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1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési program, 

Továbbképzési program/ Beiskolázási terv, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az óvoda 

kulcsfolyamatai  

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai 

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

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

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

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

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

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

 

Kulcsjellemzők:  

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

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

és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.  

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

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

külső és belső partnereit.  

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

megvalósítását szolgálja.  

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

tervezett legyen.  

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.  

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések 

egyik alapját képezi.  

 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés?  

 

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda vezetése és nevelőtestülete folyamatosan arra törekszik, hogy az 

intézmény stratégiai és operatív terveinek összhangja megvalósuljon. Az intézmény 

pedagógiai folyamatait elsősorban az óvoda pedagógiai programja és a vezetői program 

határozza meg. 

A 2019/2020. nevelési évben az operatív célok és feladatok az intézmény stratégiai 

dokumentumai alapján kerültek megfogalmazásra.  
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A pedagógiai program cél- és feladatrendszerét alapul véve a 2019/2020. nevelési évben 

az alábbi munkatervi célokat és feladatokat fogalmaztuk meg: 

 

Egészséges életmód kialakítása 

- A kiegyensúlyozott életritmus, helyes táplálkozási, egészség megőrzési szokások alakítása, a 

környezet tisztán tartására a környezet rendjének megóvására való igény felkeltésével, a 

gyerekek mozgásigényének kielégítésével.  

- Az egészséges életvitelhez szükséges szokások megalapozása.  

- Kiemelt területünk a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges 

személyiségfejlődés megalapozása. 

 

Mozgásfejlesztés. Mozgás szakmai centrum működése 

- Mozgás szakmai centrum óvodaként hangsúlyt fektetünk a mozgás, mint kiemelt fejlesztési 

terület lehetőségeire. Folyamatos képzésekkel, hospitálási gyakorlattal, szakirodalom 

kutatásával és bővítésével az egészséges életmód megalapozásán túl gyarapítjuk a szakmai 

ismereteket. 

- A testi szükségletek kielégítéséhez szükséges szokások kialakítása, megszilárdítása, ilyen 

irányú igényeik felkeltése, továbbá a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása  

- A gyermekek természetes mozgáskedvének fenntartása, mozgásigényük kielégítése.  

- Tudatos, irányított, egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó differenciált mozgásfejlesztéssel a 

gyermekek egyéni képességeinek, fizikai erőnlétének fokozása.  

- A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése. 

- Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülőkkel együttműködve, prevenciós és korrekciós 

testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 

A környezettudatos magatartás kialakítása  

- Olyan szokás és viselkedési formák megalapozása, valamint azon képességek tudatos 

fejlesztése, amelyek elősegítik a környezettel való harmonikus kapcsolat, helyes értékrendszer 

és a környezettudatos életvitel kialakulását. 

- A gyermekek egészséges életmód iránti igényének kialakítása és a szülők 

gondolkodásmódjának formálása a gyerekeken keresztül. 

 

Biztonságos közlekedés program  

-A gyermekek tudatos és biztonságos közlekedésre nevelése.  

- A gyermekek biztonságérzetének segítése erősítése. 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  

-A  másokra való odafigyelés képességének fejlesztése, a segítő magatartás, a különbözőség 

elfogadása.  

Az elfogadó egyben befogadó magatartás alakítása, a fogyatékkal élőkkel szemben. 

- Pozitív érzelmi fejlődés elősegítése, olyan személyiség alakítása, mely harmóniában él 

önmagával és környezetével szemben. 
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- A gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi, értelmi fejlődésének és társas kapcsolatainak 

fejlesztése. A kreatív gondolkodás, az alkotó képzelet, a kapcsolatteremtési és 

kapcsolatmegtartó készség, képesség fejlesztése. 

 

Anyanyelvi nevelés:   

- Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció formáinak alakítása az óvodai nevelés 

egészében. 

- Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére nevelés, a magyar népi hagyományok elemeinek 

megismertetése 

 

Játékba ágyazott, változatos cselekvéseken alapuló tapasztalatszerzés 

- A gyermeki érdeklődésre épített, egyéni képességeihez igazodó élményközpontú és a 

személyes megtapasztalást, tevékenykedtetést lehetővé tevő fejlesztés biztosítása, a 

gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése, a tudás, a későbbi tanulás iránti vágy felkeltése.  

A munkajellegű tevékenységekben rejlő lehetőségek kiaknázása. 

 

Továbbképzési program, beiskolázási terv: 

A pedagógusok ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése, fejlesztése, különös 

tekintettel az SNI, BTMN gyerekek nevelése, fejlesztése terén.  

Továbbképzési igény fenntartása, továbbképzési kedv növelése a nevelőtestület körében. Az 

Oktatási Hivatal és Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett, valamint a kerületünkben 

szervezett szakmai programokon, konferenciákon való részvétel. 

 

Vezetési program: 

Az intézmény céljainak meghatározása, jogszabályi keretek szerinti működésének biztosítása 

A vezetői pályázat közép- és hosszú távú céljainak értékelése. A következő öt év ( 2020-

2025) vezetői ciklusának programja – az intézmény jövőképének meghatározása. 

 

Óvodánk nevelőtestületének tagjai intézményi szinten, valamint a rész-nevelőtestületek 

székhelyi és telephelyi vonatkozásban munkaközösségeket és munkacsoportokat 

működtetnek. A munkaközösségek és munkacsoportok azzal a céllal jöttek létre, hogy a 

nevelőtestület a közös feladatokat egységes rendszerben tervezze és egységes módszertannal 

valósítsa meg. Három munkaközösség intézményi szinten folyamatosan működő, minden 

nevelési év során visszatérő szakmai feladatokat, illetve az adott nevelési évre vonatkozó 

feladatokat lát el.   

A rész-nevelőtestületek által létrehozott, székhelyi / telephelyi munkaközösségek az adott 

nevelőközösség által a nevelési év elején választott szakmai téma köré szerveződnek. 

 

Intézményi – óvodaközi - munkaközösségek: 

- Belső önértékelési szakmai munkaközösség 

- Környezeti munkaközösség 

- Mozgás szakmai centrum munkaközösség 
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Óvodaközi munkacsoportok: 

- Gyermekvédelmi munkacsoport 

- Esetmegbeszélő kör – gyermekvédelmi és nevelési problémákkal kapcsolatos munkacsoport 

( az óvodapszichológus  közreműködésével) 

- Fejlesztő ellátás munkacsoport ( fejlesztő- és gyógypedagógusok munkacsoportja) 

- Portfolio műhely munkacsoport 

 

Az intézmény három rész-nevelőtestülete egyes kiemelt szakmai célok megvalósítása 

érdekében az alábbi munkaközösségeket működtette: 

- Székhely Óvoda (M): Pozitív fegyelmezés munkaközösség 

- Lurkó Óvoda telephely: Szakmai munkaközösség ( A köznevelési törvény 2019. évi 

módosításával kapcsolatos óvodai vonatkozású információk értelmezése, a módosítások 

gyakorlatba ültetése) 

- Cseperedő Óvoda telephely: A munkaterv által meghatározott feladatok, témák szakmai 

megvalósítása 

 

Munkaközösségek, / 

munkacsoportok és kitűzött 

célok kapcsolata (PP 

feladatrendszere) 

Nevelőtestület értékelése 

Székhely  
(Mozgolóda) 

Lurkó 

telephely 

Cseperedő 

telephely 

Összesen 

Belső önértékelési 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Környezeti nevelés 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Mozgás szakmai centrum 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Gyermekvédelmi munkacsoport 100 % 100 % 100 % 100 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
 (Székhely Óvoda - Pozitív fegyelmezés) 

96 % - - 96 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
 ( Lurkó Óvoda telephely– a köznevelési 

törvény módosításának értelmezése) 

- 100 % - 100 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
(Cseperedő Óvoda telephely – 

munkatervi feladatok szakmai 

megvalósítása) 

- - 100 % 100 % 
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Munkaközösségek összhangja a 

közoktatással szembeni 

elvárásokkal    

Milyen mértékben lelhető fel az 

összhang a közoktatással 

szembeni elvárásokkal? 

Nevelőtestület értékelése 

Székhely  
(Mozgolóda) 

Lurkó 

telephely 

Cseperedő 

telephely 

Összesen 

Belső önértékelési 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Környezeti nevelés 

munkaközösség 

96 % 100 % 100 % 99 % 

Mozgás szakmai centrum 

munkaközösség 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Gyermekvédelmi munkacsoport 100 % 100 % 100 % 100 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
 (Székhely Óvoda - Pozitív fegyelmezés) 

92 % - - 92 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
 ( Lurkó Óvoda telephely– a köznevelési 

törvény módosításának értelmezése) 

- 100 % - 100 % 

Rész-nevelőtestület szakmai 

munkaközössége 
(Cseperedő Óvoda telephely- munkatervi 

feladatok szakmai megvalósítása) 

- - 100 % 100 % 

 

Belső önértékelés, tanfelügyelet: 

A belső önértékelési feladatok közül az előkészítő adminisztrációs munka valósult meg, a 

csoportlátogatások és az értékelések többsége függőben van. Mivel évek óta sikeresen bevált, 

jól  működő gyakorlatot követünk, így teljesen összhangban van a két dokumentum. 

A munkaközösség éves tervében meghatározott feladatokat 2020. március közepéig részben 

sikerült megvalósítani: 

-  tervezett pedagógus belső önértékelések részleges megvalósítása. 

- pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása, önfejlesztési terv elkészítése a székhely 

óvodában, egy pedagógust érintően ( Cs. G.);  

- hat pedagógus esetében a tanfelügyeleti látogatás törlésre került a járványveszély miatt 

 

Környezeti nevelés munkaközösség: 

A székhely óvodában 2020. március hónapban elkészült és benyújtásra került a Zöld Óvoda 

pályázat. Cseperedő Óvoda telephelyünk Örökös Zöld Óvoda, a Lurkó telephely pályázatának 

benyújtását a 2020/2021. nevelési évben tervezzük. 

 

Mozgás szakmai centrum munkaközösség: 

2020. januárban, nevelés nélküli munkanap keretében a kerületünkben dolgozó 

óvodapedagógusok részére Módszertani Konferenciát hirdettünk. A Cseperedő Óvoda 

telephelyen megrendezett konferencián óvodánk nevelőtestületének tagjai és a környező 

óvodákból érkező vendégeink vettek részt. A szakmai előadásokat óvodavezetőnk, két 

óvodapedagógus kollégánk és mozgásfejlesztő gyógypedagógusunk tartotta. Kollegáink 



Dél-Kelenföldi Óvoda  ÉVES BESZÁMOLÓ 2019 /2020   

1119 Budapest, Lecke u. 15-19. 

 

7 
 

komoly szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot, színvonalas előadásokat hallhattunk jógáról, 

alapozó terápiáról, az óvodáskorra jellemző mozgásfejlődésről.  

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: A nevelési évre vonatkozó operatív tervezés az intézmény stratégiai 

dokumentumaiban megfogalmazott célok és az intézményi jövőkép alapján kerül 

meghatározásra. Az éves munkaterv és beszámoló egymásra épül, a stratégiai dokumentumok 

célkitűzéseinek megfelel. 

A munkaközösségek és munkacsoportok céljai a Pedagógiai Programban meghatározott cél- 

és feladatrendszer, valamint az éves munkatervben megfogalmazott operatív feladatok 

ismeretében kerültek kitűzésre. 

Az éves beszámolóban megfogalmazott fejlesztési javaslatok beépülnek a következő nevelési 

év munkatervének feladatai közé.  

A kerületben szervezett, illetve a belső és külső továbbképzéseken való részvétel, a tudás 

megosztása jól működik a rész-nevelőtestületek szintjén. A teljes nevelőtestület körében a 

tudásmegosztás nevelés nélküli munkanapok alkalmával szervezhető, a nevelőtestület 

többségének részvételével. 

- A helyi munkaközösség-vezetők jó eredményeket értek el a szakmai munka 

koordinálásában.  

A belső önértékelés keretében meghatározott éves feladatok ütemezése az óvoda 

működésének aktív időszakában a munkatervben tervezettek szerint zajlott, 2020. március 

közepéig részben sikerült megvalósítani a feladatokat. 

A székhely és telephelyek vonatkozásában jól működik a rendszeres, heti szintű rész-

nevelőtestületi megbeszélések szervezése, a feladatok vállalása, megosztása a nevelési év 

során pozitív irányba mozdult el. 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:  

Belső önértékelés munkaközösség hatékonysága érdekében: 

- Kompetenciák, indikátorok felelevenítése, „ismétlése”, a pedagógusok naprakész 

ismereteinek bővítése  

- A belső önértékelés keretében végzett látogatások feldolgozását célszerű lenne 

elektronikusan rögzíteni, mert a dokumentumok így jobban áttekinthetőek lennének és az 

esetleges tanfelügyelet során egy esztétikus, jól kezelhető dokumentációt tudnánk bemutatni. 

 

Környezeti nevelés munkaközösség működésével kapcsolatosan:  

- Szervezési és adminisztratív feladatok hatékony leosztása, zöld óvoda program 

megvalósítása, ne csak a környezeti koordinátorra háruljanak ezek a terhek. Figyeljünk az 

egészséges munkamegosztásra, feladatok leosztásával /közös megvalósítás, teherviselés/ 

- Továbbra is használjuk ki a fenntartó által biztosított és az általunk szervezett élmény-dús 

programokat, lehetőségeket. 

- Folyamatos kommunikáció és új lehetőségek felkutatása. Nyitott hozzáállás a kollégák 

részéről. 

- Komposztálók használata, felelősök kinevezése, feladatok megosztása. 
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- A „kevesebb néha több” elve alapján szelektáljunk / programok, események, pályázati 

kiírások. 

- A határidők pontosítására, azokra emlékeztetésre jóval az esedékesség előtt, konzultáció a 

felelősökkel a programok előtt, hogy ne csússzanak el a határidők (pl. a Boróka manó kiírások 

kihelyezésével) – ily módon minőségbeli javulás is várható. 

- Szülők lelkesítése, bevonása, „kampányolás” irányukba a környezeti nevelést támogató 

programokon (Boróka manó feladatokban) való részvétele érdekében.  

- Megtalálni azokat a formákat, módokat, amelyek a szülők és gyermekek számára 

megfelelőbb, ezért nagyobb arányban képviseltetnék magukat programjainkon. Ehhez 

érdemes lenne átgondolni, mi, mikor, mennyi idő ráfordításával fér bele a családok 

szabadidejébe a munka és a mindennapi teendőik mellett, milyen képességeket, eszközöket 

igényelnek az adott feladatok, rendelkeznek-e azzal a szülők, elvárható-e tőlük annak 

megvalósítása. 

- Lehet, hogy vannak olyan szülők, akiknek nem elég jó a kézügyessége, de pl. fotót tudnának 

készíteni valamilyen témában.  

- Nyithatnánk az online tér felé, esetleg lehetne egy olyan Facebook oldal, amin virtuális 

pályázatot rendeznénk– környezetkímélő, költséghatékony, innovatív, jövőbe mutató lenne.  

Pl.: Fotót, videót 1 kattintással fel tud tölteni bárki a mobiljáról.  

 

Téma ötlet lehet:  

● saját háziállat, hogyan gondozza azt az óvodás?  

● mit tesz a madarakért télen/nyáron? 

● hogyan óvhatjuk meg a Földet az elszennyeződéstől, mit tud ezért tenni egy óvodás? 

● szülőknek saját mese / vers írása – gyerek rajzzal illusztrálja 

● saját maga ültette növény  

● így járok az oviba (biciklivel/rollerral/gyalog/tömegközlekedéssel), hogy védjem a 

levegő tisztaságát; családi kirándulás 

 

- Olyan új lehetőségek keresése, amik élményt, közvetlen megismerési lehetőséget adnak a 

gyerekeknek, az eddig beváltakon kívül. Illetve, esetleg, régebbi tapasztalatok felelevenítése 

(víztisztító, szódásüzem… stb.) 

- A Boróka manó “programunk” elmélyítése és megerősítése a gyermekek és szüleik számára. 

- Figyelemfelhívóbb, gyermekközpontú plakátok készítése, sok játékkal fűszerezve.  

Véleményem szerint, sokkal jobban összekapcsolhatnánk tematikus terveinkkel. Esetleg nem 

négy, hanem három hetente lehetne újítani a témákat. Határidőket betartása. 

Sajnos az idei évben elmaradt, de jövőre tényleg be lehetne vinni a csoportokba Boróka manót 

( a bábot) egy kis időre. 

- Fontos, hogy az információk mindenkihez jussanak el, időben, hogy így zökkenő-mentesebb 

legyen a munka, tudjunk segíteni egymásnak. Továbbra is figyelni arra, hogy a programok ne 

zsúfolódjanak össze. “A kevesebb néha több!” 
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Mozgás szakmai centrum  

- Mozgás szakmai centrumként a mozgásos lehetőségek kihasználása az ismeretátadásban, 

elmélyítésben, gyakorlásban, felidézésben. A mozgás transzferhatásának felhasználása a 

tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztésében. 

 

Gyermekvédelmi munkacsoport: 

A gyermekvédelmi problémák előjeleinek időbeni felismerése és jelzés a Humán Szolgáltató, 

illetve az érintett kollégák felé. 

Pozitív fegyelmezés munkaközösség ( Székhely Óvoda)  

- A módszertani jártasság, a gyakorlati munka ellenőrzése során a jó gyakorlatok 

megerősítése, konkrét rámutatás az esetleges hiányosságokra, szükség esetén mentor 

kijelölése. Önfejlesztési terv készítés gyakorlatának erősítése. 

- Sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való 

kommunikációban a  pozitív fegyelmezés felhasználása. 

- Minél több óvodapedagógus bevonása, a módszer megismerése, nevelőmunkába való 

beépítése céljából. 

- A munkaközösségi megbeszélések időpontját egyeztessük az azt megelőző értekezleteken.  

- Gyakorlati tanácsok személyes problémákra fókuszálva, figyelembe véve a csoport 

összetételét. 

- Tovább folytatni a közös feldolgozást, felelevenítést, együtt gondolkodást. 

 

Lurkó Óvoda telephely szakmai munkaközössége:  

A helyi szakmai munkaközösségi munkát az eddig bevált, jól működő gyakorlat szerint 

kívánjuk folytatni és az innovációt továbbra is beépíteni a folyamatokba. 

 

Cseperedő Óvoda telephely szakmai munkaközössége: 

- Több találkozóra és nagyobb összhangra, aktivitásra lenne szükség az óvodapedagógusok 

részéről, nem csak a felelősöktől  

- Folyamatos innováció, hatékony tudás, tapasztalat beültetése a gyakorlatba 

- A jövőben is kiemelten kezeljük a Boróka Manó programunkat, a szülők minél nagyobb 

bevonásával, ezen keresztül minél több üzenetet közvetíteni feléjük: higiéniai szabályok 

betartása 

- Továbbgondoljuk a zene – ritmus - mozgás összekapcsolódásának lehetőségét 

- Nagyobb nyitottságot szeretnénk a nevelőtestület részéről a belső hospitálásra, jó gyakorlati 

tapasztalatok átadására 

- A magyar népviselet napja projekt hagyománnyá válása színesítené óvodánk tevékenységeit 
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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.  

 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai egymással koherensek, operatív dokumentumai 

egymásra épülnek. Az előző nevelési év beszámolójának megállapításaiból, fejlesztési 

javaslataiból kiindulva határozzuk meg a következő nevelési év munkatervi feladatait, a fő 

célok és feladatok meghatározásával. Az aktuális nevelési év munkatervébe az előző évi 

beszámoló megállapításai, fejlesztési javaslatai beépülnek. Az intézményben tudatosan 

kialakított gyakorlat alapján mindkét operatív dokumentumot - az éves munkatervet és a 

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

segítő dolgozók és óvodatitkárok bevonásával) előkészítik,  majd az óvoda vezetése állítja 

össze a három rész-nevelőtestület elképzelései, megállapításai és javaslatai alapján a végleges 

dokumentumot. 

Az adott nevelési évben működő óvodaközi munkaközösségek részben állandó, minden évben 

visszatérő feladatokat, és a nevelési évben aktuális munkatervi feladatokat látnak el. A 

munkacsoportok feladat-meghatározása kiemelten a munkatervi feladatokhoz kapcsolódik, 

működésüket a nevelési év hangsúlyos feladatai alapján határozzák meg. A rész-

nevelőtestületek munkaközösségei minden nevelési év elején meghatározzák azt a feladatot, 

amelyet a leghangsúlyosabbnak találnak a szakmai tevékenység szempontjából. 

 

A 2018-2019. nevelési év beszámolójára épülő tartalmak 

Fejlesztési javaslatok ( 2018-2019. 

éves beszámoló  → 

 

Célok és  feladatok ( 2019-2020. éves munkaterv) 

 

Óvodaközi szakmai 

munkaközösségek és szakmai 

munkacsoportok együttműködése.  

A tevékenység összehangolása – különösen a mozgás, 

valamint a tehetséggondozás, felzárkóztatás területen. 

