tanévben mindenképpen szeretnék javítani és magam 
is többször keresni a szülőket. Talán, ha már jobban ismernek és tudják, kihez kell fordulni, sikerül több fogadóórát megvalósítanom. 
Az is előfordult, hogy olyan szülők fordultak hozzám tanácsért, akiknek a gyermekük nem járt hozzám. Ilyen esetben igyekeztem készségesen 
válaszolni, valamint a megfelelő szakemberhez, további információt adó személyhez/szervhez irányítani őket. Egy esetben óvónővel és 
pszichológussal közreműködve egy fogadó órán is részt vettem, ahol a gyermek nehézségeiről, esetleges szakértői vizsgálatra küldésről szólt a 
beszélgetés.  
Budapest, 2019. május 25. 

Szalay Gabriella  
gyógypedagógus 



1 
 

Ikt.szám: 372/21-2019 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Időpontja: 2019. június 12. 

Helyszín: Lágymányosi Óvoda, Újbudai Nyitnikék Óvoda telephely, 1114 Budapest, Kanizsai utca 17-25 

Esemény: Alkalmazotti, Nevelőtestületi és Szülői összevont Értekezlet 

Tárgy: A 2018/2019. évi Intézményi Beszámoló, A Lágymányosi Óvoda Pedagógiai Programjának a Házirend és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának véleményezése 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

- alkalmazotti közösség 89 fő, jelen van 75 fő, igazoltan távol 14 fő 

- nevelőtestület 48 fő, jelen van 42 fő, igazoltan távol 6 fő 

- szülői közösség 14 fő 

Igazolatlanul távol lévők: nem volt 

A levezető személye: Karkus Mihályné óvodavezető 

Jegyzőkönyvvezető: Bardonné Angyal Zsuzsanna 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Monspart Tamás, Molnárné Tóth Margit 

 

 

 



2 
 

A levezető köszönti a megjelenteket. 

Karkus Mihályné, óvodavezető: „Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Bardonné Angyal Zsuzsannát.” - A megjelentek egyhangúan elfogadták. 

„Hitelesítőknek felkérem Monspart Tamást” - A megjelentek egyhangúan elfogadták. 

 „A mai alkalommal mind az alkalmazotti közösség, mind a szülői szervezet vezetői, tagjai elmondhatják véleményüket az Intézményi 

Beszámolóval kapcsolatban. 

Karkus Mihályné óvodavezető az intézményi értékelés 7 területe alapján elemezte óvodánk 2018/2019 nevelési évben végzett munkáját, az 

önértékelés és a tanfelügyelet eredményei alapján, tájékoztatta a közösséget a kapcsolódó intézkedési tervekről. 

A Beszámolóból kiemelte: 

- Óvodai felvételek eredményei- a felvett gyermekek szüleit egyénileg, e-mailben tájékoztatta az óvodavezetés a határozatról 

- Beiskolázás eredményei – szülő-pedagógus közös megegyezése alapján, illetve adott esetben, Szakszolgálat véleményének kérése 

- Iskolai bemeneti mérések eredményei 

- A nevelési év közben elkészült módosított szabályzók. (GDPR adatvédelmi rendelet tette szükségessé) 

- Család-óvoda kapcsolat erősítése –családi programok, egész napos kirándulás elégedettségmérések- Mesterprogram 

- Integrált nevelés hatékonyságát erősítik: utazó logopédus, tiflopedagógus, gyógytestnevelők, logopédusok 

- Tehetségfejlesztés-tehetségcsoport indult  

- 5 munkaközösség éves tervei koherensek az óvoda kiemelt céljaival, feladataival 

- Pályázati anyagok-környezettudatos programok megvalósultak 

- Fejlődési napló beválásvizsgálatának eredménye 

- Házirend: egészséges-beteg gyermek a közösségben 

- SZMSZ, Házirend módosítása online 

- A felújítások ütemezése-nyári zárások rendje 
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Karkus Mihályné, óvodavezető: „Várom a hozzászólásokat.” 

Kisné Hillier Cecília, SzK vezető:Abban az esetben, ha látom a gyermekemen, hogy beteg lesz és nem viszem orvoshoz a szülő igazolhatja a 

távollétet? 

Karkus Mihályné, óvodavezető: Igen, de optimális lenne, ha csak egészséges gyermek járna közösségbe. Ez az óvoda Házirendjében is kiemelten 

benne van. 

Bardonné Angyal Zsuzsanna, óvodapedagógus: A fejlődési napló hatékonyabb vezetéséhez kapcsolódó észrevételeket nem hagyjuk figyelmen 

kívül. A következő nevelési év Pedagógiai szakmai munkaközösség megbeszéléseinek egyik kiemelt témája lesz. 

Kisné Hillier Cecília, SzK vezető:A tavalyi évben akármilyen okból végeztek szűrést, miért nincs visszaszűrés év végén? 

Mészáros Noémi, gyógytestnevelő:3 éve nincs kontroll szűrés év végén. 