SNI, BTMN gyermekek 

neveléséhez, ellátásához további 

lehetőségek, tudás megszerzése. 

Több szakmai fórum keresése, segítségnyújtás. 

Esetmegbeszélések, konkrét nevelési 

gyakorlat átbeszélése, sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelésével kapcsolatos 

módszertan kidolgozása  

  

 

Környezettudatos gondolkodás, 

energiatakarékosság, tudatos 

hulladékgazdálkodás 

szellemiségének alakítása a 

Papírgyűjtés és elemgyűjtés megszervezése az 

óvodában gyerekek és szülők bevonásával. 

Újrahasznosított játékok gyártása, kiállítás 

megszervezése, szelektív hulladékgyűjtés a 
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gyermekek mindennapjaiban csoportokban 

Belső önértékelési munkaközösség: 

belső önértékelések 

folyamatosságának megtartása, a 

nyugdíjba készülő kollégák helyére 

új tagok bevonása a munkaközösség 

feladatainak megoldásához. 

Új tagok bevonása a munkaközösség feladatainak 

megoldásához: Székhely 1 fő, Lurkó 2 fő, Cseperedő 

2 fő 

Mozgás szakmai centrum 

feladatainak megvalósítása 

Óvodák közötti szorosabb együttműködés, testnevelés 

foglalkozások módszertanának megbeszélése, közös 

gondolkodás 

 

A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása: 

 

Az éves beszámolóban fejlesztési javaslatként megfogalmazott, a munkatervbe beépített célok 

és feladatok megvalósulása a nevelési év első felében a tervezetteknek megfelelő módon 

alakult, 2020. március közepétől júniusig azonban – a járványveszély miatt kialakult helyzet 

következtében - a személyes találkozások, megbeszélések hiánya negatívan befolyásolta a 

működést.  

 

Az óvodaközi munkaközösségek és munkacsoportok együttműködése területén a közös 

feladatok megvalósítása érdekében konzultációkat tartottak ( belső önértékelés, környezeti 

munkaközösség).  

A belső önértékelés kapcsán betervezett helyi önértékelések részben valósultak meg, a 

székhely óvodában és a Lurkó telephelyen 2-2 pedagógus önértékelését, a Cseperedő 

telephelyen 1 pedagógus önértékelését terveztük. Mindebből a székhelyen 2 pedagógus, a 

Cseperedő telephelyen 1 pedagógus önértékelése zárult le. A Lurkó telephelyen az 

önértékelési folyamat egy pedagógus esetében indult el, a folyamat a pandémia miatt 

megszakadt. 

A kollégák értékelése, önértékelése az Önértékelési kézikönyvvel összhangban meghatározott 

indikátorok szerint haladt. 

 

A környezeti munkaközösség tevékenysége  

Fenntarthatóság, környezetet tudatosság kiemelt helyen kezelése. 

Környezettudatosságra, környezetvédelemre, szelektív hulladékgyűjtésre neveljük a 

gyermekeinket. Igyekszünk ismeretszerző programokat szervezni az év folyamán. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése területen hatékonyan alakul az 

óvodapedagógusok és fejlesztők együttműködése. A fejlesztőink hathatós munkájának 

eredménye az eljárásrend, amely a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

együttnevelésének érdekében került bevezetésre két évvel ezelőtt: az óvodapedagógusok, saját 

alkalmazásban dolgozó illetve utazó fejlesztők feladatainak, hatáskörének tisztázásával. Az 

eljárásrend tartalmazza azokat a feladatokat és teendőket is, amelyek szükségesek olyan 
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esetben, amikor felmerül egy óvodásunk kapcsán az SNI, BTMN gyanúja (dokumentáció 

összeállítása, szülők tájékoztatása, vizsgálat elindítása, szükséges lépések, kitől kaphatunk 

segítséget).  Az eljárásrend az óvodában zajló integrálás helyi módszertanának alapja.   

Esetmegbeszélésekre, konkrét nevelési gyakorlat átbeszélésére sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelésével kapcsolatosan  - az érintett szülőket is bevonva- több alkalommal sor 

került, öt gyermek vonatkozásában.  

 

 A pozitív fegyelmezés módszerei hozzájárulnak gyermekeink - a köznevelés céljaként 

meghatározott - érzelmi és akarati tulajdonságaik életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos 

fejlesztéséhez. 

A gyermek elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia és az életkornak megfelelő 

követelmények állítása a pozitív fegyelmezés alapelemei is éppúgy, mint a köznevelési 

törvény alapelvei. 

A székhely óvodában több éve bevezetett Pozitív fegyelmezés módszertana egyre több 

csoportban épül be a mindennapi gyakorlatba. A módszer alkalmazható az SNI, BTMN 

gyermekek nevelésében is.  

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

Az intézményben zajló pedagógiai folyamatok tervezését és megvalósítását meghatározó éves 

munkaterv, a szakmai munkaközösségek tervei és az éves beszámolók egymásra épülnek. Az 

éves beszámolóban összefoglalt megállapítások és fejlesztési javaslatok beépülnek a 

következő év munkatervi céljainak, feladatainak megfogalmazásába. 

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

dokumentumokban meghatározott irányelvekre, valamint a fenntartói elvárásokra alapozzuk.  

Óvodáink több évtizedes működése alatt kialakított értékeink megőrzése és továbbgondolása 

rendkívül fontos változó világunkban, hosszú távú céljainak kijelölésében. 

A három épületben dolgozó rész-nevelőtestületek szakmai munkájának összehangolása 

állandó feladat, a negyven óvodapedagógus szemléletének formálása, nevelőmunkájának 

alakítása folyamatos kihívás. Pedagógusaink igénylik a szakmai együttműködést, a rész-

nevelőtestületek konzultációját a közös feladatellátásban. 

Intézményünkben kialakult az óvodaközi szakmai munkaközösségek, munkacsoportok 

rendszere. Szakmai értékeink megőrzése a pedagógiai folyamatok tervezésében és 

megvalósításában kulcskérdés. 

Az ellenőrzés és értékelés folyamatának intézményi gyakorlata folyamatosan alakul, az óvoda 

vezetésének irányító és következetes tevékenysége rendkívül fontos. Az intézmény 

Önértékelési szabályzata, valamint az Értékelési-teljesítményértékelési szabályzat ebben a 

folyamatban jelentős szerepet tölt be. 

 Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Az óvodaközi munkaközösségek, munkacsoportok szervezési kérdéseiben felmerülő 

fejlesztési javaslatok: 
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- A székhely és telephelyek rész-nevelőtestületeinek javaslataiban hangsúlyos kérés, hogy az 

óvodaközi munkaközösségek és munkacsoportok rendszeres és előre tervezett megbeszélései 

hatékonyabb szervezéssel működjenek.  

- Rendkívül fontos mindhárom rész-nevelőtestületet érintő feladat a tehetséggondozás 

működtetése, tehetségprogram kidolgozása, telephelyi munkacsoportok megszervezése és 

együttműködése a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása területén. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Szervezési és adminisztratív feladatok hatékony leosztása, zöld óvoda program megvalósítása 

a benyújtott pályázat alapján. 

Továbbra is használjuk ki a fenntartó által biztosított és az általunk szervezett élményt nyújtó 

programokat, lehetőségeket. 

A heti tervezés és havi tervezés módszertanának továbbgondolása. 

Folyamatos kommunikáció és új lehetőségek felkutatása. Nyitott hozzáállás. 

Új munkacsoportok alakulása. 

A „kevesebb néha több” elve alapján szelektáljunk / programok, események, pályázati 

felhívások… 

Figyeljünk az egészséges munkamegosztásra, feladatok leosztásával /közös megvalósítás, 

teherviselés/ 

SNI ellátás – tervezés naptárban nyomon követhető módon  

 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvodában kialakított belső ellenőrzés folyamatát az öt évre szóló 

Intézményi Önértékelési Program szabályozza. A program öt évre szól, megújítása a 

2020/2021. nevelési évben várható. 

A pedagógus önértékelés a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, területei, 

módszerei, szempontjai, eszközei megegyeznek.  A pedagógusok önértékelésének célja - a 

kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározásával - a pedagógusok nevelő-oktató 

munkájának fejlesztése. 

 

A pedagógus belső értékelésének az intézményi önértékelés keretében a pedagógus 

tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően – a hatályos jogszabályok értelmében - ötévente meg 

kell történnie. 
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2019/2020 nevelési évben az alábbi módon alakult a pedagógus önértékelés: 

- a Székhely óvodában 2 óvodapedagógus belső önértékelését terveztük, márciusig meg is 

valósult ( a rész-nevelőtestület létszámának 5  %-a) 

- a Lurkó telephelyen 2 óvodapedagógus belső önértékelését terveztük, a folyamat elindult, 

viszont a pedagógusok látogatására nem került sor a járványhelyzet kialakulása miatt. 

- a Cseperedő telephelyen 1 óvodapedagógus belső önértékelését terveztük és valósítottuk 

meg ( a rész-nevelőtestület létszámának 10 %-a) 

 

A pedagógusok önértékelésének átlagos eredménye 87-98 % közötti értékekkel zárult. Az 

önfejlesztési tervek elkészítése a folyamat végén megtörtént.  

A teljes nevelőtestület szintjén öt év alatt minden olyan óvodapedagógus önértékelése 

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

az önértékelését ütemezzük, akik korábban már minősültek, illetve akik újonnan léptek be az 

intézménybe.  

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

táblázat és összegzés tartalmazza: 

 

Ellenőrzés 

területe Székhely  

( Mozgolóda) 

Lurkó 

telephely 

Cseperedő telephely 

Pedagógus 

önértékelés 

száma 

2 pedagógus - 

pedagógus 

1 pedagógus 

 

Önértékelés 

eredményessége 

Erősség:  

 

1. csoport pedagógusa: 

- a  mozgásos 

tevékenységek által 

történjen az ismeretszerzés 

és az elmélyítés 

- a vizualitás terén az egyéni 

ötletek megvalósítása 

- az egyéni bánásmódot 

igénylő 

gyerekek tekintetében 

személyre szabott 

differenciálás 

3. csoport pedagógusa: 

- komplexitás 

- mozgással kísért 

ismeretátadás 

- differenciált, személyre 

szabott  értékelés 

 

Fejleszthető:  

(1. ) 

- tevékenységek lezárásánál 

Halasztott 

önértékelés 

2 pedagógus 

esetében 

 

Erősség:  

- IKT eszközök 

használata,  

- érzelmi biztonságot 

nyújtó szeretetteljes 

légkör megteremtése,  

- tervezés rugalmas 

használata 

 

Fejleszthető:  

- tanulási probléma 

feltárása, 

- tudatosság az 

integrálás területén és a 

módszerek 

használatában  

- intézményen kívüli 

szakmai 

kommunikáció 

bővítése, 

- több továbbképzés 
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markánsabban figyelembe 

venni a korosztályi 

differenciálást 

- szervezési feladatok 

átgondolása 

(3.) 

- naprakész adminisztráció 

- differenciált tervezés 

- kezdeményező szerep a 

szakmai kooperációkban 

 

 

A pedagógus önértékelések kapcsán megvalósultak az alábbi ellenőrzési és értékelési 

feladatok: 

- csoportlátogatás 

- dokumentumelemzés 

- vezetői értékelés, pedagógus önértékelése 

- önfejlesztési terv elkészítése 

 

A nevelési év során a 4 betervezett minősítő vizsgából 3 a járványhelyzet miatt törlésre 

került, későbbi időpontban valósul meg.  

A 2020. évre tervezett minősítő eljárás októberi időpontban kerül majd sorra. 

 

A 2020. évi tanfelügyeleti tervbe 7 fő pedagógust sorolt be az Oktatási Hivatal, a 

tanfelügyeleti ellenőrzés a székhely óvodában egy pedagógus esetében valósult meg, a többi 

időpont törlésre került. 

 

A 2021. évi pedagógus minősítésre három pedagógus jelentkezett, ebből 2 fő gyakornok és 

egy fő pedagógus II. célfokozatot szeretne elérni. 

 

 

Intézményi és vezetői  önértékelés, tanfelügyelet 

Az intézményi önértékelés 2017 évben a belső önértékelés munkaközösség irányításával 

megtörtént ( megállapításait a korábbi beszámoló tartalmazza).  

Az intézményi önértékelés eredményeit és dokumentációját 2018. novemberében intézményi 

tanfelügyelet keretében a tanfelügyeleti bizottság áttekintette, az intézmény működését 

kimagasló színvonalúnak találta.   

Vezetői önértékelésre a 2018. évi vezetői tanfelügyeletet megelőzően került sor. 2020. évben 

a fenntartó önkormányzat vezetői pályázatot írt ki, augusztusi benyújtási határidővel. 

Óvodánk vezetője benyújtja pályázatát,  a pályázat eredménye a második félévben várható.   

 

Teljesítményértékelésre a 2019/2020. nevelési évben április folyamán került volna sor, a 

járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. 
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Csoportok dokumentációjának ellenőrzése 

 

A csoportok dokumentációjának ellenőrzése rendszeres, a helyi vezető-helyettesek feladata. 

Átfogó ellenőrzésre a nevelési év zárását megelőzően kerül sor. 

 

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

székhely óvodában és a Lurkó telephelyen (két csoportot tekintve) a főiskolai hallgatók 

óvodai gyakorlatának és záróvizsgájának kapcsán került sor.  

Dokumentáció 

 

 

Székhely- telephelyek / Ellenőrzések 

százalékos aránya (sz) és eredményessége (er) 

Összesen 

Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

 

Felvételi és 

mulasztási napló 

sz 100 % 

er 88 % 

sz 100 % 

er 96 % 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 95  % 

Csoportnapló sz 100 % 

er 96 % 

 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 100 % 

sz 100 % 

er 99 % 

Fejlődési napló 2 alkalom / 

csoport 

er 88 % 

1 alkalom / 

csoport 

er 77 % 

2 alkalom / 

csoport  

er 87 % 

1 v. 2 alkalom / 

csoport 

er 84 % 

Gyermekproduktum

ok 

46 alkalom 

er 100 % 

ped. 

önértékelések 

arányában 

negyedévente sz - 

er 100 % 

 

 

A csoportnapló ellenőrzést követően az óvodapedagógusok visszajelzést kapnak a vezető-

helyettesektől. A folyamat eredményesnek mondható, a kollégák igénylik a visszajelzéseket, 

javaslatokat. 

A nevelőtestület minden nevelési év kezdetén megbeszéli a dokumentációval kapcsolatos 

hiányosságokat, tapasztalatokat, változtatás lehetőségét vagy szükségességét. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

Az intézményben működő Belső Önértékelési Csoport munkaközösségként látja el feladatát, 

tevékenysége folyamatos. Az önértékelések ütemezése az Önértékelési program alapján 

történik.  

A belső önértékelések szervezése és a tanfelügyeletre való felkészülés érdekében az óvoda 

rendelkezik az óvodapedagógusokra, vezetőre és  intézményre vonatkozó elvárás-rendszerrel. 

A pedagógus önértékelés tervezése, szabályozása és gyakorlatának alakítása jól működik, 

mindhárom épületben egységes formában.  
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A csoportok dokumentációja egységes, az adminisztrációs fegyelem pedagógusaink körében 

jónak mondható.  Az operatív vezető-helyettesek hatékonyan közreműködnek a dokumentáció 

ellenőrzésében. 

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

ellenőrzés folyamatának megvalósítása a munkatervi tervezéshez igazodik.  

A visszacsatolások alapján a kevésbé jól működő folyamatok korrekciója minden nevelési 

évben megtörténik. 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Intézményi belső önértékelés folyamatának működtetése, a tapasztalatok alapján szükséges 

korrekció elvégzése. 

A nevelőtestület régebbi tagjainak, valamint az új belépő pedagógusoknak önértékelési 

feladatai - ésszerű ütemezés. 

Pedagógusokra vonatkozó tanfelügyelet előkészítése, az ellenőrzési tervbe bekerült 

pedagógusok részére segítségnyújtás. 

Rendszeres konzultáció az óvodavezetés tagjaival az ellenőrzések rendszeresítése és 

folyamatossága érdekében – székhely és telephelyek tapasztalatainak megbeszélése, 

összegzése. Jó gyakorlat alakítása / kialakítása. 

Az önértékelések és tanfelügyelet megállapításai alapján a fejlesztési javaslatok beépítése a 

következő év munkatervi feladataiba és a gyakorlati munkába. 

 

Ellenőrzésekkel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, javaslatok 

 

Székhely Óvoda: 

A következő nevelési évtől szükséges folytatni a nem pedagógus munkakörben dolgozók havi 

ellenőrzését, mely az idén elmaradt a nagyfokú hiányzások, illetve a járványveszély idején 

bekövetkező sajátos helyzet miatt. 

Pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozók ellenőrzésének kidolgozása, ami ez évben 

szintén elmaradt. 

Lurkó telephely: 

A dokumentum ellenőrzések rendszeressége és folyamata progresszíven mutat előre, a 

rendszeres visszajelzések alapján a kisebb módosítások sikeresen megvalósultak.  

Hagyományaink szerint az elkészült gyermekproduktumokat a csoportos faliújságokra 

kitesszük, majd év végén összegyűjtve haza adjuk. 

Az ellenőrzési rendszer fejlődését jól bizonyítja, a pedagógusok elégedettsége, melyet 

folyamatosan jeleznek a telephelyvezetők felé. 

Cseperedő telephely: 

A dajkai és a pedagógiai asszisztens feladatkört ellátók részére szükség lenne egy kidolgozott 

ellenőrzési rendszerre, a teljesítményértékeléshez kötődően, amit éves szinten lehetne 

alkalmazni.  

 

 

 

 



Dél-Kelenföldi Óvoda  ÉVES BESZÁMOLÓ 2019 /2020   

1119 Budapest, Lecke u. 15-19. 

 

18 
 

 

 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott gyermeki 

értékelés működése a gyakorlatban?  

 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki 

fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki 

fejlődést dokumentálják, elemzik, és az 

egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési 

tervet készítenek.  

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek 

eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek.  

 

 

 

Óvodásainak fejlődésének nyomonkövetése rendszeresen történik, a mérések eredményeit a 

csoportok, majd telephelyi, illetve intézményi szinten összesítjük, az eredmények alapján 

meghatározzuk a további fejlesztés irányát és területeit. 

 

Az intézmény mindhárom rész-nevelőtestülete a jogszabályi előírások alapján összeállított 

fejlődési naplót alkalmaz a gyermekek fejlődését nyomon követő méréshez, megfigyeléshez  

és dokumentáláshoz. A méréseket és megfigyeléseket az óvodapedagógusok rendszeresen 

végzik, a szülőket meghatározott időszakonként ( lehetőség szerint egy évben két 

alkalommal) tájékoztatják. 

A Lurkó telephely a nevelőtestület által átdolgozott fejlődési naplót második éve alkalmazza. 

Az új mérőeszköz bevezetésének tapasztalatait a nevelőtestület rendszeresen megbeszéli, a 

szükséges korrekciót elvégzi. A Lurkó telephely munkaközösség vezetője a másik két 

épületünk rész-nevelőtestületeivel megismertette az új fejlődést nyomon követő 

dokumentációt. 

A székhely óvoda és a Cseperedő telephely rész-nevelőtestülete áttekintette az átdolgozott 

fejlődési naplót, melynek saját gyakorlatába való beépítését ( részben vagy egészben) 

megteheti. 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

 

Pedagógusok elégedettsége 

a fejlődési naplóval 

kapcsolatosan 

Összesített adatok 

Székhely Óvoda (M) 81  %  

91  % Lurkó Óvoda telephely 100 % 

Cseperedő óvoda telephely 93 % 
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Az óvodapedagógusok elégedettsége a fejlődést nyomon követő dokumentációval 

kapcsolatosan az előző két évhez viszonyítva pozitív irányba mozdult el  ( 2018:  68 % , 

2019: 89 %) 

 

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

fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport szintű mérési 

eredményeink intézményi összesítése: 

 

A folyamatos nyomon követés és értékelés területei 

 

Erősségek  

% 

Szociális képességek 

- Társas kapcsolatok (  76 , 93, 80) 

- Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások 

(66, 87, 76) 

 

 83 % 

 

77 % 

 

Értelmi képességek 

- Kognitív szféra – gondolkodási műveletek (80, 80, 68) 

- Kognitív szféra – pszichikus funkciók (67, 80, 68) 

- Érzékszervi szféra, percepció (73, 73, 80) 

 

76 % 

72 % 

75 % 

 

Verbális képességek 

- Nyelvi kommunikáció ( 73, 77, 80) 

 

77 % 

Nagymozgások ( 78, 73, 80) 77 % 

Finom-motorikus képességek  ( 74, 77, 68) 73 % 

 

 

Az előző nevelési év mérési eredményeiből kiindulva a gyermekek fejlettségére vonatkozóan 

a nevelőtestület az alábbi következtetetéseket vonta le, a fejlesztési irány meghatározásával: 

óvodai szinten a leggyengébb eredményt óvodásaink a pszichikus funkciók működése, a 

verbális képességek és a finom-motorikus képességek területén mutatták, ennek ismeretében 

kiemelten kezeltük az alábbi fejlesztési feladatokat:  

- figyelem, koncentráció, téri irányok mélyítése, folyamatos feladatadás játékos módon, szem-

kéz / szem-láb koordináció fejlesztése 

- finommotorika területén: manipulációs feladatok, változatos eszközök és technikák 

használata  

- finommotorikus képességek egyéni feltérképezése, egyéni / mikrocsoportos fejlesztések 

folytatása a fejlesztő- és gyógypedagógusok közreműködésével 

- nagymozgás területén minden lehetőséget kihasználva a szomatopedagógusunk által ajánlott 

mozgásformák beépítése, folyamatos gyakorlása rendkívül fontos 

- rendszeres egyéni fejlesztések beiktatása az óvodapedagógusok és fejlesztők 

közreműködésével 

- részképességek erősítése, fejlesztése – több mozgásos gyakorlattal 
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A fejlesztési feladatok megvalósításában hathatós segítséget nyújtottak saját fejlesztőink, akik 

heti rendszerességgel fejlesztő csoportokat alakítottak a gyermeki képességek megsegítésére. 