Karkus Mihályné, óvodavezető: Az ortopédussal szerződést köt a Fenntartó. Feladata felmérni az adott életkorú gyermekek esetleges ortopédiai 

problémáját. Tanácsolja az óvodai gyógytestnevelésen való részvételt, illetve a Szakrendelő felkeresését. 

Tarjánné Krisztina SZK képviselő:Ha a gyermeknek nincs papírja, de az óvodapedagógusok látják, hogy problémás kaphat-e egyéni fejlesztést? 

Karkus Mihályné, óvodavezető: Csak Szakértői vélemény alapján kaphat fejlesztést. A kerületi Szakszolgálat, ha indokoltnak látja akkor továbbítja 

a gyermeket. A szűrőrendszer egymásra épül. Későn kerülhetnek be az integrált nevelésbe. A BTM-es gyermekek egyéni fejlesztést, csak az 

óvodapedagógusoktól kaphatnak. 

Monspart Tamás óvodapedagógus, óvodavezető helyettes: Magdáné Szabó Gyöngyi szakvizsgázott óvodapedagógus és Erdei Eszter pszichológus 

kezdeményezésére tehetséggondozó csoport indult a Nyitnikék Óvodában. Felmértük a tehetségterületeket 5 éves kor fölött. Mikrocsoportban, heti 
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foglalkozást tartottunk. A tehetségcsoport célja, hogy saját tehetségterületén kapja a gyermek a fejlesztést. Az egyéni, mindennapi differenciált 

fejlesztést megkapják a csoportban is. 

Szabados Katalin SZK képviselő: Hány területen foglalkoznak a gyerekekkel? 

Monspart Tamás óvodapedagógus, óvodavezető helyettes: 5 területen mértünk tehetségígéretes gyermekeket. Mozgás, ének, zene, ábrázolás, 

szociális, logikai. A tehetségcsoportot ezeken a területeken kiemelkedő óvodapedagógusok, pszichológus vezették. 

…Gyöngyi SZK képviselő:Milyen ütemterv szerint lesznek a felújítások? 

Karkus Mihályné, óvodavezető:………A Fürkész Óvodában az átalakítás két héttel kitolódik. A két konyha felújítása összetett munka. A HACCP- 

nek megfelelő szabályok szerint kell kivitelezni. Ezért a nyári ügyelet a Nyitnikék Óvodában lesz ez idő alatt. Az óvodapedagógusok és a dajkák 

a Fürkész Óvoda alkalmazottai lesznek. Az érintett szülőket e-mailben, egyénileg fogjuk értesíteni. 

…Nóri SZK képviselő:: Köszönjük az óvónőknek, hogy bevállalják az egész napos kirándulást 

A szülők részvétele után az alkalmazotti közösség értekezlete folytatódott. 

Karkus Mihályné, óvodavezető, tájékoztatta az alkalmazotti közösséget az egyéni önértékelés, vezetői értékelés tervezett időpontjáról. 

Felhívta a figyelmet: 

- Nyári munkaterv betartása mindenki számára kötelező, udvari területek beosztása, telefonhasználat mellőzése, udvari élet. 

- A gyermekbalesetek megelőzésére, a jelenléti ívek pontos vezetésére 

Túri Krisztina óvodapedagógus: Az Önkormányzat pályázatot írt ki a „Klímaváltozás-Autómentesnap” témájában. A szülők körében 

népszerűsítsük. A 201962020-as nevelési év kiemelten a klímaváltozásról fog szólni. 
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Karkus Mihályné, óvodavezető „amennyiben több hozzászólás nincs a beszámolóhoz kérem tegyük meg az elfogadáshoz a javaslatot. 

Megállapítom, hogy a Nevelőtestület határozatképes. Kérem a jelenlévőket, hogy a szavazás formáját határozzuk a beszámoló dokumentum 

elfogadását illetően. Kér-e valaki titkos szavazást, aki igen kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúan mindenki a nyílt 

szavazási formát választotta, a dokumentum esetében.” 

A Lágymányosi Óvoda 2018/2019 nevelési évi Intézményi Beszámolójának elfogadása: 

Karkus Mihályné, óvodavezető: „Kérem az egybegyűlteket, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással jelezzék az Intézményi Beszámoló elfogadását. 

Megállapítom, hogy a jelenlévők közül egyhangúan, tartózkodás nélkül, mindenki elfogadta a Lágymányosi Óvoda 2018/2019 nevelési évi 

Intézményi Beszámolóját.” 

 

147./2019.(06.12.) sz. határozat 

Az óvoda nevelőtestülete a Lágymányosi Óvoda 2018/2019 nevelési évi 
Intézményi Beszámolóját a 2019. év június hó 12. napján tartott határozatképes nevelőtestületi ülésén 

át nem ruházható jogkörében, a jelenlévők 100 %-os igenlő szavazattal 147./2019.(06.12.) 

határozatszámon elfogadta. 
Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
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