 

Erősségek, fejleszthetőségek, feladatok,  megtett intézkedések:  

Székhely Óvoda 

( csoportos óvodapedagógusok összesített értékelései az életkor szerint osztatlan csoportok 

fejlettségi mutatóiról) 

- A szokásismeret kiemelkedő, udvariasak a gyermekek, játékuk kreatív, konfliktuskezelés 

életkorukhoz mérten jól megy (sokat alkalmaztuk a jóvátétel gyakorlatát). 

- A heves érzelmi kitörések száma csökkent, az idegrendszerileg éretlen gyermekek segítése 

érzelmeik kontrollálásában még további feladat. 

- Széleskörű általános tájékozottság jellemzi a csoportot, az előző években tanultak 

felelevenítése, koncentrikus bővítése könnyen ment, a gondolkodási műveletek tudatos 

gyakorlására sok lehetőséget adtunk, melyeket igényeltek is. Gyakran támaszkodtunk a 

mozgás adta lehetőségek átvivő erejére. 

- Sok ismétléssel, tudatosan tervezett és szervezett fejlesztő játékokkal támogattuk az 

aktuálisan fejlődő pszichikus funkciók alakulását. Ennek köszönhetően a csoport kognitív 

képességei jól alakultak. Mivel több figyelemkoncentrációs problémával küzdő gyermek is 

van a csoportban, így nehezebb a figyelem folyamatos fenntartása. Ezt továbbra is erősíteni 

kell. 

- Az anyanyelvi játékoknak, csoportos beszélgetéseknek, bábjátéknak is köszönhetően 

gyermekeink képesek választékosan, érthetően kifejezni magukat (egy sajátos nevelési igényű 

gyermek kivételével). Néhány gyermeknél a beszéd tisztasága fejlesztésre szorul. 

- Mozgásfejlettség: vannak kiemelkedő mozgáskoordinációval rendelkező és vannak 

mozgásfejlődésben visszamaradó gyermekeink is. Számukra neurológiai vizsgálatot és 

szenzoros integrációs terápiát javasoltunk a szülőknek. Sok térpercepciót fejlesztő mozgásos 

játékot szerveztünk. 

- A leggyengébben az ollófogás megy, ez további fejlesztendő terület néhány gyermeknél. 

A szülők segítettek tüsi-labdák és üvegkavicsok beszerzésében, ezeket a finommotorika 

fejlesztéséhez is használtuk. 

 

- Varázsjátékok alkalmazása a csoportban, heti szinten  

- Hangtál alkalmazása szükség szerint. Mondóka rendszer alkalmazása napi szinten 

- Másság elfogadást segítő játékok játszása, tevékenységkártyák alkalmazása napirend 

követésére. 

- Szituációs játékok alkalmazása, lehetőségek adása a szabad játékra. 

- Témahetek időtartamának rugalmas kezelése 

- Mindennapos mondókázás beépítése a foglalkozásokba. 

- Mozgáskotta alkalmazása hetente 

- Időérzékelés fejlesztése órás játékkal 

- Motiváció a folyamatos összefüggő beszédre. 

- Hangmanós játékok játszása. 

- Szülők figyelmének felhívása az esetleges beszédértési problémára. 
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- Motiváció a rajzos, ábrázolásos tevékenységek iránt, sokféle technika felkínálása és egyéni 

ötletek biztosítása. 

- Egyéni sajátosságokhoz igazított feladatok alkalmazása. 

 

- Téri irányok és időérzékelés fokozottabb fejlesztése jövőre nagyobb hangsúlyt érdemel. 

- Bábozás fejlesztő hatását szívesen alkalmazzuk. 

- Ez évtől kezdtük alkalmazni a Mozgáskottát, amelyhez nagy reményeket fűzünk, 

kiscsoportos gyermekek számára is elvégezhető feladatok folyamatos kialakításával. 

 

- Kimagasló az önállóság, a csoportért végzett feladatok ellátása a felkelés utáni terem 

rendezésnél; 

- Kevés gyakorlás után szinte valamennyi feladat típusban jól teljesítenek; 

- Megállapítható, hogy jó kognitív képességekkel rendelkeznek, ezen a téren  az SNI-s 

gyermek is kimagaslóan teljesít; 

- A jobb - bal begyakorlása okozta a legtöbb nehézséget; 

- A keresztcsatornák beidegzését segítő mozdulatsorokat folyamatosan gyakorlatuk; 

- A történetmesélés, mese szövegének felidézése 1-2 nagy és középsős esetében rendkívül 

pontos, színes a megkésett beszédfejlődésű gyermek is hatalmasat fejlődött a beszédértés és a 

nyelvi kifejezőkészség szintjén; 

- Ábrázoló tevékenységet szívesen végeznek spontán és irányított közegben is, az alkotások 

egyre színesebbek, részletgazdagabbak 

 

- Van néhány erős hátránnyal induló gyerek a csoportban: ketten komoly beszédértési zavarral 

küzdenek, az ő esetükben logopédus segítségét kértük, aki GMP tesztet vett fel velük, majd 

hallásvizsgálatra küldte őket.  Az egyéni bánásmód alkalmazása rendkívül fontos az ő 

esetükben (külön beszélni, foglalkozni egyesével velük, közös foglalkozáson magam mellé 

ültetem őket, feladat elismétlése szemtől szemben, visszakérdezése…stb.).  

- Egy gyereknek pozitív viselkedést megerősítő terápiát javasoltak – ezzel párhuzamosan a 

csoportban  is egyéni értékelő táblázatot vezetünk vele napi szinten. 

- Az előbbiek mellett van egy kiscsoportosunk, aki egyéb vizsgálatok mellett az óvoda 

pszichológus segítségét is igényli, ő hangos patáliákat, hosszú hisztirohamokat szokott 

produkálni időnként, amit nehezen lehet / tudunk kezelni, ezért felvettem a kapcsolatot az 

óvodapszichológussal, megfigyelte, konzultáltunk róla, szülőkkel is beszélt. 

- Meglepően okos, értelmes, jól tájékozott a kiscsoportosaink fele idén, látszik, hogy sokat 

foglalkoznak velük otthon.  

- A fentieken túl, van még 2 olyan fiú a csoportunkban (a beszédértési nehézségekkel küzdők 

mellett), aki figyelemzavarosnak tűnik. Egyelőre azt gyanítom, hogy éretlenek még. Egyikük 

emiatt nem is kezdi meg jövőre az iskolát (az iskolaérettségi vizsgálat is megerősítette ezt).  

A másikukat, ha jövőre szükségesnek látjuk a szülőkkel, további vizsgálatra küldjük 

logopédushoz, vagy iskolaérettségi vizsgálatra.  

A szülőkkel fogadóórán és napi szinten is konzultáltunk kölcsönösen a tapasztalatainkról. 

-1 nagycsoportosunknak túlhallása van, már korábban terápiát javasoltunk neki, amit el is 

végzett, viszont hasznos lenne további terápia a számára. 
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A beszédértési problémásaink és egy nehéz családi háttérrel rendelkező gyerekünk általános 

ismeretei, tájékozottsága szűkös. Így testséma ismeretükben, az irányok észlelésében, 

megnevezésében, és az ezekhez köthető egyéb területeken is lemaradást tapasztaltunk.  

Egyéni bánásmód, sok ismétlés és nagy türelem szükséges a fejlesztésükhöz. 

 

- Egymás szembeni viselkedésformákat kell csiszolni néhány gyermeknél, rettentő nagy 

akaratossággal próbálják egymást irányítani. Ez főleg a két BTMN -es gyermekre jellemző. 

Nagyon megbízható, mondhatni erős a gyerekek szokás-szabályismerete. A betartás már 

inkább kihívásokat hozó :) 

- Nagyon érzelemdús megnyilvánulások jellemzőek néhány gyermekre, ennek megsegítésére 

próbáljuk használni a Pozitív fegyelmezésen tanultakat.  Igyekeztünk kialakítani nyugi sarkot. 

Dajkánk varrt gondűző szörnyet. Ennek használatát bevezethetjük mindennapjainkban. Az 

érzelmek megnevezésére a jelenlegi kiscsoportosoknál nagy hangsúlyt kell fektetnünk (Maci 

kártya alkalmazása) 

- Középső csoportosaink körében vannak hiányos részképességek, amiket a jövőre nézve 

előtérbe helyezünk, és folyamatosan fejleszteni próbálunk, akár szülők bevonásával. Szakértői 

iránti kérelem megírása van tervbe véve két gyermek esetében. Sajnos ez átcsúszik a jövő 

tanévre. 

- Feladattartás szorul fejlesztésre a kisebbek körében. Az iskolát kezdők figyelme 

folyamatosan javul, leköthetőek, képesek az önálló munkára. Képzelőerejük javulhatna még, 

ezt próbáljuk sok mesével és verssel fejleszteni. Illetve pl. zenehallgatás közbeni alkotásra 

való ösztönzéssel. 

- Testéma ismeretük megfelelő a sok mozgásos versnek és játéknak köszönhetően.  

Téri irányok fejlesztése folyamatosan jelen van a napjainkban, iskolába menő gyermekeinknél 

kialakult. A Mozgáskottát használjuk továbbra is, illetve a csoportszobai mozgásos 

lehetőségeket szeretnénk bővíteni (tárgyi és játékbeli eszköztár) 

- Csoportunkból többen járnak logopédiára, a létszám jövőre sem fog csökkeni. 

Több gyermeknél vélünk felfedezni beszédértési problémát, ennek kivizsgálására 

konzultáltunk szakemberrel. A novemberi mérés során kiderült, hogy a képolvasás területén 

kell javulniuk. Mese kockákat is szereztünk be. Sok mesét, verses mesét tervezünk, 

mesekönyv készítéssel, dramatizálásra és bábozásra is lehetőséget teremtünk 

- Nagymozgásuk a nagyobbaknak nagy javuláson ment keresztül, sokat fejlődtek év eleje óta. 

A csoportban sokkal több mozgásos tevékenységet vezettünk be, és az udvaron is sok közös 

mozgásos játék volt jelen. Talán ez is növelte a hatékonyságot, hogy minimum két felnőtt 

jelenlétével szervezzük a testnevelés foglalkozásokat, ez nagyon hasznos- különösen a 

mozgások korrigálásában, a helyes végrehajtás tanulásában ad segítséget. 

- Gyermekeink kifejezetten szeretik a vizuális tevékenységeket, sokféle változatos technikát 

ki lehet velük próbálni. Kitartóak és önállóak ebben a tevékenységben. Nagyon jól 

motiválhatók e téren. 

 

Lurkó Óvoda telephely: 

A közösség erőssége a társas kapcsolatokban és az érzelmi képességekben rejlik, fejlesztendő 

területek:  a verbális képességek, mozgás. Egyéni  és  mikrocsoportos formában valósul meg a 
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fejlesztés a fejlesztő pedagógusok, a logopédus, gyógytestnevelő  és pszichológus 

bevonásával. 

A gyerekekhez alkalmazkodó, rugalmas szokás-szabályrendszert működtetünk, a műveltségi 

tartalmak átadásához nem csak a közös munkát, hanem differernciálást is alkalmaztuk. A 

meleg, elfogadó, szeretetteljes, empatikus, toleráns, valamint a jó humorú attitűdnek 

köszönhetően vált a csoportunk összetartóvá és jó közösséggé. Kivételes érzelmi kötődést 

mutatnak az óvodapedagógusok felé is. Életkori sajátosságaiknak megfelelő, egyeseknél 

kiemelkedő az általános tájékozottság. A beszélő környezetet mindig fenntartottuk, 

lehetőségük volt a közlési vágyuk kielégítésére,a mindennapos anyanyelvi fejlesztés során 

Nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésekre az óvodai fejlesztőkkel 

közösen, és a szülőkkel konzultálva egyaránt. 

Erősségek: a szokásismeret és a nevelési szint, játék, finommotorika, amit nagyon kedvelnek 

és a korukhoz képest kiemelkedő szinten vannak.  

Fejlesztendő területek:. nagymozgások, amit változatos eszközhasználattal igyekszünk 

megvalósítani. Alapvetően szenzitív a csoport, de vannak gyerekeink, akik érzelmileg 

hullámzóak,fejlesztésük pszichológus bevonásával és a szülőkkel együtt valósult meg. 

A foglalkozások során mindennapos a társas kapcsolatok építése, amire nagy gondot 

fordítunk. Az értelmi képességek területén fejlesztést igényelnek, sokan jártak 

gyógypedagógiai fejlesztésekre, szintén többen szorulnak logopédiai fejlesztésre, van aki 

magánúton is, van aki az óvodai logopédus segítségét veszi igénybe. 

Összegzés: Minden csoportban rendszeres és  magas szintű szakmai munka folyik, emiatt is 

tudunk beszámolni sok kiemelkedő területről tudunk beszámolni. A nevelőközösség részéről a  

fejlesztendő területek felmérésére és az eredményesség elősegítésére a megfelelő szinten 

történik erőfeszítés. egyeztetve a fejlesztő kollégákkal. A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése teljes mértékben megoldott és progresszivitást mutat. 

 

Cseperedő Óvoda telephely: 

Társas kapcsolatok: szokás-szabályrend erőssége, nyugodt légkör 

Fejleszhető: a szabályok betartatása játékban, kudarctűrés  

Kognitív szféra: tanulási folyamatoknál differenciálunk , kihasználjuk a szabad játék adta 

lehetőségeket a fejlesztésekre 

Pszichikus funkciók: sok mesével, beszélgetéssel, visszaemlékezésekkel, időrendiség 

megállapításával,  a természet körforgásával , versekkel, mozgásos játékkal fejlesztjük 

Érzékszervi szféra: folyamatos fejlesztés különböző eszközökkel 

Nyelvi kommunikáció: 2 gyermek beszédindítási fejlesztése sok javulást eredményezett, 1 

gyermek még nagyon nehezen kommunikál nyelvi nehézségek miatt, több gyermek szorul 

logopédiai fejlesztésre, szókincsbővítés nagyon fontos. 

Nagymozgásokhoz az eszköztár bővítése – Mozgáskotta beépítése a mindennapi gyakorlatba 

 

 

A fejlődést nyomon követés tapasztalatainak visszacsatolása a szülők felé fogadóórák és 

családi beszélgetések keretében történik. 
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A szülők nagy többsége együttműködő, igényli a fogadóórai tájékoztatást. Az esetek 

többségében elfogadják a pedagógusok megállapításait a gyermek fejlettségére vonatkozóan, 

a fejlesztés feladataiban igyekeznek közreműködni. 

 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda 

Család-

látogatások 

Fogadóórák, 

beszélgetések 

Összesen 

Székhely 

 ( Mozgolóda) 

9 csoport 

11 133 144 

Lurkó telephely 

6 csoport 

- 62 62 

Cseperedő telephely 

5 csoport 

- 13 13 

 

Mindösszesen 

20 csoport 

 

11 

 

208 

 

219 

 

Tapasztalatok a szülőkkel való kapcsolattartás terén:  

 

- idén több esetben szerveztünk soron kívül fogadó órát, magatartási probléma és fejlődési 

elmaradás miatt. 

- volt olyan gyermek, akinél az év során 4 alkalommal is leültünk beszélgetni - problémákat 

tártunk fel és a megoldást kerestünk közösen. 

- a fogadóórákat jellemzően az óvodapedagógusok kezdeményezik, a szülők ritkábban 

fordulnak ilyen kéréssel a nevelőkhöz 

- a szülők többsége elfogadja a véleményünket, tanácsainkat 

- jellemzően támogató, együttműködő kapcsolat alakult ki a szülők és nevelők között 

- a szülők együttműködőek; van egy kisebb réteg, aki nem igényli a családi beszélgetést 

- a szülők esetenként saját nevelési gyakorlatukhoz várnak segítséget, az otthoni nevelésben 

előforduló problémákat nem látják 

- családlátogatásra egyre kevesebb igény mutatkozik 

- iskolaválasztás előtt rendkívül fontosnak tartjuk a fogadóórát 

 

Javaslat: Fejlesztőink többszöri bevonása, a fogadóórákon való részvételük nagymértékben 

segíti a problémák feltárását és a megoldások keresését. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

 

Székhely Óvoda:  

A nevelőközösségünk által kidolgozott mérési és értékelési gyakorlatok jól működnek és jól 

hasznosíthatók. 

Szükségesnek tartjuk az évente kétszeri mérést, valamint megfontolni a lehetőséget: mivel 

lehetne bővíteni a mérést ( pl.: családrajz elemzés, szociometria készítés stb.) 
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A fejlődési napló általunk jól használható eszköz a gyermeki fejlődés nyomon követésére, a 

családok tájékoztatása során is egyértelmű, érthető dokumentumnak bizonyult. 

A félévenkénti szöveges értékelésnél célszerű lenne egységes szempontrendszert 

használnunk, mint pl. a szakértői vizsgálati kérelem vagy pedagógiai jellemzés 

összeállításánál. 

Érdemes lenne áttekinteni a feladatsorokat a novemberi egyéni képességek felmérésénél, 

mivel nagyon időigényes, viszont valóban informatív - ahol lehetőség van rá, egyszerűsíteni, 

megújítani. 

A fejlődési naplónk tartalma a törvényi elvárásoknak megfelel, sokrétűen vizsgálja a 

gyermekek képességeit.  

Az intézményi szintű egységesítésnél szükséges lenne a méréseken alapuló megfigyeléseket 

kiterjeszteni, mert az áttekintés és a szülők tájékoztatása során jobban alá lehet támasztani 

tapasztalatainkat, megfigyeléseinket. 

 

Lurkó telephely: A nevelőtestület több fejlődési naplót kipróbált már, és a jelenlegi, amelyet 

saját szerkesztés, a legalkalmasabb a gyermekek fejlődésének nyomon követésére. 

Egyértelmű és lényegre törő a szülők és a pedagógusok számára is. Szeretnénk, ha a székhely 

és a másik telephely is ezt a fejlődési naplót használná a jövőben. 

 

Cseperedő telephely: A jelenlegi fejlődési naplót jónak tartja a nevelőtestület, esetleg egy 

kicsit részletesebb lehetne egyes területeken ( pl. értelmi képességek) 

Bizonyos értékelési szempontok túl átlagosak, nem mindig tükrözik az adott gyermek 

fejlődési állapotát. Szöveges értékelés bizonyos területen konkrétabb kellene hogy legyen. 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés, 

megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki 

fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb 

mérések.)  

Elvárás: Az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása.  

 
 

 

 

 

Az óvoda kulcsfolyamatai 

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

melléklet). Az értékelések átlaga teljes nevelőtestületi szinten 93 %, az eredmény az előző 

évekhez képest emelkedett, kifejezetten jónak mondható.  

 

A 2018-2019. nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok az éves 

munkatervben az alábbi módon kerültek meghatározásra: 
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Mérési eredmények 

( kulcsfolyamatok) 

 Célok / Feladatok 

Kulcsfolyamatok: 

 

Infrastruktúra működtetése  

( 85 %) 

Tehetséggondozás (68 %) 

 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

( 82 %) 

Cél: Hatékonyabb és gördülékenyebb működés  

Feladatok:  

Infrastruktúra működtetése: folyamatok szabályozása 

 

Tehetséggondozás: munkacsoport kialakítása,  feladatok 

meghatározása, működés nyomon-követése 

 

Partneri igény- és elégedettség mérés: rendszeres mérés 

és visszacsatolás szükséges  

 

 

Gyermek fejlettségének 

mérése 

 

-A gyermekek aktuális fejlettségének megismerése a 

mozgás, téri tájékozódás, értelmi, anyanyelvi, érzelmi és 

szociális területen. Fejlesztési irányok meghatározása. 

 

A kulcsfolyamatok nevelőtestületi értékelése alapján megtörtént az eredmények elemzése, és 

az ebből adódó munkatervi célok és feladatok meghatározása.  

A meghatározott célok és feladatok közül az infrastruktúra működtetése területen sikerült 

megvalósítani a folyamatok szabályozását, mindhárom épületünkre vonatkozóan. A 

feladatok megvalósítása az idei mérés eredményében már felismerhető:  jó irányba mutató  

intézkedések történtek ( értékelés 2017-ben: 73 %, 2018-ban: 84 %, 2019-ben: 85%, 

2020-ban: 88 %). A folyamatos feladatellátás várhatóan magasabb elégedettséget és 

eredményeket mutat a jövőben is. 

 

Tehetséggondozás területén az elmúlt nevelési év során – a járványhelyzet következtében 

– nem történt előremutató tervezés vagy intézkedés, a feladat megvalósítása a következő 

időszakban jelentkezik feladatként. 

 

A gyermekek fejlettségmérésével kapcsolatos eredményeinket, intézkedéseinket a 

beszámoló előző fejezete tartalmazza. 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda Önértékelési programja öt éves időszakot ölel fel, 2015-2020 

időtartamra. A következő öt év programjának elkészítése, a célok és feladatok meghatározása 

a 2020/2021. nevelési év feladata lesz. 
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A pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelések a programban megfogalmazott 

szabályozás alapján történnek.  

 

A 2019/2020. nevelési évben nem terveztünk stratégiai vagy operatív dokumentum-

módosítást. 

 

A nevelési év a járványhelyzet miatt nem a tervezettek alapján zajlott, március közepéig 

számottevő mérés, vizsgálat elvégzésére a partnereink körében nem volt lehetőségünk. 

 

Javaslatok a dokumentumok továbbfejlesztéséhez: 
 

Csoportnapló, óvodapedagógusok javaslatai: 

Székhely Óvoda 

Fontos lenne a tervezési hetek pontos kiszámolása - az I. félévben elég lenne csak 5 db 

tematikus terv, így 12 oldallal lenne kevesebb az oldalszám ( a fölösleges oldalak  

kinyomtatását elkerülhetjük). 

Csoportra jellemző szokások megjelenítése éves szinten. 

A féléves nevelési tervek és értékelések egymás után következzenek, ne törjék meg a heti 

tervek sorát - a tervezés és az értékelés kerülhetne egymást követő fejezetbe, hogy 

áttekinthetőbb, összevethetőbb legyen. 

A nevelési tervben megfogalmazott feladatokat ne esszé jelleggel írjuk, legyen elég a 

felsorolás módszere /csökkenthessük az irdatlan mennyiségű adminisztrációt!/ 

A Boróka manó program tervezésénél bekerülhetne a csoportnaplóba egy lista, amit az első 

értekezleten együtt kitöltenénk a havi felelősök nevével / csoportjával, választott témájukkal 

és a kiírási határidővel. Egy következő Borókás oldalon jelölhetnénk, hogy melyik gyerek, 

melyik feladatot oldotta meg. 

Statisztikai adatok táblázata legyen megegyező a Munkatervben szereplő táblázattal. 

Legyen kevesebb Tematikus terv blokk - ennek megszerkesztésére felajánlották segítségüket 

kollégák. 

 

Lurkó Óvoda telephely: 

Óvodánkban két csoportban indult el az elektronikus napló írása, a tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy nehezen kivitelezhető, emiatt nem támogatott. 

Az óvodai csoportnapló módosításához az alábbi javaslatot tesszük: A projekt tervnél lévő 

táblázatban megnagyobbítanánk a matematikai tapasztalatszerzés részt , mivel úgy gondoljuk, 

hogy ez a terület az óvodai nevelés hangsúlyosabb részét képezi a mindennapokban. 
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Szempont: 1.6. Mi történik az ellenőrzés, 

megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki 

fejlődés megfigyelés, mérés, 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.  

 

 

1. Belső önértékelés, tanfelügyelet 

2. Óvodásaink egészségállapotának mérése 

 

1. A belső önértékelés és az intézményi tanfelügyelet kapcsán az elmúlt nevelési év során 

az alábbi mérések történtek: 

- tervezett pedagógus önértékelés megvalósítása a Székhely Óvodában  és a Cseperedő 

telephelyen ( 3 óvodapedagógust érintett) 

- pedagógus tanfelügyelet egy pedagógus esetében, fejlesztési terv elkészítése és 

feltöltése az informatikai felületre 

 

A pedagógusok belső önértékeléséhez kapcsolódóan az alábbi erősségek és fejlesztési 

területek kerültek meghatározásra: 

 

 

Önértékelés 

eredményessége 

Székhely Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erősségek:  

 

1. csoport pedagógusa: 

- a  mozgásos tevékenységek által történjen az 

ismeretszerzés és az elmélyítés 

- a vizualitás terén az egyéni ötletek megvalósítása 

- az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek tekintetében 

személyre szabott differenciálás 

3. csoport pedagógusa: 

- komplexitás 

- mozgással kísért ismeretátadás 

- differenciált, személyre szabott  értékelés 

 

Fejleszthető:  

(1. ) 

- tevékenységek lezárásánál markánsabban figyelembe 

venni a korosztályi differenciálást 

- szervezési feladatok átgondolása 

(3.) 

- naprakész adminisztráció 

- differenciált tervezés 

- kezdeményező szerep a szakmai kooperációkban 
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Cseperedő Óvoda 

telephely 

 

Erősség:  

- IKT eszközök használata,  

- érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör 

megteremtése,  

- tervezés rugalmas használata 

 

Fejleszthető:  

- tanulási probléma feltárása, 

- tudatosság az integrálás területén és a módszerek 

használatában  

- intézményen kívüli szakmai kommunikáció bővítése, 

- több továbbképzés 

 

A Székhely óvodában a tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok közül egy 

pedagógus külső ellenőrzésére került sor, a többi időpont törlésre került. 

A tanfelügyeleti ellenőrzést követően, melynek értékelése kiemelkedő eredménnyel zárult, 

elkészült a pedagógus fejlesztési terve. 

Részlet a dokumentumból: 

Intézkedések, kiemelkedő területek, fejlesztési javaslat: 

Tartsa meg a tanfelügyelet és a kérdőíves felmérések által rögzített alábbi erősségeit. 

Tanfelügyeleti ellenőrzés értékelésének eredményei: 

- a pedagógiai kompetenciák közül 1. számú kompetencia: 94,4 %  

- 2. – 8. számú kompetenciák: 100 % 

Kiemelkedő területek 

 Munkája során a rábízott gyerekek személyiségének maximális ismerete tükröződik. A 

gyermekek számára differenciált tevékenységeket tervez, figyelembe véve a gyerekek 

egyéni képességeit. Ez a személyre szabott tervezés és megvalósítás a gyerekek 

személyiségének kiegyensúlyozott fejlesztését segíti elő. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos ismereteket tükröz. 

Fejleszthető területek 

 Az írásbeli tevékenység során fordítson nagyobb hangsúlyt a differenciálás 

megjelenítésére. A források megjelenítését javaslom az írásos anyag elkészítésekor. A 

tevékenységtervben nem jelölte meg. (pl. várak, Honnan töltötte le a pedagógus a képeket. 

dalok, mondókák jegyzéke. ) 

 

A feladatok és az egyéni fejlesztési terv megfogalmazása a tanfelügyeleti látogatást követő 

megállapítások alapján történt. 

Óvodánkban a nevelés tervezését féléves időintervallumokban jelenítjük a meg a 

csoportkönyvekben. Az Országos Alapprogramban foglaltak szerint tervezzük a nevelés 

színterein megvalósuló gyakorlati munkánkat. Féléves terveinkben a korosztályok 

ismeretében, a csoportunkra jellemzők alapján fogalmazzuk meg feladatainkat, a várható 
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fejlődési menetet. Az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre (SNI, BTMN) itt kitérünk, 

megjelenítjük az eltérő fejlődési ütemet. 

Tevékenységeinket, az éves tervként működő Eseménynaptár alapján tervezzük, tematikus 

hetekre bontva az egyes időszakokat. Az Eseménynaptár régi hagyományként működik 

óvodánkban, ünneptől ünnepig tartó rendszerben jeleníti meg éves eseményeinket, 

programjainkat. 

Tematikus terveink általában 2-3-4 hetes időszakot ölelnek fel, és hetenkénti kibontásban 

megtalálhatók a csoportkönyvben. Itt is inkább korosztályokra bontva lehet a differenciálást 

megjeleníteni, illetve az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek –természetesen név nélkül – 

lelhetők még itt fel. 

Az egyéni differenciálás, mely a pedagógus számára egyértelműen az egyik legfontosabb 

feladat, legjobban az egyéni fejlődést nyomon követő fejlődési naplóban érhető el, rögzíthető 

írásban. Ezt a dokumentumot a csoportban dolgozó két óvodapedagógus vezeti. Általában egy 

gyermekről évi 2-3 alkalommal születik feljegyzés, illetve ha bármilyen fontos esemény, 

változás történik – rendkívüli előrelépés vagy épp visszaesés a fejlődésben, családi 

nehézségek, bármi, ami az egyéni ütemet befolyásolja, azt itt jegyezzük le. 

Az óvodapedagógus tapasztalatainak megfogalmazása: 

Úgy gondolom, hogy az egyéni differenciálás megvalósításához elengedhetetlen a csoport 

egészének és az egyes gyermekeknek az alapos ismerete. Fontos, hogy az óvodapedagógus 

tisztában legyen személyiségük jellemzőivel, egyéni sajátosságaikkal. Ehhez mindenképpen 

társulnia kell egy olyan szakmai repertoárnak, amivel segíteni tudja az egyéni kibontakozást. 

Ennek a megszerzése, létrejötte, léte a szakmai életút folyamatos „feladata”, meghívás a 

folyamatos egyéni megújulásra.  

Az a tapasztalatom, hogy bár sok mindent igyekszem figyelembe venni a tervezés során, mégis 

adódnak különleges helyzetek, egyéni megoldást kívánó események, melyekre csak a fentiek 

birtokában tudok-lehet eredményes választ adni, találni. Sokszor a helyzet szüli a megoldást, 

szükség van az intuícióra, ráhagyatkozásra, hogy a lehető legjobb „eredmény” jelenhessen 

meg, jöhessen létre. Ezt érdemes utólag rögzíteni a fejlődési naplóban, mint épp eredményt, 

sikert vagy épp kudarcot hozó folyamatot, gyakorlatot. Ebből tudok a jövőben építkezni majd.  

Ezt szeretném megvalósítani gyakorlatom során az elkövetkező években. 

A források megjelölését tervezési gyakorlatunkban a tematikus heteknél tudom elképzelni, 

illetve a csoportkönyv egy bizonyos részén, összegyűjtött formában. Ez, mindenképpen, plusz 

feladatot jelentene nekünk, óvodapedagógusoknak.  

Ha tevékenységterv írására kerül a sor a jövőben, kiemelten figyelni fogok a 

forrásmegjelölésre – pl. óvóképzős hallgatók számára tartott bemutatók során. 

 

A tanfelügyelet és a kérdőíves felmérés eredményei alapján – egyeztető megbeszélést 

követően – fentiekben részletezett  fejleszthető területeket jelöljük meg: 

-  írásbeli tevékenység során fordítson nagyobb hangsúlyt a differenciálás megjelenítésére.  

- a tervező munka során a források megjelenítését foglalja bele a tervezés dokumentációjába.  

_____________________ 
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2. Az óvodás gyermekek egészségállapotára vonatkozóan az alábbi mérésekre került sor: 

 

Egészségügyi 

vizsgálatok 

Dél-Kelenföldi Óvoda Összesen 

Székhely  

( Mozgolóda) 

Lurkó telephely Cseperedő 

telephely 

Fogászati szűrés 1 alkalom /  

9 csoport 

Nem került rá sor Nem került rá sor 1 alkalom  /  

9 csoport 

Védőnői 

vizsgálat 

2 alkalom/ 

 9 csoport 

 

2 alkalom/ 

6 csoport 

2 alkalom,  

5 csoport 

6 alkalom / 

20 csoport 

Ortopédiai 

szűrés 

2020. 

szeptemberben 

várható 

2020. 

szeptemberben 

várható 

2020. 

szeptemberben 

várható 

 

Mozgásvizsgálat 

( szomato-

pedagógus) 

2 fő 1 fő 1 fő 4 fő 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

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

ellenőrzésének szabályait és mérőeszközeit. A folyamat szabályozása és működtetése jól 

működik mindhárom épületben. A pedagógus önértékelések során megfogalmazott fejlesztési 

javaslatok a pedagógusok önfejlesztési tervének alapját képezik. Az önértékelési folyamat 

működtetése a külső ellenőrzést ( tanfelügyeletet) megfelelő módon előkészíti. Az elmúlt két 

év során intézményi, vezetői és pedagógus tanfelügyelet is volt óvodánkban, mindegyik 

kiemelkedően jó eredménnyel zárult.  

 

A gyermekek egészségállapotára vonatkozó mérések rendszeresek. A védőnői szűrések 

évente a csoportokban több alkalommal kerülnek sorra. A szülőket tájékoztatjuk a 

vizsgálatok, mérések eredményeiről, és a szükséges szülői teendőkről.  
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2. SZEMÉLYISÉG- ÉS 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

Forrás: PP, Vezetési program, Munkaterv 

      

Adatszolgáltatás: 

2019. októberi statisztikai és aktuális adatok 
 

Vezető megítélése (1-3) 

3 
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- 

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

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

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

intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 

történik meg. 

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák 

fejlesztése.  

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

szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra.  

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és 

működtetése, például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.  

 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző 

szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését tanulását szolgálják.  

 Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, alkalmanként 

megtörténik a külső partnerek bevonása is. 

 

Személyiségfejlesztés 

 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban.  

 

Az intézmény vezetése és érintett 

óvodapedagógusa információkkal 

rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről.  

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda összesített gyermeklétszáma az előző nevelési évhez képest 

alacsonyabb volt, a gyermekek, családok körében meglehetősen magas volt a fluktuáció. 

Viszonylag sokan költöztek el a körzetünkből. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma az előző évi létszámhoz hasonlóan alakult, a 

beilleszkedési-magatartási nehézséggel küzdő óvodásaink száma a nevelési év elején 

alacsonyabb létszámról indult, május végére azonban megközelítette az előző évi számot. 
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Ssz.  

A nevelési/fejlesztési 

folyamat alapadatai 

Száma 

2019. 10. 01. 

székhely/ 

telephelyek 

SZ/M      L     CS  

Összesen 

2019. 

10.01. 

 

Száma  

2020.05.31.  
székhely/ 

telephelyek 

SZ/M       L        CS 

Összesen  

2020. 

05.31.  

1.  Beírt gyermekek száma  

 
187 130 123 440 195 140 122 457 

2.  Sajátos nevelési igényű 

gyermekek  
5 2 2 9 7 3 2 12 

3.  HH gyermek 

 
1 0 1 2 1 0 1 2 

4.  HHH gyermek 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő  

2 2 1 5 2 2 1 5 

6.  Szülői nyilatkozat 

alapján térítés- 

mentesen étkezők 

42 62 29 133 42 64 29 135 

7.  3, vagy több 

gyermeket nevelő 

családban élők 

41 22 14 77 47 25 14 86 

8.  Tartósan beteg vagy 

fogyatékos, vagy 

családjában tartósan 

beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 

13 7 5 25 13 8 5 26 

9.  Nevelésbe vett 

gyermek 
  

1 0 1 2 1 0 1 2 

10.  Beilleszkedési 

magatartási, tanulási 

zavarral küzdő 

gyermek  

7 4 1 12 10 5 1 16 

11.  Veszélyeztetett 

gyermek  

2 1 0 3 1 1 0 2 

12.  Anyaotthonban lakó 

gyermek  

2 0 0 2 2 0 0 2 

13.  Gyermekét egyedül 

nevelő szülő 

20 9 11 40 23 12 11 46 

14.  Félnapos óvodás 

gyermek 
 

0 6 0 6 0 6 0 6 

15.  Nem étkező 
 

0 1 0 1 0 1 0 1 

16.  Speciális étrendet 

igénylő gyermek 

10 6 0 16 10 6 0 16 

17.  Tehetségígéretes 

gyermek 

4 0 2 6 9 0 2 11 

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvodában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számának növekedésével 

párhuzamosan a fenntartó önkormányzattól az elmúlt öt év során jelentős segítséget kaptunk: 
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két gyógypedagógus és egy fejlesztő pedagógus státusszal bővült a dolgozói létszámunk. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a fejlesztő-pedagógus státuszt is 

gyógypedagógus végzettségű kollégánk tölti be, aki korábban óvodapedagógusként dolgozott 

a Lurkó telephelyen. Így két általános gyógypedagógus és egy szurdo- és szomatopedagógus 

végzettséggel segíti a munkánkat, a különböző területet ellátó gyógypedagógusok segítenek 

abban, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése megvalósuljon.  

Utazó gyógypedagógust a sajátos nevelési igényű gyermekek logopédiai ellátásának 

érdekében vettünk igénybe, két utazó logopédus személyében.  

Az elmúlt öt évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy minden, szakértői bizottság által előírt 

fejlesztést ( SNI, BTMN gyermekekre vonatkozóan) sikerült biztosítanunk, a megfelelő 

végzettségű szakemberek biztosításával.  

 

A 2019/2020. nevelési évben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszámának felmérése, 

a fejlesztések meghatározása, a fejlesztő szakember kijelölése és a fejlesztés ütemezése az 

alábbi, jól működő intézményi gyakorlat alapján történt: 

 - egyeztető megbeszélés augusztus utolsó hetén és szeptember elején a csoportos 

óvodapedagógusok, a saját fejlesztők ( gyógypedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus, 

szomato-pedagógus), logopédus és a függetlenített vezető-helyettes részvételével, 

épületenként és csoportonként. 

 - különleges bánásmódot igénylő óvodásaink fejlesztési lehetőségeinek megbeszélése, egyéb 

fejlesztő csoportok kialakítása a kapacitás függvényében. 

- a hangsúlyt a tanköteles korú és különleges bánásmódot igénylő gyermekekre helyeztük.  

Az egyeztető megbeszéléseket azért fontosak, mert így minden óvodapedagógusnak és 

fejlesztőnek, aki a gyermekkel kapcsolatba kerül, rálátása van a gyermek sajátos igényeire és 

a fejlesztés részleteire. A nevelési év során több ilyen konzultációs alkalmat sikerült 

megszervezni a fejlesztés menetének, sikerének vagy nehézségeinek átbeszélése érdekében. 

Több esetben a szülő bevonása is megtörtént, esetmegbeszélés és konzultáció keretében. 

A fejlesztés megszervezése során a fejlesztések időpontját, helyszínét is rögzítjük annak 

érdekében, hogy a gyermek érdekei a legjobban érvényesüljenek, és a fejlesztések időpontjai 

ne ütközzenek. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásával, fejlesztésével kapcsolatos koordinációs 

feladatot a független vezető-helyettes végzi, feladata elősegíteni a fejlesztők és 

óvodapedagógusok együttműködését, valamint kapcsolattartás a szakszolgálat és szakértői 

bizottságok munkatársaival. 

A SNI gyermekek esetében a fejlesztés érdekében szervezett pedagógus konzultáció kiterjed 

azokra a segítő szakemberekre, akik az utazó hálózat keretében a fejlesztésben részt vesznek ( 

szakszolgálat logopédusa, utazó logopédus).  

 

Az óvodás gyermekeink estében, ha fejlődésük eltér az átlagostól, általában az 

óvodapedagógus az első, aki észleli a problémát. Intézményünkön belül lehetősége van 

konzultálni saját fejlesztőinkkel, az óvodapszichológussal a további teendők meghatározása 

érdekében. 
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Ha szükségessé válik a gyermek szakértői vizsgálata, a kerületi szakszolgálat munkatársaihoz 

fordulunk, és a szülők bevonásával szakértői vizsgálati kérelmet nyújtunk be. A szakértői 

vizsgálat eredményének ismeretében határozhatjuk meg a további fejlesztés lehetőségét. 

A gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósításában az óvodapedagógusokat és szülőket az 

óvodában dolgozó fejlesztő szakembereink, valamint a kerületi szakszolgálat munkatársai is 

segítik. 

A szakértői véleménnyel rendelkező, valamint a felzárkóztatást igénylő gyermekek esetében 

az érintett pedagógusok és a saját ( vagy utazó) fejlesztők a szakértői véleményben foglalt 

fejlesztési javaslatok alapján, illetve a lemaradást tükröző területek feltérképezése szerint 

készítik el a gyermek egyéni fejlesztési tervét.  

Az egyéni fejlesztési terv a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációjának része, 

SNI, BTMN gyermekeknél a fejlesztést tartalmazó dokumentáció része. 

 

Az óvoda 20 csoportjában a nevelési év elején 9 sajátos nevelési igényű 12 beilleszkedési, 

tanulási, magatartási problémával küzdő gyermeket neveltünk. A nevelési év végére ez a 

szám emelkedett, összesen 3 fővel az SNI gyermekek száma és 4 fővel a BTMN gyermekek 

száma. A fejlesztést folyamatosan biztosítottuk számukra. 

Minden csoportban egyre több az olyan, átlagostól eltérő fejlődési ütemű gyermek, aki 

kiemelt figyelmet igényel valamilyen területen. Folyamatosan keressük azokat a fejlesztési 

lehetőségeket és módszereket, amelyek a csoportba járó gyermekek, illetve az érintett 

gyermekek érdekeit egyaránt szolgálja.  

 

A hátrányos helyzetű, illetve szociális nehézségekkel küzdő családok esetében a 

gyermekek érdekében felvesszük a kapcsolatot a Humánszolgáltató Központtal, ahol 

gyermekvédelmi, szociális, jogi területen kaphatnak segítséget a szülők a szociális hátrányok 

enyhítése érdekében. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a gyermekvédelemben, illetve 

szociális területen dolgozó szakemberekkel. 

Intézményünkbe két hátrányos helyzetű gyermek jár, családi hátterük miatt 3 veszélyeztetett 

gyermeket tartunk nyilván.  

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

részesülnek étkezési támogatásban:  26 család. Sajnálatos módon növekszik a diabetesszel 

diagnosztizált, illetve valamilyen ételhez kötődő intoleranciával küzdő óvodásaink száma. 

A speciális étrendet igénylő gyermekek száma ebben a nevelési évben egy fővel csökkent, 

intézményi szinten 16 főt tartottunk nyilván. 

Az anyaotthonban lakó gyermekek száma 2 fő volt. 

Minden kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében fokozott 

figyelmet fordítunk – a lehetőségeket megragadva - a hátrányok csökkentésére, az ellátás és 

szükséges fejlesztés gördülékeny működtetésére. 

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

megtörténik, igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani.  A kedvezményes 

gyermekétkeztetéssel és egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatos információkat 

folyamatosan közzé tesszük. 
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A problémák megismerését, feltérképezését egyéni beszélgetés, fogadóóra keretében 

szervezzük, titoktartási kötelezettségünket betartjuk. Tapasztalatainkkal és a rendelkezésre 

álló eszközeinkkel segítjük a hozzánk forduló családokat. 

Az intézmény vezetése rendszeresen nyomon követi a gyermekek fejlesztését, hátrányaik 

csökkentését, valamint ellenőrzi a nyilvántartásokat. Meghatározott időközönként a 

gyermekeket nevelő pedagógusokkal, szükség esetén más szakemberek bevonásával 

konzultációt szervez a segítségnyújtás és a fejlesztés menetéről. 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

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

egyénre szabott nevelés és fejlesztés rendkívül hangsúlyos feladat. 

A nevelőtestület tagjai jó kapcsolatot tartanak fenn az intézményben dolgozó fejlesztő 

szakemberekkel ( gyógypedagógus, szomato-pedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus,  

óvodapszichológus, logopédus), valamint a gyermekvédelem területén dogozó kollégákkal. A 

konzultációk rendszeresek, a gyermekek optimális fejlődését szolgálják.  

Az eltérő ütemben fejlődő gyermekek estében rendszeresen tartunk megbeszélést a 

fejlesztőkkel, fogadóórák keretén belül a szülőt tájékoztatjuk a fejlesztési javaslatainkról. 

Pozitív megerősítéssel, egyéni bánásmód alkalmazásával jó eredményeket érünk el. 

A gyermekek érzelmi támogatása, az elfogadó attitűd rendkívül fontos a segítségnyújtásban. 

A fejlesztő kollégákkal folyamatosan egyeztettünk, megbeszéljük a tapasztalatainkat, 

fejlesztendő területeket. 

 

A kerületi szakszolgálat munkatársaival hatékony kapcsolatot igyekszünk alakítani.  

A felzárkóztatás és fejlesztés érdekében egyéni fejlesztési tervek készülnek a szakemberek 

bevonásával. 

A jövőre nézve is rendszeres konzultációk és esetmegbeszélések szükségesek a tapasztalatok 

megosztása, a segítségnyújtás módjainak feltérképezése érdekében.  

A nevelőtestület tagjait szívesen vesznek részt különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésével kapcsolatos előadásokon, továbbképzéseken és érzékenyítő programokon. 

A pedagógusok érzékenyítése szükséges a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek elfogadása, 

hátránycsökkentése és fejlesztése érdekében. 
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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.  

 

 

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

irányába. Az intézmény nevelőtestületének szemlélete – évtizedes hagyományokra építve – 

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

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

megvalósítható. 

Az óvodában szervezett szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül a szülők számára 

lehetőséget kínálunk óvodai életünk megismerésére a hétköznapok és ünnepnapok keretein 

belül is. 

Intézményünk hagyományai alapján csoportos és óvodai szinten számos olyan programot 

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

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

megtapasztalására. 

A 2019/2020. nevelési évben hagyományaink ápolására, ünnepeink megszervezésére március 

közepéig volt lehetőségünk. A járványhelyzet kialakulásával kezdődően az ünnepeink, 

rendezvényeink elmaradtak. Sajnálatos módon az Anyák Napja, Apák Napja, Gyermeknap, 

Óvodásaink búcsúztatása nem kerülhetett megszervezésre. Leginkább az óvodások 

búcsúztatásának hiánya aggaszt bennünket ( és a szülőket is). A nyár folyamán – az elvárt 

óvintézkedések betartásával keressük a módozatokat nagycsoportosaink búcsúztatásának 

megszervezésére. 

 

 

Szülői értekezletek 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda 

Szülői értekezlet Fogadóóra Réteg szülői 

értekezlet 

Szülő bevonása 

( barkácsolás, 

sütés-főzés) 

Székhely Óvoda 

(M) 

 

19 alkalom  

303 szülő 

50 alkalom  

75 szülő 

54 alkalom  

178 szülő 

27 alkalom 

277 szülő 

Lurkó Óvoda 

telephely 

12 alkalom 249 

szülő 

53 alkalom, 71 

szülő 

2 alkalom 

25szülő 

3 alkalom 

15 szülő 

Cseperedő 

Óvoda telephely 

5 alkalom 118 

szülő 

16 alkalom 45 

szülő 

8 alkalom 67 

szülő 

10 alkalom 

132 szülő 
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Szülők és gyermekek számára szervezett programok, rendezvények 

Dél-

Kelenföldi 

Óvoda 

Nyitott nap 

az óvodába 

járók részére 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Nyitott nap 

leendő óvodás 

gyermekek 

szüleinek  

alkalom / 

résztvevők száma 

Ünnepek, 

jeles napok 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Családi 

program 

 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Szülői munka 

– az óvodáért 

alkalom / 

résztvevők 

száma 

Székhely 

óvoda (M) 

 

47 / 26  

A 

járványveszély 

miatt 

elmaradt. 

3 / 256 1  / 10 36 / 237 

Lurkó Óvoda 

telephely 

0 / 0 6 / 307  26 / 33 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

0 / 0 9 / 134   

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Értékrendünkben a közösség építése kiemelt helyet foglal el. 

Óvodásainkkal megismertetjük a közösséghez tartozás érzését. A három épületből álló óvoda 

lehetőséget ad egymás rendezvényein való részvételre, a különböző jó gyakorlatok és 

szokások megismerésére. 

Nyitott óvodaként a családoknak gyakran adunk lehetőséget mindennapjaink és 

ünnepnapjaink megismerésére. Az összetartozást számos rendezvényen erősítjük. 

A családok véleményét a rendezvényt követően kérdőíves formában felmérjük. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Több családi nap szervezése a korábbi gyakorlat alapján ( családi vetélkedők, játszóház, 

közös programok az óvoda udvarán) 

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

alapítványi bál) 

A székhely és telephelyek több alkalommal látogassák meg egymás csoportját – 

testvércsoportok közös programjainak megszervezése 

 

Székhely Óvoda: 

- Az adventi kézműves délután iránt nem volt nagy érdeklődés a szülők részéről. 

Figyelemfelhívóbb előkészítés szükséges jövőre. 

A Mikulás barkácsolás rendkívül jól megvalósult. Ennek az is volt az oka, hogy viszonylag 

kevés résztvevővel, de nagyon jó hangulatban telt.  Az átgondolás tárgya, hogy ha többen 

részt vesznek, akkor is marad a gördülékenység és jó hangulat. Bízzunk benne! 

- Őszi- tavaszi kert rendezés, növényültetés – fontos lenne jól előkészíteni és meghirdetni. 

Lurkó telephely:  

- Zöld óvoda pályázat előkészítése, benyújtása 
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3. EREDMÉNYEK 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Csoport és intézményi 

szinten nyilvántartott adatok 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a 

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

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad 

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

folyamatokban, a szervezet működésében. 

 Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan 

gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.  

  Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, 

dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.  

Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös tekintettel 

a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba továbbhaladására és az erre való felkészítésre, a 

gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, az egyéni tanulási és 

fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására és a 

nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a fejlesztési tervek elkészítése során. 

 

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben?  
 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy 

más alapon megszervezett mérések 

eredményei  

 esetleges sport, más 

versenyeredmények  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó 

mutatók, elégedettségmérés 

eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők)  

 neveltségi mutatók  

 stb.  

 

Eredmények bemutatása 

Ssz. 
Beiskolázási adatok 

 

Fő % 

 

 

 

 

1. 

Beiskolázási adatok: 

Tanköteles korú gyermekek száma 72 - 71 - 47 
179 100 % 

Közülük várhatóan a 2019-2020 tanévben az iskolai 

tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 57-42-31 
131 73 % 

Várhatóan a 2019-2020 tanévben óvodában maradó 

tanköteles korúak száma, aránya 15-29-16 
48 27% 
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Ssz. Székhely/ 

telephely 

Intézmény - Program specifikus eredmények  

(felsorolás)  

 

 

 

 

2. 

1. Székhely és 

telephelyek  

Boróka Manó környezettudatos program – innováció a 

három épületben 

 

2. Székhely és 

telephelyek 

Újbuda Környezettudatos Óvodája – a fenntartó által 

meghirdetett program 

3. Székhely és 

telephelyek 

Főiskolai hallgatók mentorálása a székhely óvodában és a 

Lurkó telephelyen 

 4. Székhely és 

telephelyek 

A Grosics Gyula Sport Iskolában szervezett sporteseményen 

nagycsoportosaink nagy létszámban vettek részt – második 

éve került megszervezésre a program. 

 

 5. Székhely és 

telephelyek 

Gyermekeink a mozgásos tevékenységek minden formáját 

szeretik, két sportversenyen is bizonyították ügyességüket 

az évben. 

 6. Székhely és 

telephelyek 

A gondozási feladatok, munka jellegű tevékenységekben a 

gyerekek aktív, jó szervező, lebonyolító részvétele 

- néhány nagy- és középső csoportos gyermek mesemondása 

- kerületi ovitornán lelkes, jól teljesítő részvétel 

- a szülők együttműködő, segítőkész hozzáállása 

 

 

 

 

Ssz. 

DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában – 

eredmények  

 

% 

 

 

 

 

3. 

Írásmozgás-koordináció  

Beszédhanghallás  

Relációszókincs  

Elemi számolási készség  

Tapasztalati következtetés  

Tapasztalati összefüggés  

Szocialitás - társas kapcsolatok kezelése  

  

  

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Ssz. 

Szociális kompetencia (neveltségi szint) mérés átlag eredményei (ha 

vannak erre vonatkozó mérési adatok!)  

 

% 

 

 

Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési 
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4. 

normák)  

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, gyermek-

közösség kapcsolata) 
 

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező jellegű, 

közösségért végzett) 
 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Ssz. Egyéb gyermekmegismeréssel kapcsolatos mérés - Rajzelemzés % 

 

5. 

  

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Ssz. Egyéb gyermekmegismeréssel kapcsolatos mérés -  % 

 

6. 

  

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Ssz. 

Partneri igény és elégedettség – Önértékelés - Pedagógusok 

elégedettsége 

 

% 

 

7. 
Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való elégedettség  

Pedagógus társaik szerint az önértékelési elvárások tükrében 
88 - 97  

Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való elégedettség  

Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében  

Pedagógusok önértékelésének támogatása 

78 - 96 

 

 

 

Ssz. 

Partneri igény és elégedettség – Önértékelés - Pedagógusok 

elégedettsége 

 

% 

 

8. 
Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való elégedettség  

Pedagógustársak értékelése alapján 
 

Az önértékelésben érintett vezetővel való elégedettség  

Pedagógusok értékelése alapján 
 

Intézményi klímával kapcsolatos elégedettség 

Pedagógusok értékelése alapján az intézményi önértékelés tükrében 

 

  

Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében  

Pedagógusok önértékelésének támogatása 

 

Szöveges összefoglaló értékelés: 
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Ssz. 
Partneri igény és elégedettség – Önértékelés – szülők elégedettsége 

 

% 

 

 

 

9. 

Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében  

Pedagógusok önértékelésének támogatása 
78 -96 

Pedagógusokkal való elégedettség 78 -96 

Vezetővel való elégedettség  

Intézmény működésével való elégedettség  

 

 

 

Ssz. 
Partneri igény és elégedettség – Iskolák  

 

% 

 

 

 

 

10.. 

Beszédkészség  

Nagymozgás (testnevelés, sport)  

Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)  

Problémák felismerése és megoldása  

Matematikai készségek  

Játéktevékenység  

Környezet megismerése  

Stb.  

  

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Ssz. 
Kerületünkben, kerületünkön kívül óvoda szintű „versenyeken” részt 

vett gyermekek 

Fő 

 

11. 

Sportverseny 46 – 8 - 49 103 

Rajzverseny / pályázat 45 - 3- 71 

A székhely és Cseperedő telephely óvodásai részt vettek a Föld Napjára 

online módon meghirdetett rajzversenyen 

119 

Egyéb verseny   

0- 26 - 0 

26 

  

 

 

Ssz. 

Tehetséggondozó foglalkozásokon (tehetséggondozó 

műhelyekben, tehetség pontokon) részt vett gyermekek 

száma és aránya 

 

Fő % 

 

 

 

12. 

Nyelvi -  

Zenei ( Zenepalota) 15 3,2 

Matematika-logika -  

Vizuális – téri ( Agyagozás) 17 3,7 

Testi – mozgásos ( Izgő-mozgó torna) 32 7 

Szociális – személyek közötti -  
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Ssz. 
Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett 

gyermekek száma (SNI/BTM, Egyéb): 

Fő  % 

 

 

 

 

13. 

Logopédiai fejlesztés 35 – 27 - 24 86 18 

Gyógytestnevelés 42 – 30 - 15 87 19 

Fejlesztő pedagógia 14 – 30 – 14  58 13 

Gyógypedagógiai fejlesztés 22 – 5 -  5 32 7 

Óvodapszichológus foglalkozik vele 13 - 7 - 6 26 6 

Egyéb   

 

 

 

Ssz. 

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett 

gyermekek száma  

 

Fő % 

 

 

 

14. 

Nemzetiségi nevelés   

Zöld óvodai program 

- Cseperedő telephely 
122 27 

Madárbarát óvoda 

- mindhárom épület 
457 100 

Dohányzást megelőző óvodai projekt   

Szív kincsesláda projekt   

Biztonságos közlekedés program 189 41 

Zenei fejlesztő program   

Érzékenyítő program   

 

 

 

Ssz. 
Gyermekrendezvényeken / programokon résztvevők száma: 

 

Fő  

 

 

 

 

15. 

Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások száma 7 

Múzeumlátogatásokon, múzeumpedagógia foglalkozásokon részt vett 

gyermekek száma 
166 

Színházlátogatások, műsoros rendezvények száma 

27 / 513, 20 / 336,  32 / 788 
79 

Színházlátogatásokon, műsoros rendezvényeken részt vett gyermekek 

száma 
2350 

Élményszerző kirándulások száma 

10 / 131  8 / 175  8 / 198 
26 

Élményszerző kirándulásokon részt vett gyermekek száma 504 

Egyéb:  

Egyéb:  

  

 

 

 

 

 



Dél-Kelenföldi Óvoda  ÉVES BESZÁMOLÓ 2019 /2020   

1119 Budapest, Lecke u. 15-19. 

 

44 
 

 

Ssz. 
Fluktuáció – Gyermekek 

 

Fő  

 

 

16. 

Más csoportba átvitt gyermekek száma - 

Óvodán belül más telephelyre átvitt gyermekek száma - 

Más óvodába átvitt gyermekek száma 6 

Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma 5 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

Ssz. 
Panaszkezelés 

 

Fő  

 

 

17. 

Panasz esetek száma 

 
1 

Óvodavezető, vagy külső szakember (pld. mediátor) bevonásával kezelt 

panaszkezelések száma 
1 

Eredményesen kezelt panaszok 

 
1 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

Ssz. 
Kitüntetések, elismerések 

 

Fő  

 

18. 

Állami kitüntetések, elismerések  

Kerületi szintű kitüntetések, elismerések 

 
 

Intézményi elismerések  

 Pénzjutalomban részesült dolgozók száma 

2020. december: 

 

 

84 fő 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

 

 

Beiskolázás, tanköteles óvodások fejlesztése 

- Óvodánkban az aktuális nevelési évben 179 tanköteles korú óvodás gyermeket neveltünk. 

- A tanköteles óvodásaink közül 131 gyermek 73 %-a iskolába ment, 27 %-a óvodában 

maradt. Ez az arány kis mértékben tér el az elmúlt négy évben megszokott aránytól, 6 %-kal 

több gyermek megy iskolába az előző évhez képest. 

- Az óvodában maradó gyermekek ( viszonylag) magas számát tapasztalataink alapján az 

alábbiak indokolják: 

 a tanköteles SNI és BTMN gyermekek felülvizsgálatakor – minimális kivételtől 

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

további óvodai fejlesztést indokoltnak találjuk. 

 az iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek esetében nagyobb arányban további 

egy év óvodai nevelés javasolt. 
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 jellemző módon azok a gyermekek maradnak még egy évig óvodában, akiknek 

fejlettségi állapotát ismerve egyértelműen szükséges további egy év érési folyamat, 

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

illetve esetenként a beszédfejlettség vagy fizikai fejlettség területén. 

- A nevelési év során fejlesztőink kiemelten foglalkoztak a tanköteles gyermekekkel 

mikrocsoportos formában, heti rendszerességgel ( a fejlesztés iránya: iskola-előkészítő 

komplex fejlesztés, grafomotoros fejlesztés, részképesség fejlesztés, szociális készségek 

fejlesztése, monotónia tűrés, kudarctűrés ). 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A tanköteles óvodásaink beiskolázási mutatóit ismerve óvodán belül minden fejlesztési 

lehetőséget kiaknázunk annak érdekében, hogy a mutatók jobb eredményt tükrözzenek. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásának területén az óvodánk helyzete 

szerencsésnek mondható, köszönhetően annak, hogy az óvodapszichológus mellett a fenntartó 

önkormányzat három fejlesztő- és gyógypedagógus státuszt biztosít számunkra. Az elmúlt 

évek során a fejlesztők és óvodapedagógusok közötti együttműködés kialakult, a közös 

munka, a jó kommunikáció előrevetíti a jobb eredményeket. 

 

A mentorálás, részvétel a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében – a székhelyen és a Lurkó 

telephelyen működik, két kollégánknak köszönhetően. Ebben a nevelési évben végezte el a 

főiskolát az első generáció, akik óvodánkban töltötték az elmúlt három évben a gyakorlatukat. 

A pedagógus önértékelés és a minősítésre való felkészülés / felkészítés /, segítségnyújtás terén 

az óvodában jó gyakorlat és példa értékű együttműködés alakult ki. A külső szakmai 

ellenőrzések során az intézmény és a pedagógus kollégák minden alkalommal elismerésben, 

dicséretben részesültek. 

 

 

 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS,  

KOMMUNIKÁCIÓ 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 

Adatlap 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely 

a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka egyik 

alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek 

alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított 

rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a 

munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.  

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka 

módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.  

 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert alakított 

ki.  
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Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik?  
 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg.  
 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda nevelőközösségének a szakmai színvonal megtartása, fejlesztése  

céljából a székhely és telephely óvodákban munkaközösségek és munkacsoportok működnek.  

Az egységes nevelési stratégia és gyakorlat kialakítása és a hosszú távú szakmai fejlődés 

érdekében a szakmai  munkaközösségek és munkacsoportok tevékenysége a pedagógiai 

program céljainak megvalósítását, a pedagógiai munka minél jobb színvonalú teljesítését 

szolgálják.   

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

közös feladatokat egységes rendszerben és módszertannal tervezze és valósítsa meg.  

Minden óvodaközi munkaközösség, munkacsoport összetételét olyan módon alakítjuk ki, 

hogy a székhely és telephely óvodák óvodapedagógusai legalább egy, ha a dolgozói létszám 

engedi, két fővel képviseltessék magukat a szakmai munkában.  

A szakmai munkacsoportok – jó gyakorlatunk szerint- saját munkatervüket az intézményi 

éves munkaterv alapján állították össze. 

A székhelyi / telephelyi munkaközösségek minden évben egy szakmai feladatot választanak a 

pedagógiai munka megvalósítása, fejlesztése érdekében. 

Szakmai tevékenységük a Pedagógiai Programban meghatározott cél- és feladatrendszerrel 

koherens. 

 

Óvodaközi munkaközösségek: 

- Belső önértékelési szakmai munkaközösség 

- Környezeti munkaközösség 

- Mozgás centrum szakmai centrum munkaközösség 

 

Óvodaközi munkacsoportok: 

- Gyermekvédelmi munkacsoport 

- Esetmegbeszélő kör – gyermekvédelmi és nevelési problémákkal kapcsolatos munkacsoport 

( óvodapszichológus, illetve szociális segítő közreműködésével) 

- Fejlesztő ellátás munkacsoport ( fejlesztő- és gyógypedagógusok munkacsoportja) 

-  Portfolio műhely munkacsoport 

 

Az intézmény három rész-nevelőtestülete egyes kiemelt szakmai célok megvalósítása 

érdekében az alábbi munkaközösségeket működtette: 

- Székhely Óvoda (M): Pozitív fegyelmezés munkaközösség 

- Lurkó Óvoda telephely: Szakmai munkaközösség ( jogszabályi változások  értelmezése) 

- Cseperedő Óvoda telephely: szakmai munkaközösség  
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A nevelőtestület tagjainak részvétele a munkaközösségek tevékenységében 

A munkaközösségek eredményessége 
 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

munkaközösségei, 

munkacsoportjai 

Részvételi arány (fő) 

- eredményesség %- 

Mindösszesen 

(teljes 

nevelőtestület) Székhely Lurkó Cseperedő 

Belső önértékelési szakmai 

munkaközösség  

4 fő 

- 100 %-  

6 fő 

- 100 % - 

3 fő 

- 100 %- 

13 fő 

Környezeti munkaközösség 

 

17 fő 

- 94 % -  

11 fő 

- 100 %-  

2 fő 

-100 % 

30 fő 

Pozitív fegyelmezés 

munkaközösség ( Székhely) 

9 fő 

- 96 %- 

- - 9 fő 

Szakmai munkaközösség  

( Lurkó) 

- 11 fő 

- 100 %- 

- 11 fő 

Helyi szakmai 

munkaközösség  

( Cseperedő) 

- - 10 fő 

- 100 %- 

10 fő 

Gyermekvédelem 

munkacsoport 

2 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

1 fő 

- 100 %- 

4 fő 

Mozgás centrum szakmai 

munkaközösség 

1 

 

1 2 4 fő 

Fejlesztő munkacsoport ( 

fejlesztő kollégák, 

óvodavezetés) 

4 3 3  10 fő 

Egyéb     

 

 

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

 

 

Dél-Kelenföldi 

Óvoda  

 

Rész-nevelőtestületek 

munkaközösségei 

 

Cél, feladat 

Székhely Óvoda ( M) Pozitív 

fegyelmezés 

- a továbbképzésen elsajátított ismeretek 

alapján  az új  módszer alkalmazása a 

gyakorlatban 

- együtt gondolkodás a mindennapi 

gyakorlathoz, a módszerek helyes 

alkalmazásának technikái, ötletek a 

különböző problémák megoldásaihoz. 

 

Lurkó Óvoda 

telephely 

 

Szakmai 

munkaközösség 

 

Lurkó Óvoda telephely– a köznevelési 

törvény módosításainak értelmezése, 

gyakorlati megvalósítása 

Cseperedő Óvoda 

telephely 

Helyi szakmai 

munkaközösség 

- A munkaterv által megfogalmazott 

feladatok, témák szakmai segítése, 

szervezési feladatok folyamatos 

koordinálása.  
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A munkaközösségi foglalkozások tapasztalatainak beépítése a nevelő-fejlesztő 

tevékenységbe, működésbe, javaslatok a hatékony működésre: 

 

Székhely Óvoda: 

- A Boróka manó feladatai kapcsolódnak az eseménynaptárunk tematikájához.  

- A Pozitív fegyelmezés példái és szabályrendszere segítette napi tevékenységek és 

konfliktushelyzetek vezetését, kezelését. 

Az érzelmi tükrözést többször alkalmaztam egy negatív érzéseit mindig hevesen 

kifejező kisfiú esetében. Már ő is egyre többször képes szóban is megfogalmazni, 

hogy mi bántja, miért gurul dühbe. Ezt sikernek érzem. Igen, a pozitív fegyelmezés 

terén jobban megértem a gyermekek dacos magatartása mögött húzódó téves hiteket, 

célokat. Egy kisfiúval sikerült elkerülnöm a hatalmi harc kialakulását, leszerelni 

erőfitogtatását. 

- A csoportban jól alkalmazhatóak a pozitív fegyelmezésen tanult módszerek pl: pozitív 

megerősítés, pozitív fejlesztő értékelés adása, érdeklődő kérdések használata, téves célok 

áttekintése és ezek alapján az ösztönző, támogató magatartásforma használata  

 A mindennapi nevelési helyzetekben volt lehetőségem kamatoztatni, ill. a szülőknek 

gyermekeik neveléséhez tanácsadási ötletekkel tudtam segíteni 

- A környezeti feladatokat követtük, megvalósítottuk. 

A papírgyűjtés jó kiindulás volt a szelektív hulladékgyűjtéshez. 

 Az almaszedésre alapoztuk az őszi témakör feldolgozását a csoportomban. 

 

Lurkó Óvoda telephely: 

A munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek a 

nevelőtestület tagjaitól, hasznos számukra, mert tevékenységorientált és a gyakorlati munkát 

segíti. 

 

Cseperedő Óvoda telephely: 

A környezeti munkaközösség vezetője környezetvédelmi találkozókon sok újdonsággal 

találkozott, melyeket más óvodákban már alkalmaznak: sóbarlang, terápiás szoba és 

napelemek használata.  

 

 

Mentor – Gyakornok rendszer működtetése  

Az óvodában dolgozó pályakezdő, gyakornok óvodapedagógusok mentorálása a tapasztaltabb 

kollégák feladata. Pályakezdő óvodapedagógus alkalmazása esetén a vezető kéri fel a mentort 

az új kolléga megsegítésére. A mentorálás feladata a szakmai tapasztalatok átadása, hospitálás 

megszervezése, gyakorlati kérdések megválaszolása, szakmai dokumentáció megismertetése. 

Az elmúlt négy nevelési év során óvodánkban hét gyakornok óvodapedagógus sikeres 

minősítésére került sor. 

 

Az óvoda pedagógusainak jó gyakorlatát igazolja a Székhely Óvoda és Lurkó telephely 

vállalása, mely szerint egy-egy óvodai csoportban  összesen 20 főiskolai hallgató mentorálása, 

szakmai támogatása és gyakorlati képzése zajlik, harmadik éve. Két óvodapedagógus 
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kollégánk, akik vállalták ezt a nehéz, de megtisztelő feladatot, rendkívül sok munkát fektetnek 

be a feladat sikeres megvalósítása érdekében. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy óvodánk 

két pedagógusa részt vesz a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében. Munkájuk sikerességét 

bizonyítja, hogy az egyetem a következő csoport mentorálására is felkérte a kolléganőket. 

Köszönjük szépen a munkájukat, óvodánk jó hírét gazdagítják. 

 

Mentori tapasztalatok:  

Székhely Óvoda: I. félévben 11+8 fő óvóképzős hallgató, második félévben 10 fő óvóképzős 

hallgató 

Szakmailag rengeteg ad a képzés, naprakészséget, folyamatos önfejlődést igényel, 

illetve segít az új ismeretekkel megismerkedni. 

Az első félév komoly kihívást hozott, mert egyszerre volt két hallgatói csoport is jelen 

az ovis csoportunkban. Ez nekem jócskán adott munkát, amit, most úgy gondolom, 

hogy nem osztottam jól be magamnak, erre a jövőben kiemelten figyelni fogok 

(határidők betartatása). Az időszak végére a gyerekek is elfáradtak, velünk együtt, 

ennek az okán sokat gondolkoztunk, lehet, hogy a párhuzamosan jelenlévő hallgatók 

már sok ingert adtak a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy a jövőben ezt 

átgondoltabban érdemes megszervezni. Itt a lehetőséget nagyrészt az egyetem adja 

ehhez - kezdési időpont, hallgatók száma, de, amiben lehetséges, kérni fogok ehhez 

segítséget - pl. a hallgatói létszám maximalizása terén. A gyakorlatvezetés sok új 

élményt kínál, rengeteg lehetőséget ad magam jobb megismerésére, a 

kommunikációm, kooperációs képességeim fejlesztésére, illetve szakmai tudásom 

folyamatos továbbfejlesztésére. Erre a hallgatók megfelelő szintű támogatásához 

kiemelten szükség van. Igyekszem naprakész lenni a pedagógiai, pszichológiai és 

módszertani kérdésekben. Ehhez kollégáktól, az egyetemi tanároktól, ismerősöktől 

kérek és kapok segítséget. 

- a hallgatók szívesen választják óvodánkat 

- a teljes alkalmazotti közösség támogatja a mentori feladatot vállaló pedagógusokat, 

segítséget nyújtanak számukra. 

 

Lurkó telephely:  

- A 10 egyetemi hallgató mentorálása kihat az egész óvoda életére, elsősorban a 

szervezési feladatokban, amelyben aktívan részt vesznek mind az óvodapedagógusok, 

mind a technikai dolgozók.  A képzési rendszert a szülők jól tolerálják, támogatásukról 

biztosítanak bennünket.  A Méhecske csoport gyermekei mindig   örülnek a napi 

jelenlétnek és rendszeresen hiányolják őket a téli időszakban. A mentorpedagógus  

napi kapcsolatban van az egyetemi oktatókkal, akik látogatásukkal és tanácsaikkal 

segítik az óvodában  folyó munkát. 

 

A három éves összefüggő gyakorlatra érkező hallgatókon kívül a székhely óvodában és a 

Lurkó telephelyen további 4 óvodapedagógus hallgató egyéni szakmai gyakorlatát, a 

harmadévesek esetében záró-foglalkozásának lebonyolítását vállalták a kollégák. 

 



Dél-Kelenföldi Óvoda  ÉVES BESZÁMOLÓ 2019 /2020   

1119 Budapest, Lecke u. 15-19. 

 

50 
 

Minden évben biztosítunk a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens képzésben részt vevő 

tanulók számára szakmai gyakorlati helyet ( Székhely: 2 fő, Lurkó telephely: 2 fő). 

 

Óvodapedagógusok vállalásai, javaslatai: 

 

- Hospitálások, bemutató foglalkozások szervezése, minta tervezetek készítése 

- Szakmai munkaközösségekben való aktív részvétel 

- Környezeti előadásokon való részvétel 

- Boróka Manó program témáinak összeállítása, színesebbé tétele 

- Pozitív fegyelmezés módszertanának népszerűsítése a szülők körében, szülői képzés 

megszervezése 

- Intézményi honlap működtetése 

- Az időben meghirdetett feladatok a határidők jobb betarthatóságát eredményezi. 

- SNI gyermekek neveléséhez: szakmai segítség, minél több gyakorlatorientált képzés, 

hatékony módszerek, eljárások megismerésére és alkalmazása  

- Esetmegbeszélések szervezése 

- Hospitálások szervezése a jövőben, hangsúlyosan a mozgás és a zenei nevelés területen. 

- A kevesebb néha több elv alapján  – annyi feladatot szabad beütemezni, amennyi 

megvalósítható anélkül, hogy torlódnának az események 

- A járvány miatt elmaradt programokat hasznos lenne pótolni: tanulmányi kirándulást, 

állatsimogatót. A felelősök tartsák a határidőket, rakjuk ki egy közös jól látható helyre a 

Boróka manó tematikájának listáját. 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

A teljes nevelőtestület igényli a jól szervezett munkaközösségi tevékenységet, a rendszeres 

konzultációt szakmai kérdésekben 

A  szakmai bemutatók és konzultációk szervezésére szükség van annak érdekében, hogy a 

pedagógiai munka színvonala az elvárt szinten működjön. 

A szakmai munkaközösségek, munkacsoportok stabilitásának megteremtése és megőrzése a 

pedagógiai folyamatok megvalósításában kulcskérdés. 

A mentorálás, főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében sok kollégánk vesz részt, rendkívül 

jó eredményeket értünk el ezen a területen. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

- tudásmegosztás megszervezése óvodaközi szervezéssel 

- intézményi szinten szükséges a mozgás szakmai centrum munkaközösség és a 

tehetséggondozó munkacsoport programjának kidolgozása, a telephelyi munkacsoportok 

megszervezése 

- a gyermekvédelmi munkacsoport keretében a három épületben dolgozó kollégák rendszeres 

konzultációjának megszervezése, jobb együttműködése 

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

feltöltésére használt elektronikus felület kezelésében segítségnyújtást, elsősorban egyéni 

konzultáció szintjén.  
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- a rész-nevelőtestületek szintjén működő szakmai munkaközösségek tevékenységének 

folytatása, a tevékenységek megújítása mindhárom épületben szükséges 

 

 

 

 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

 

 

 

Az  intézmény folyamatainak működésének minőségét  jelentős mértékben határozza meg az 

információáramlás.  

A kiszámíthatóság és a rendszeresség a szervezetben zajló kommunikáció minőségi fejlődését 

szolgálja.  

 

Az elmúlt évek  tapasztalatai alapján az intézmény különböző közösségeinek kommunikációja 

jól működik, épületeken belül jobban, az épületek között esetenként előfordulnak 

hiányosságok. 

A nevelési év során rendszeresen szervezett munka-megbeszélések, a szakmai értekezések 

száma és hatékonysága ( heti megbeszélések a rész-nevelőtestületek szintjén) az elvárásoknak 

megfelelően alakultak. A székhelyen és telephelyeken az információáramlást belső hirdető- és 

üzenetátadó táblák is segítik.  

Az óvodák közötti információáramlás hatékonysága érdekében az óvoda vezetősége 

rendszeresítette az email formájában történő kommunikációt a vezető, vezető-helyettesek és 

óvodatitkárok között. Az email-es kommunikáció jól működik, hatékonysága évről évre jobb 

eredményeket mutat.  

A lényeges, minden pedagógust érintő információkat a nevelőtestület tagjai a szóbeli 

tájékoztatás mellett elektronikusan is megkapják.  

A pedagógus dolgozók épületenként heti rendszerességgel megbeszéléseket tartottak. 

A nem pedagógus dolgozók munkamegbeszélésére székhely és telephelyi szinten változó 

arányban került sor, a vezető-helyettesek döntése alapján, átlagosan havi rendszerességgel. 

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

formában) történt. 

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

dolgozó számára szóban, papír alapon és digitálisan is.  
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A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

1.  Nevelőtestületi 

tanácskozások (nevelés 

nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

 

Székhely 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

88 % 

Lurkó 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

95 % 

Cseperedő 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

100 % 

Össz. 

elégedettség 

 

 

94 % 

A teljes nevelőtestület és alkalmazotti közösség 

részvételével nevelés nélküli munkanapon adódott 

erre lehetőség. Két alkalommal került 

megszervezésre. 

2.  Vezetőségi értekezletek, 

fórumok 

 

Székhely 
pedagógusok 

elégedettsége 

( szakmai 
feladatok- 

információk) 

 
77 % 

Lurkó 
pedagógusok 

elégedettsége 

( szakmai 
feladatok- 

információk) 

 
100 % 

Cseperedő 
pedagógusok 

elégedettsége 

( szakmai 
feladatok- 

információk) 

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

 

 

92 % 

Az óvoda vezetősége ( vezető és helyettesek)  

egyeztető megbeszélésére 3-4 hetente, illetve feladat 

függvényében került sorra. A telephelyi vezető-

helyettesek igénye: gyakrabban szervezett 

megbeszélésre lenne szükség. 

 Szakmai munkaközösségek 

3.  - intézményeken 
(tagintézmény, telephely) 

átívelő 
 

Székhely 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

80 % 

Lurkó 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

78 % 

Cseperedő 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

80 % 

Össz. 

elégedettség 

 

 

79 % 

 

4.  - óvodaszintű 

 

Székhely 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

85 % 

Lurkó 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

78 % 

Cseperedő 

pedagógusok 
elégedettsége 

( szakmai 

feladatok- 
információk) 

 

88 % 

Össz. 

elégedettség 

 

 

83 % 

 

5.  Szakmai munkacsoportok 
(belső értékelés, 

gyermekvédelem, portfolió 

műhely, esetmegbeszélő, stb.) 

 

Székhely 
pedagógusok  

 

87 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 

100 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 

88 % 

Össz. 

elégedettség 

92 % 

A nevelési év során jól működtek, önálló 

feladatokat láttak saját tervezésük alapján.  
 

6.  Munkaértekezletek az éves 

munkaterv szerint (dajkai, 

pedagógiai asszisztensi)  

 

Székhely 

pedagógusok  
 

81 % 

Lurkó 

pedagógusok  
 

100  % 

Cseperedő 

pedagógusok  
 

88 % 

Össz. 

elégedettség 

90 % 

Szervezésük rendszeressége fontos lenne az 

intézményben, igény van rá az érintettek részéről. 

 
 

7.  Alkalomszerű, szükség Székhely 
pedagógusok  

Lurkó 
pedagógusok  

Cseperedő 
pedagógusok  

Össz. 
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szerinti munkaértekezletek 

 

 

88 % 

 

100 % 

 

88 % 
elégedettség 

92 % 
A feladatok függvényében került megszervezésre, 

konkrét céllal és témával. A székhely és 

telephelyek szintjén egyaránt 4-5 alkalommal volt 

ilyen jellegű munkaértekezlet (szakmai tartalmak, 

szervezési kérdések). 
 

8.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör 

bevonásával 

 

Székhely 
pedagógusok  

 

85 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 

100 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 

100 % 

Össz. 

elégedettség 

95 % 
A teljes dolgozói kör bevonására nevelés nélküli 

napon van lehetőség. Szervezése nagy 

körültekintést igényel a magas dolgozói létszám 

miatt. 2 alkalommal került megszervezésre. 
 

9.  Érdekképviseleti 

értekezletek, megbeszélések 
- 

10.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

 

Székhely 
pedagógusok  

 

85 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 

100 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 

66 % 

Össz. 

elégedettség 

84 % 

A három óvodából álló intézmény esetében 

hangsúlyozott szerepet kap. A rész-

nevelőtestületek által működtetett 

munkaközösségek, a pedagógus önértékelés, 

illetve a gyakornoki rendszer ad lehetőséget a 

hospitálásra.  
 

11.  Elektronikus 

kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

Online- Driwe munkafelület 

használata, stb.) 

 

Székhely 

pedagógusok  

 
92 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
100 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

97 % 

Az óvoda vezetésének tagjai és a nevelőtestület 

tagjai között gyakorlattá vált. A szakmai 

munkaközösségek egyeztetéseinek egy része is 

elektronikus úton történik. A kollégák jól 

működtetik az elektronikus tájékoztatásra szolgáló 

levelező csoportokat. 

 
 

12.  Faliújság 

 

Székhely 

pedagógusok  

 
85 % 

Lurkó 

pedagógusok  

 
100 % 

Cseperedő 

pedagógusok  

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

95 % 

A dolgozók tájékoztatását szolgálja, naprakész 

információkat tartalmaz. Fontos szerepet 

foglal el a napi tájékoztatásban.  
 

13.  Flottás telefonvonal használat 

 

Székhely 
pedagógusok  

 
87 % 

Lurkó 
pedagógusok  

 
100 % 

Cseperedő 
pedagógusok  

 
100 % 

Össz. 

elégedettség 

96 % 

Flottás telefonvonalat az óvodák egymás között 

(óvodatitkárok, helyettesek), valamint a vezetőség 

tagjai használnak. Költségkímélő módja a napi 

kommunikációnak. 

14.  Egyéb intézményi gyakorlat 

bemutatása 
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A koronavírus-járvány idején alkalmazott kapcsolattartási formák (a csoportban 

dolgozó kollégák, valamint az óvodapedagógusok és a családok között) bemutatása és 

rövid értékelése:   

 

Az óvodavezetés és a dolgozók közötti kapcsolatteremtés 

Az óvoda vezetése és dolgozói a járványveszélyt megelőzően is működtettek zárt csoportokat, 

amelyek segítségével a napi kommunikáció, az információk megosztása történt. A karantén 

időszakában ezeknek a kommunikációs csatornáknak a szerepe felértékelődött, a személyes 

találkozásokat, megbeszéléseket helyettesítették. Ami újdonságként került bevezetésre: heti 

szinten tartott az óvoda vezetése konferenciabeszélgetést a különböző dolgozói csoportok 

bevonásával. 

A szülőkkel történő kommunikáció az alábbi módon alakult: 

A koronavírus járvány idején a szülőkkel első körben email formájában vettük fel a 

kapcsolatot. Segítségünkre volt ebben a folyamatban a korábban működő levelezési 

gyakorlatunk, és a szülői munkaközösség tagjai is mindent megtettek az információk 

továbbítása érdekében ( óvoda ügyeleti rendszere, óvintézkedések részletei, aktuális 

információk, várható óvodanyitás). Soha nem tapasztalt mennyiségű emailt fogadtunk és 

válaszoltunk meg a helyzet kezelése és a megfelelő tájékoztatás érdekében. 

Az óvodapedagógusok, a gyógypedagógusok, az óvodapszichológus és a logopédus 

ugyancsak online csatornákon keresztül vették fel a kapcsolatot a szülőkkel. 

Elsőként a fejlesztő ellátás érdekében teremtettünk kapcsolatot a szülőkkel, email formájában. 

A fejlesztések folyamatosságát biztosítva egyéni konzultációkra került sor a fejlesztésben 

részt vevő gyermekek szüleivel. 

Március második felében megalakult a Dél-Kelenföldi Óvoda fejlesztői csoportja a Facebook 

közösségi oldalon, ahová az érintett szülőket és a kollégákat hívtuk meg. 

Gyógypedagógusaink rendszeresen osztottak meg olyan tartalmakat, amelyek az egyéni 

fejlesztést szolgálták otthoni körülmények között. 

Az óvodapedagógusok az óvodai csoportok által korábban is működő online levelező 

csatornákon keresztül, illetve emailben vették fel a kapcsolatot a szülőkkel és a 

gyermekekkel. Az óvónő-párosok hang- és videó-üzenetekkel, játékos feladatok 

továbbításával, mesével, verssel, mozgásos játékokkal valósították meg az óvodai nevelés 

feladatait, online módon. Több zárt csoportban működött drive felület, ahol pedagógusaink az 

óvodások fejlesztését célozták meg. A szülőknek lehetőségük volt a zárt csoporton belül 

megosztani gyermekeikkel kapcsolatos tapasztalataikat, az otthoni fejlesztések tapasztalatait. 

Április folyamán megalakult a közös óvodai csoport a Facebook közösségi oldalon. Ezen a 

csatornán keresztül minden szülő meghívást kapott a belépésre, a többség élt a részvételi 

lehetőséggel. A székhely és telephelyek óvodapedagógusai egy-egy kinevezett szóvivő  

pedagógusnak küldték meg az óvodai neveléshez kapcsolódó tartalmakat, amelyeket a 

szóvivő osztott meg heti rendszerességgel a zárt csoportban. 

 

Ebben a váratlan és nehéz időszakban mindannyiunk kreativitása és IKT kompetenciája 

ugrásszerűen fejlődött. Soha nem tapasztalt helyzetbe kerültünk, ahol az adódó feladatokat és 

váratlan helyzeteket meg kellett oldanunk. A számtalan pozitív visszajelzésből következtetve 

úgy látjuk, hogy a Dél-Kelenföldi Óvoda nevelőközössége és dolgozói köre jól teljesített a 

járványhelyzetben is. 
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Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: Az óvoda székhelyén és telephelyein jól működik az információátadás. 

Az elektronikus úton történő kommunikáció egyre jobban beépül a gyakorlatba, 

megkönnyítve az információ gyors áramlását. 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

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

folyamatos fejlődés. 

A koronavírus-járvány ideje alatt létrehozott online kommunikációs csatornák, zárt csoportok 

megtartása fontos lenne. 

A nevelőmunkát segítő munkatársak részére több, rendszeresen szervezett egyeztető 

megbeszélésre van szükség. 

A nevelési év során elmaradt a személyes találkozás a Humán Szolgáltató Központ új 

munkatársával, ezt pótolni szükséges. 

 

 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ 

KAPCSOLATAI 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a 

partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat 

a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival 

megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.  

 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.  

Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, továbbá az 

intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi szerepvállalás is. 

 

 

 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  
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A Dél-Kelenföldi Óvoda külső partnereinek azonosítása az intézmény megalakulásának 

évében, 2015-ben megtörtént. 

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

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

óvodával kapcsolatban álló szülők. 

 

Intézményünk jól működő gyakorlatában a partnerek tájékoztatásának több módját 

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

meg.  

Az intézmény működéséről, a fontos eseményekről óvodaépületeink központi hirdetőtábláin, 

illetve honlapunk segítségével is tájékoztatunk.  

A fenntartó önkormányzat biztosítja az óvodák számára a megfelelő tárhellyel rendelkező 

honlapot, és informatikus segítségét is a működtetésben.  

A honlap tartalmainak frissítését két óvodapedagógus kolléga koordinálja, épületenként egy-

egy óvodapedagógus állítja össze az anyagokat.  

Partnereinket rendszeresen tájékoztatjuk az új honlap létrejöttéről és az elérési útvonalról. 

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

és szabályozó dokumentumokat, az aktuális híreket, az óvodai rendezvények képes 

beszámolóit, a  környezeti vetélkedő keretében szervezett programokat és elért eredményeket.  

 

A szülői közösség véleményét korlátozás nélkül biztosítjuk a jogszabályok által előírt 

esetekben, illetve az óvoda életét lényegesen befolyásoló döntések előtt. 

Az intézményi önértékelés és tanfelügyelet kapcsán a szülők véleményüket kinyilvánították, 

sok pozitívumot fogalmaztak meg. 

 

Terveinkről, eredményeinkről az érintett partnereket az elmúlt nevelési év során is 

igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni.   

 

Az információ átadás színtereinek bemutatása 
 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Külső  kapcsolatok  - Szöveges értékelés 

              Szóbeli 

1.  - Egyéni 

beszélgetések 

A pedagógusok véleménye alapján egyik  

legfontosabb kommunikációs forma.  

Gyakoriság: 90 % 

2.  - Értekezletek, 

megbeszélések 

A szülők és pedagógusok egyaránt igénylik, 

hagyományos és hatékony. 

Gyakoriság: 86 % 

3.  - Egyéb: Online 

kommunikáció, 

fórum 

Óvodai szinten a csoportok nagy része használja az 

email formájában a tájékoztatást, egyre több 

pedagógus páros és szülői közösség igényli. A szülői 

közösségek fórumai az óvodapedagógusok számára 

nem mindig publikusak. 

Gyakorivá vált a járványveszély miatt 
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              Írásbeli 

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

tájékoztatást szolgálja. 

Gyakoriság: 90 % 

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

Gyakoriság: 91 % 

6.  - Meghívó Használata alkalomhoz kötött. 

Gyakoriság: 90 % 

7.  - Közösségi oldal A pedagógusok körében inkább egyéni 

kommunikációs forma volt, a koronavírus járvány 

miatt az óvoda is létesített intézményi csoportot a 

közösségi oldalon.  

Gyakoriság: 86 %  

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

az óvodai tájékoztatásban ( dolgozók és partnerek / 

szülők körében egyaránt) 

Gyakoriság: 82 % 

9.  - Egyéb: saját 

levelezőlista, csoport 

szinten 

Az óvoda különböző közösségei csoportokat hoznak 

létre, egyre gyakrabban használt és hatékony 

kommunikációs forma. 

Gyakoriság:  100 % 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

A kommunikáció az óvodaépületeken belül az elvárható szinten történik, az óvodán kívül  ( 

intézményünk bemutatása, népszerűsítése) további fejlesztés szükséges. 

A székhely / telephelyek vonatkozásában lényegi kérdés az operatív vezető-helyettesek 

együttműködése – ennek megtartása, továbbfejlesztése folyamatos feladat. Az intézmény 

szempontjából az óvodavezetés tájékoztató szerepe rendkívül fontos, a rendszeres tájékoztatás 

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

véleményét.  
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6. A PEDAGÓGIAI MUNKA 

FELTÉTELEI 

Forrás: PP, ÖP, SZMSZ, Vezetési program, 

Továbbképzési program / Beiskolázási terv, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

 

Vezető megítélése (1-3): 

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

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

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

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

szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.  

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és 

alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.  

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

feltételeinek megteremtése érdekében.  

  Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések 

előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra 

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

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

lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.  

 

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény 

nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak?  

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat 

a fenntartó felé.  

 

 

Intézményünkben a pedagógiai munkához, a pedagógiai programban meghatározott 

célok megvalósításához és a működéshez szükséges tárgyi feltételek mindhárom épületben 

megfelelő / elfogadható minőségben adottak.  

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

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

eszközfelmérő táblázatot használjuk.  

Az elmúlt nevelési évben intézményi költségvetési keretből sikerült biztosítani a 

játékállomány bővítésére és a szükséges eszközök beszerzésére óvodai csoportonként a 

szükséges összeget. 
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 A csoportok további eszköz- és játékállományát részben költségvetésből, részben a  

telephelyeken működő alapítványok támogatásával, valamint szülői segítséggel  

lehetőségeinkhez mérten gyarapítottuk.  

Udvari játékokat környezeti támogatásból, illetve alapítványi finanszírozással sikerült 

beszerezni. 

A három épületben kisebb karbantartások kerültek sorra, tisztasági festés a Lurkó telephelyen 

valósult meg. A székhely óvodában átalakításra került az irodai rész, a helyiségek ésszerűbb 

elrendezésével, valamint egy vendégmosdó kialakításával. 

Az Újbuda Környezettudatos Óvodája vetélkedő finanszírozási összegéből és a nyereményből 

minden óvodának sikerült olyan környezeti nevelést támogató eszközöket vásárolni, valamint 

környezet megóvására nevelő programokat szervezni, amelyek a pedagógiai munka 

hatékonyságát szolgálják.  

 

Ssz. Eszközök Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege 

Költségvetés 
 Egyeztetés 

szükséges! 

 
 

Szülői 

támogatás 
(alapítvány, 

adomány) 

 

Egyéb 

1.  Mikulásra ajándék 45000.-   

2.  4 asztal + 2asztal 

+ 4 asztal 

 

26670x8=   

213360.-  

33414x2=      

66828.- 

  

3.  vizuális 

foglalkozáshoz 

ceruza, rajzlap, 

ragasztó... 

 10000.- 18000.- 

8000.- 15000.- 

15000.- 

 

4.  tisztálkodási 

eszközök 

 15000.-  

5.  játszószőnyeg  15000.-  

6.  Mikulásra ajándék  20000.-  

7.  gyerekpad 

öltözőbe 

 30000.-  

8.  adventi 

barkácsolásra 

eszközök 

 10000.- 3000.-   
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Ssz. Eszközök Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege 

Költségvetés 
 Egyeztetés 

szükséges! 

 
 

Szülői 

támogatás 
(alapítvány, 

adomány) 

 

Egyéb 

9.  viaszos vászon  4000.-  

10.  fonott kosarak  12000.- 4000.-  

11.  függöny  15000.-  

12.  ünnepekre, 

születésnapokra 

egyéb eszközök;  

 15000.- 

6000.-           

10000.- 

 

13.  játékok, könyvek  5000.-  

14.  futóbiciklik 

kerékcseréje 

 4000.-  

15.  ünnepi terítők  8000.-  

16.  könyvek  20000.-  

17.  kisbútorok 64000 38000 20000 

18.  kreatív eszközök 30000 250000  

19.  játékok 180000 165000  

20.  év elejei eszköz 

vásárlás  

 100.000  

21.  Mikulás csomag  80.512  

22.  fejlesztő játékok  250.000   

23.      

 

Programok finanszírozása: 

 

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

környezeti támogatás összegéből, nagyobb arányban szülői támogatással sikerült 

megvalósítani. 

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

támogatással és egyéb forrásból sikerült megvalósítani. 

Cseperedő Óvoda telephely: a gyermekek és szülők számára szervezett programokat szülői / 

alapítványi támogatással sikerült megvalósítani.  

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:      

Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges eszközökkel, a további fejlesztés 

igényével. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:      
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A pedagógiai program megvalósításához szükséges szakmai anyagok és eszközök folyamatos 

beszerzése szükséges. 

Fontos a rendelkezésre álló eszközök ésszerű és takarékos használata mindhárom 

közösségben, valamint azok fokozatos pótlása az elhasználódás mértékében. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök folyamatos biztosítása, elavult eszközök cseréje. 

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

 

 

Személyi feltételek 

 

Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő/tanító munka 

humánerőforrás-szükségletéről.  

 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

 

A Dél-Kelenföldi Óvodában a humánerőforrás biztosítása a köznevelési törvény által 

meghatározott létszámkeret szerint történik. A fenntartó önkormányzat minden intézményben 

a törvényben előírt létszámot biztosítja, kiegészítve azt a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztő szakembereivel ( gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógus). 

 

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

igazodnak.  

2020 évben 3 pedagógus kollégánk ment nyugdíjba. Bízunk abban, hogy a nyugdíjba vonuló 

kollégákat sikerül pótolni, a megüresedett helyekre új kollégákat találni. 

 

A fenntartó önkormányzat által biztosított személyi állomány létszáma, teljes és részállású 

dolgozókkal együtt: 

- 1 fő óvodavezető, 1 fő független vezető-helyettes 

- 40 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

- 1 fő óvodapszichológus, 2 fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus ( gyógypedagógus 

végzettséggel) 

- 7 fő pedagógiai asszisztens 

- 20 fő dajka, 2 fő konyhai dolgozó 

 - 3 fő óvodatitkár 

- 4 fő takarító 

- 2 fő kertész. 
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Dél-Kelenföldi Óvoda – 

dolgozói fluktuáció 

/ munkakör/ 

Székhely- telephelyek szintjén történt változás Összesen 

(20 csoport/ fő) Székhely óvoda 

(M) 

 

9 csoport 

Lurkó 

Óvoda 

telephely 

 

6 csoport 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

 

5 csoport 

Óvodapedagógus - 1 pedagógus 

(betöltetlen 

állás) 

+ 1 új 

pedagógus         

-1 fő hiány 

(betöltetlen 

állás) 

-         1 új 

óvodapedagógus 

– 2 fő hiányzó 

Pedagógiai munkát 

segítő dolgozó 

( óvodatitkár, ped. 

asszisztens, dajka) 

4 esetben 

történt változás 

1 fő hosszabb 

hiányzás                

( betegség) 

2 fő 

személyében 

változás 

1 fő 

hosszabb 

hiányzás             

(betegség) 

 

2 fő 

személyében 

változás 

1 fő 

hosszabb 

hiányzás                

( betegség) 

8 fő 

személyében 

változás 

 

3 fő hosszabb 

hiányzás 

     

 

A nevelési év folyamán – az előző évekhez viszonyítva – kevesebb változás történt a dolgozói 

állomány terén. 

Sajnálatos módon két óvodapedagógus állásunkat nem sikerült betölteni. 

A dajkai munkakört betöltő dolgozóink – szerencsére – nagyon stabil állományt képeznek, az 

óvoda stabil működése érdekében ez nagyon fontos. 

Az óvodatitkár személyében történt még változás, a Cseperedő telephelyen.  

A nevelési év végére két óvodapedagógus hiányzott a 40 főből ( betöltetlen állás – Székhely 

és Lurkó telephely). 

Szeptembertől azonban további 3 óvodapedagógusra lesz szükség, nyugdíjazás miatt.  

A dolgozói hiányzások száma - hosszasabb betegség miatt-  az elmúlt évben  megnövekedett. 

A helyettesítést belső kollégákkal minden épületben sikerült megoldani. 

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

sikerült helyi szinten megoldást találni. 
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Továbbképzés / szakmai 

program megnevezése 

 

 

Székhely- telephelyek / 

továbbképzésen résztvevők száma ( 

fő) 

Összesen 

(fő) 

Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó 

Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

MOZGÁSKOTTA 17   17 

Vizuális játékok, 

képességfejlesztés ás 

tehetséggondozás a 

gyakorlatban 

1   1 

Katarzisz - komplex 

művészetterápiás képzés 

1   1 

Tesz-vesz-muzsika program 

30óra 

 1  1 

Bemeneti mérés (kerületi)  1  1 

Integrálás problematikája  1  1 

Idegrendszeri éretlenség 

tünetei(Szakmai napok) 

 6  6 

A pedagógus lelki 

egészsége(Szakmai napok) 

 5  5 

Örömteli gyermekévek-

mozgásfejlesztés(Szakmai 

napok) 

 5  5 

Gyermek jóga pszichomotoros 

fejlesztés 

  1 1 

Mozgás konferencia – kerületi 

szintű 

  5 5 

     

Összesen: 19 19 6 44 

 

Milyen területen szeretnének továbbfejlődni a pedagógusok: 

 

Zeneterápiás képzés befejezése 

Gergely Ildikó féle mozgás – Mit, miért, hogyan?,  

Nyugi-ovi;  

Mozgásterápiák  - idegrendszeri éretlenség fejlesztése, 

Naprakész adminisztráció, Differenciálás és segítségadás korcsoportok szerint. 

Szülőkkel való kommunikáció, konfliktushelyzetek kezelése, részletesebb 

foglalkozástervezés. 
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Speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztése, együtt nevelése egészséges társaikkal /SNI, 

BTMN 

Így tedd rá! továbbképzés 

SNI gyermekek integrálása,  

IKT eszközök használata,  

Környezeti tartalmú továbbképzés,  

Mozgással kapcsolatos továbbképzések,  

Ének-zene terület,  

Mentori munka 

 

- Számítógépes ismeretek bővítése 

- SNI gyermekek hatékonyabb integrálása, fejlesztésük 

- Új külső szakemberekkel való kapcsolattartás 

- IKT eszközök használata 

- Autizmus területén való továbbképzés 

- Drámapedagógia 

- Környezeti nevelés 

 

Tervezet a következő nevelési év belső szakmai továbbképzéseinek témájára 

(munkaközösségi foglalkozások, nevelőtestületi tanácskozások): 

 

Mozgásfejlesztés, drámapedagógia, SNI gyermekek fejlesztése a csoporton belül. 

SNI BTMN es gyermekek integrálása, 

Projekt munkák elkészítésébe bepillantás 

iskola előkészítő foglalkozások témáinak feltárása 

Drámapedagógus 

Budainé Balatoni Katalint, az Így tedd rá! néptánc program kidolgozóját. 

Tokovicsné Rékasi Júlia, mint a Rajzelemzési Intézet munkatársa 

 

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Tesz-vesz Muzsika Program 

Így tedd rá!- néptáncos képzés 

Pompás napok- nevelés játékkal, mesével 

Antal Judit: Mentálhigiénés szakember 

 

Balogh László és Kis Mihály: Átmenet az óvodából iskolába 

Játékpszichológus 

Gyarmati Éva : Tehetséggondozás  

 

 

Az önértékelés bevezetésének évétől számítva (2015-2020) 

 mely területekre készítettek a kollégák az önértékelés eredményeként  

önfejlődési terveket? 

 

Konfliktusmegelőzés és kezelés módszereinek alkalmazása 

Tudás folyamatos megújítása, pedagógiai gyakorlatban való eredményes alkalmazása 

Szakmai kooperációban való aktív részvétel 

Differenciálás, forrásmegjelölés megjelenítése a tervezés során. 

Ének-zene tevékenységi terület 
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IKT eszközök használata,  

SNI gyermekek integrálása 

Pedagógiai folyamatok értékelésének tudatosabb tervezése 

Önértékelés, értékelés, önreflexió 

 

Digitális eszközök korszerű magabiztos használata 

A gyermekek érzékenyítése a fogyatékkal élők iránt 

Innovációkban való határozottabb jelenlét 

Az SNI gyermekek nevelésével kapcsolatos ismeretek bővítése 

Mozgáskotta használatának elsajátítása 

Projekt alapú tervezés ismereteinek bővítése 

A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának elősegítése 

Drámapedagógia elvégzése 

SNI –s fejlesztések továbbgondolása és fejlesztése 

Kommunikációs és vezetéstréning elvégzése 

Differenciáló pedagógia még kiterjedtebb használata 

IKT eszközök hatékony használatának elsajátítása 

Pozitív fegyelmezés módszereinek megismerése, alkalmazása 

Mozgásfejlesztés, a mozgáskotta módszerével 

 

 

 

Az önértékelések eredményeire alapozott önfejlődési tervek  

megvalósításának bemutatása - SWOT- analízis - ÖSSZEGZÉS 

 

ERŐSSÉGEK, EREDMÉNYEK: Színvonalas szakmai munka, lelkiismeretes 

munkavégzés, népszerű intézmény 

 

NEHÉZSÉGEK, FEJLESZTHETŐSÉGEK, 

TOVÁBBI FELADATOK: 

Humán erőforrás feladatainak növekedése, 

feladatok torlódása, munkamegosztás, közös 

teherviselés 

KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, LEHETŐSÉGEK: Képzéseken való részvétel, tudás megújítása, jó 

gyakorlatok feltérképezése 

 

A MEGVALÓSÍTÁST NEHEZÍTŐ 

AKADÁLYOK: 

Humán erőforrásban jelentkező hiány 

 

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

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

erőforrás biztosítása az óvoda zavartalan működésének érdekében.  

Az intézmény saját dolgozói állományban rendelkezik óvodapszichológus, gyógypedagógus 

és fejlesztő pedagógus szakemberrel. 

Az óvodai dolgozókra jellemző, hogy lelkiismeretesen végzik munkájukat, a munkamorál 

általánosságban véve jónak mondható. 

- Fontos a hatékony munkaszervezés, feladatmegosztás.  
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- Szakmai munkához és működtetés feladataihoz kötődő kommunikáció erősítése. 

- Feladattudat és felelősségvállalás fejlesztése. 

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

alkalommal szokásos jutalom lehetőségén kívül. 

 

 

Szervezeti feltételek 

 

Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája 

van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

 

Az intézmények munkatársai a 

továbbképzések tapasztalatait megosztják 

egymással, belső továbbképzési 

konzultációs programokat szerveznek.  

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda szervezeti kultúrájában az elmúlt három év során fejlődés 

tapasztalható.  A szervezeti egységek feladatainak konkrét meghatározása, az együttműködés 

formáinak rögzítése és gyakorlati alkalmazása a szervezet továbbfejlődését szolgálta.  

Az intézményi klíma elfogadható, az előző nevelési év eredményeihez képest lényeges 

változás, elmozdulás nem történt. 

 A szervezet fejlesztése területén az intézményben folyamatos feladataink vannak. 

 

A pedagógiai munka gyakorlatában az intézményen belül székhely és telephelyek 

vonatkozásában jó szakmai együttműködés zajlik. A rész-nevelőtestületek korábbi évek során 

kialakított jó gyakorlatait az új intézmény működésébe igyekeztünk beépíteni, minden 

épületünkben a dolgozói közösség az egyéni arculat megőrzését fontosnak tartja. 

 

Óvodai szervezésben egy alkalommal, nevelés nélküli munkanap keretében került sor 

nagyobb létszámban a nevelőtestület képzésére és szemléletformálására: Mozgás szakmai 

centrumként konferenciát szerveztünk, amelyre meghívtuk a kerület pedagógusait. Kollégáink 

tartották az előadásokat, kiváló témákat dolgoztak fel a mozgásfejlődés területéről. 

 

Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az alábbiak szerint osztották meg a 

Kollégák az intézmény falain belül / kívül: 

- Csombok Gabriella:   

Bemutató foglalkozás hallgatók számára ( szabad játék támogatása, rajzolás, festés és ének 

tevékenység) 

 

- Kenesei Enikő: előadás 

Tudás megosztás intézményen belül -  Mozgáskotta használata a csoportban 
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- Németh Erika :  

Bemutató foglalkozás hallgatók számára ( verselés, mesélés) 

 

- Kisné A. Andrea : előadás  

Gyermekjóga – életmód és mozgásforma megalapozása - a XI. kerület pedagógusainak 

 

- Kijácz Orsolya: előadás 

Alapozó terápia – a XI. kerület pedagógusainak 

 

- Majkó Erzsébet szomatopedagógus: előadás 

Mozgásfejlődés  – a XI. kerület pedagógusainak 

 

A szervezet állapotára utaló, az intézményben nevelési év végén felmért 

elégedettségadatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű mérési 

eredmények 

    

Ssz. 

Pedagógusok és a munkájukat 

segítő alkalmazottak elégedettség 

adatai és azokból következő 

fejlesztések 

0,1,2,3.  

% 

Sz   L    CS 

  

Fejlesztési javaslat 

1.  A székhely/ telephelyen  

„uralkodó” légkör                                                     
77% 96% 85% - motivációs lehetőségek 

feltérképezése, közös 

programok szervezése 

2.  Az óvodában (intézményi 

szinten) „uralkodó” légkör                                                     
75% 79% 90% - tájékoztatás és pozitív 

kommunikáció 

3.  Munkakörülmények   

 

80% 71% 100% - folyamatos fejlesztés, 

eszközbeszerzés 

4.  Kapcsolat (és kapcsolati 

lehetőség) a vezetés tagjaival 
83% 96% 100% - vezetői jelenlét 

egyensúlyának alakítása 

5.  Kapcsolat (és kapcsolati 

lehetőség) a nevelőtestület 

tagjaival intézményi szinten 

94% 83% 100% - több szakmai 

megbeszélés szervezése 

intézményi szinten 

6.  Információáramlás intézményi 

szinten 

 

66% 75% 85% - kommunikációs 

csatornák működtetése, 

operatív vezető-

helyettesek szerepének 

hangsúlyozása 
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7.  Információáramlás székhely/ 

telephelyi szinten 

 

75% 92 % 80% - kommunikációs 

csatornák működtetése, 

operatív vezető-

helyettesek szerepének 

hangsúlyozása 

8.  Részvételünk a szabályozó 

dokumentumok készítésében 
80% - 100% - motivációs lehetőségek 

feltérképezése, közös 

programok szervezése 

9.  Munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek hatékonysága 
83% 92 % 95 - hatékonyság növelése 

 Átlag pont / % 88 %  

 

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Erősségek: 

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

A fenntartó önkormányzat lehetőséget biztosít továbbképzések szervezésével a szakmai 

fejlődésre. 

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

A gyakornok kollégák segítése, valamint a főiskolai hallgatók gyakorlatának szervezése 

óvodáinkban hangsúlyos feladat. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

Szakmai bemutatók szervezése, jó gyakorlatok beépítése a rész-nevelőtestületek 

mindennapjaiba 

Továbbképzési kedv, igény megőrzése. 

Folyamatos tájékoztatás a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer és minősítés 

követelményeiről, változásairól;  érintett pedagógusok felkészítése 

SNI gyermekek nevelését segítő továbbképzések előnyben részesítése 

Tudásmegosztás, új ötletek beépítése a mindennapi nevelőmunkába. 
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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 

Forrás: PP, Vezetési program, Munkaterv, 

Továbbképzési Program 

 

Adatszolgáltatás: - 

Vezető megítélése (1-3): 

3 
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli, 

és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi eredmények 

ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. 

A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal 

(jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza 

meg.  

  Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés 

szintjén.  

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 

gyakorlat része.  

 

 

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai 

programban szereplő kiemelt stratégiai 

célok operacionalizálása, megvalósítása?  

 

Elvárás: A tervekben (éves munkaterv, 

továbbképzési program, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a pedagógiai program 

kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, 

feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 

eredménymutatók.  

 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a 

nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és 

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban történik.  

 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda megalakulása óta az ötödik nevelési évét zárta.  

 

Intézményünkben a szabályozó dokumentumainkban lefektetett stratégiai célok határozzák 

meg az operatív célok kitűzését és a feladatokat. 

A megalkotott dokumentumokat az elmúlt öt év során többször felülvizsgáltuk, módosítottuk, 

jogszabályhoz igazítottuk. 

 Stratégiai és operatív dokumentumaink a hatályos jogszabályok előírásai alapján készültek, 

őrzik az óvodák egyéni arculatát és hagyományait. 

 

2019. évben az alapdokumentumok módosítására, jogszabályhoz igazítására több alkalommal 

került sor (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program).  

A nevelőtestület 2018 évben elkészítette az Értékelési – teljesítményértékelési- szabályzatot. 
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Pedagógiai Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban került 

megalkotásra. 

A Pedagógiai Program beválásának és hatékonyságának vizsgálatára is sor került, a 2019. évi 

programmódosítás során a lényeges megállapítások beépítésre kerültek. 

 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében az intézmény öt évre szóló továbbképzési tervvel 

rendelkezik. Az öt éves továbbképzési tervből kerül lebontásra az éves beiskolázási terv. Az 

ajánlott és támogatott továbbképzések a stratégiai és operatív célok megvalósítását és a 

fenntartói elvárásoknak való megfelelést támogatják, kiemelten az alábbi nevelési területekre 

koncentrálva: környezeti nevelés, mozgás, ének-zene, különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek integrálása. 

A továbbképzések megvalósítása a beiskolázási terv alapján, elfogadható ütemben és 

arányban teljesült. 

 

Az intézmény éves munkatervében kerülnek részletesen meghatározásra  – a stratégiai célok 

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

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

általános feladatokon túl a székhely és telephelyek vonatkozásában is megjelennek. 

 

A nevelés és ismeretátadás tervezése a csoportok szintjén éves, havi és heti bontásban 

történik, projekt tervezéssel. A csoportnaplók átdolgozásával mindhárom rész-nevelőtestület 

tematikus tervek alapján tervezi a játékban megvalósuló tanulást. Egy tematikus terv 2-5 hetet 

ölel fel, és a heti tervben kerül részletezésre. Csoportnaplóink megfelelnek a jogszabályban 

foglalt előírásoknak és az intézményi elvárásoknak. 

 

Elvárás a pedagógusok  

tervező munkájával  

szemben / számadatok 

 

Székhely- telephelyek vonatkozásában  

 

Megjegyzés 

Székhely 

óvoda (M) 

Lurkó 

Óvoda 

telephely 

Cseperedő 

Óvoda 

telephely 

A PP cél-és feladatrendszerére 

épülő éves tanulási tervvel 

rendelkezünk 

igen igen igen  

Témák / projektek száma a 

nevelési év folyamán – 

tematikus tervek 

9 

csoportonként  

37 

összesen 

 

28 

összesen 

 

 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok megfelelése 

az intézményi elvárásoknak és 

az Útmutató előírásainak 

igen  igen igen  
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Legsikeresebb projektek: 

Karácsony,  Ősz szele zümmög, Az idő körforgása,  

Kibújás vagy  bebújás, Karácsonyi készülődés, Közlekedj okosan! 

Mackó nap, Autómentes nap, Ősz kincsei 

 

 

 

8. NEM VÁRT ESEMÉNYEK ÉS FELADATOK A 2019-2020. NEVELÉSI ÉV 

FOLYAMÁN 

 

 

A koronavírus járvány és a kapcsolódó karantén idején 2020. március 16.tól kezdődően 

óvodánk ügyeletet tartott azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei munkavégzés miatt 

gyermekük felügyeletét más módon megoldani nem tudták. Szociális étkeztetést szerveztünk 

a fenntartó önkormányzat jóvoltából a rászoruló családoknak. 

Kollégáink részt vettek a kerületben működtetett segítő telefonügyeleti rendszerben, illetve a 

rászorultak, idős emberek számára történő csomagok összeállításában, kiszállításában. Az 

óvodai jelentkezés idén online zajlott, ami megnövekedett adminisztrációval járt az 

óvodavezetés és az óvodatitkárok számára. Május utolsó hetén az óvodakezdéssel 

kapcsolatos, illetve a  nyári időszak gyermeklétszámának felmérése zajlott. 

A Dél-Kelenföldi Óvoda a járványhelyzetben folyamatosan két online zárt csoportot 

működtetett, amelybe a szülők meghívást kaptak:  

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szülei a gyógypedagógusaink által működtetett 

csoportba léphettek be,  

- minden szülőnek lehetősége nyílt az óvodapedagógusaink által létrehozott csoporthoz 

csatlakozni, ahol hetente új játékos feladatok, mesék, versek, ovis dolgok kerültek 

megosztásra. Több óvodapedagógusunk drive felületet is létrehozott, ahová a saját 

óvodásainak szüleit vonták be. 

2020. júniustól óvodánk épületei megnyitottak. 

Az óvodai napirend a megváltozott helyzetben is igazodik a gyermekek érdekeihez és életkori 

sajátosságaihoz. A játék, a foglalkozások, az étkezések, a délutáni pihenő mind-mind 

gyermekeink érdekeit és optimális fejlődését szolgálják. Óvodapedagógusaink felmérik a 

gyermekek állapotát, és hangsúlyozott differenciálással segítik őket a visszaszokásban. 

Óvodásaink képességeinek fejlesztése a csoportokban júniustól fokozatosan óvodai nevelési 

programunk szellemében történik. 

Az óvodai életet úgy szervezzük, hogy a gyermekek azokkal a dolgozóinkkal találkozzanak, 

kerüljenek kapcsolatba a nap folyamán, akiket korábban már megismertek. 
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Iskolába készülők fejlesztése: 

- Logopédia: június folyamán 3-4 fő fejlesztése indult mikro-csoportos szervezésben.  

- Gyógytestnevelés: a megszokott napokon, az időjárás függvényében a szabadban 

szerveztük 

- Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai foglalkozások: saját fejlesztőink felmérték a 

fejlesztésben részt vevő gyermekek létszámát, és az egyéni, illetve mikro-csoportos 

foglalkozásokat június folyamán elindították. A Pedagógiai Szakszolgálatoknál 

felülvizsgálatot indítottunk azokra a gyermekekre vonatkozóan, akiknél ez esedékes. 

 

Nagycsoportosaink búcsúztatóját a megváltozott helyzetben is tervezzük, szeretnénk, ha 

minden iskolába készülő gyermek óvodai életének lezárása ünnepélyes keretek között 

történne. A csoportos óvodapedagógusok szervezése alapján, 2020. augusztus 24.-30. között 

szervezzük a búcsúzó, ballagó ünnepségeket. 

Új óvodásaink szülei részére várhatóan június végén szülői adategyeztetést tartunk. 

Nevelés nélküli munkanap: munkatervünkben június hónapra terveztük, a járványhelyzetre 

való tekintettel elhalasztjuk 2020. augusztus 29. napjára. 

Bízunk abban, hogy az új nevelési évet mindannyian egészségesen, újult erővel kezdhetjük. 

 

 

9. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, 

TAPASZTALATOK, JAVASLATOK 

 

 

A 2019-2020. nevelési év legemlékezetesebb szakmai élményei: 

 

Székhely Óvoda: 

Mozgáskotta megismerése 

Újbudai Szakmai Napok 

A mozgáskotta továbbképzés és a tavaszi pedagógiai szakmai napok előadásain való közös 

részvétel. 

A zene világnapjára való közös készülődés és előadás. 

Kenesei Enikő előadása a Szakmai Mozgáscentrum Kiskonferencián. 

 Újbudai Szakmai Napok – nevelés nélküli napként – több előadás meghallgatása 

A családias légkör, ami a csoportban van, egészen varázslatos. Rendkívül jó látni, ahogy a 

nagyok besegítenek a kicsiknek, mintha ők is kisóvó nénik lennének, utánozva a mi 

példánkat. 

Az őszi dió-, mogyoró-, mandulatörés olyan népszerű volt a teraszon, hogy még a szomszéd 

csoportból is jöttek át érte gyerekek, és mindenki megtanulta ezeknek a terméseknek a nevét. 

A személyes tapasztalatszerzés a legjobb módja az óvodások „oktatásának”. 
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A beszédértési problémával küzdő gyerekeink is elkezdtek érdemben kommunikálni, 

kevesebb konfliktusuk adódik azóta, és kevésbé agresszívan reagálnak a problémákra. 

Mozgáskonferencia előadásai a Cseperedőben.  

Lurkó telephely: 

Közösségünk jó irányba halad, egyre inkább összekovácsolódik ezáltal a szervezeti kultúra a 

Lurkó óvodában hatalmasat fejlődött az elmúlt évekhez képest. 

 Minősítő eljárás, Szakmai napok előadása, A mentorálási folyamat, amiben látható a 

hallgatók és a gyermekek kapcsolatának fejlődését,  

 

Cseperedő telephely: 

- szakmai nap az óvodánkban 

- októberi nevelés nélküli napunkon a jóga előadás 

 

 Leginkább tanulságos az volt (amit többé nem ismételnénk meg):   

 

Covid-19 vírus és pandémia okozta nehézségek és az ezzel járó bonyodalmak. 

Koronavírus, intézménybezárás. 

A székhelyen szervezett barkács-délutánra viszonylag kevesen jelentkeztek, de akik eljöttek, 

nagyon jól érezték magukat, utána is emlegették. 

 

A következő nevelési évre tett „három kívánságunk” a munkánkkal, 

munkakörülményeinkkel kapcsolatosan: 

 

Székhely Óvoda: 

Minden állás betöltött legyen. 

Nagyobb vírusoktól mentes év :) 

Kedves, jó kolléganőket találjunk  a süni és nyuszi csoportokba 

Legyen lehetőségünk a nevelés nélküli napunkat közösen, jó hangulatban eltölteni. 

Legyen minden státuszra kolléga, teljes létszámmal tudjunk működni. 

Egészséges, járványmentes környezet! 

Jusson időnk néha egy kis közös kikapcsolódása (pl. karácsonyi ebéd ). 

Egészség, béke, kitartás 

 

Lurkó telephely: 

Óvodai udvarunk fejlesztése, modernizálása 

IKT eszközök bővítése 

Humánerőforrás biztosítása 

 A felnőtt öltözőkben a körülmények javítása (asztal, szék, szekrény stb.) 

Csapatépítő kirándulás a Lurkó ovi dolgozóinak 

 

Cseperedő telephely: 

-  műfüves focipálya 

- több hinta 

- Mozgáskotta továbbfejlesztése 

- egyen-póló a dolgozók részére 
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Záró gondolatok 

 

A 2019-2020-as nevelési elindult, de mégis másképp. Pedagógus hiányunk még nem volt, 

hacsak ideig óráig nem (műtét, betegség miatti hiányzás, szülési szabadság)!  De olyan, hogy 

egy évet úgy kezdjünk, hogy a székhelyen 1 fő, a Lurkó telephelyen 2 fő hiányozzon még 

nem volt. Elismerés a dolgozók és vezető-helyettesek részéről a helyettesítések megoldása, 

megszervezése. 

A nevelésben és pedagógiai programok megvalósítását nem befolyásolta, mert erőn felül s 

megoldották a programokat, mentorálást és belső óvodai fejlesztést. Ehhez már csak az 

hiányzott, hogy 1 fő kórházba kerüljön, és hosszabb távon hiányozzon. 

A külső kerületi programokon való részvétel ilyen helyettesítés mellett korlátozott volt. De az 

ég küldött januártól egy fő óvodapedagógust, így kicsit enyhébb lett terhelés a Lurkó oviban. 

A környezettudatos munkacsoport tudatosan tervezte az óvodai és óvodán kívüli programokat. 

Folyamatos kiépítés alatt volt az új tisztítószerek beépítése, beszerzése és betanulása. 

A székhely Mozgolóda ovi benyújtotta a Zöld Óvoda programra a pályázatot. A Lurkó 

telephely az ősszel adja be a Minisztérium részére. 

És akkor jött egy olyan nem várt esemény, melyre nemhogy az óvoda, de még a világ sem 

volt felkészülve. A járványügyi helyzetre való tekintettel teljes szemlélet váltás volt szükséges 

a vezetés részéről, a dolgozók és természetesen a családok részéről. 

Az online kapcsolat felvételben a fejlesztőkollégák és a pszichológus állt első helyen. A 

csoportok maguk választották ki a kapcsolattartás formáját és módját. A szülőktől pozitív 

visszajelzést kaptunk az adott feladatok tükrében. 

A kollégák informatikai kompetenciája sokat fejlődött és vannak pozitív tapasztalatok, 

melyeket a pandémia után is hasznos lehet alkalmazni. A technikai állomány, mint óvodai és 

otthoni fejlesztésre szorul a hatékonyabb együttműködés érdekében. 

Büszke vagyok a kollégákra, akik részt vettek az ügyeletet igénylő gyerekek ellátásban, a 

kerületi feladatok segítésben, a call centerben végzett feladatok ellátásában. 

Az óvodai beiratkozás nem csak a járvány miatt volt más, hanem az egész rendszer átalakult. 

Nem volt egyszerű, átlátni, szervezni, egyik feladat hozta a másikat, és mindig arra jutottunk, 

hogy egy-egy lépést újra kell gondolni. 

A gyermekek újra óvodába járása zökkenőmentes, a zsilipelésben a gyerekek és szüleik 

rendkívül jó partnerek. Megértik, hogy vigyáznunk kell egymásra. 

A karantén időszaka alatt a Lurkó telephelyet a technikai dolgozók és óvónénik összepakolták 

és a közös helységek tisztasági festése megtörtént. A takarítás után a tiszta gyönyörű épületbe 

fogadhattuk az óvodásokat. 
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A székhelyen már a működés közben került kialakításra a plusz toalett, na ez már kevésbé 

volt kellemes, de a végeredmény mindent megért!! Így a szülőknek is van lehetőségük külön 

wc-t használni a higiéniai szabályok betartásával. 

A nyugdíjba vonuló kollégák helyére, boldogan mondhatom lesz utánpótlás, de a baby bumm-

mal még küzdünk. Az évközben szülési szabadságra menő kollégákat nagyon nehéz lesz 

pótolni. 

Reméljük a járvány második hulláma nem lesz ennyire korlátozott, csak szigorítások 

erősödhetnek meg újra! 

Mi minden esetben próbálunk gyakorlatiasak maradni, alkalmazkodni az elvárásokhoz, a 

szabályok betartásával védeni a dolgozóinkat, gyermekeinket és a családokat. 

Na és persze a humor, az elengedhetetlen, sokakban nőtt a feszültség, félelem, rettegés. Ennek 

ellenére a feladattudat, a segítő, támogató magatartás, okos félelem, elővigyázatosság, és 

megelőzés enyhítette az aggodalmat. 

Igyekszem és igyekszünk a vezetőség részéről jó példával elől járni! 

 

                                                 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. június 

                                                                           

Halászné Bogdány Zsuzsanna  

intézményvezető 

 

 

Mellékletek:  

1. Az óvoda kulcsfolyamatai és annak rövid elemzése 

2. Mozgás szakmai centrum beszámolója 

3. Belső Önértékelési csoport beszámolója 

4. Gyermekvédelmi beszámoló 

5. Gyógypedagógiai beszámoló 

6. Óvodapszichológus beszámolója 

7. Lurkó telephely szakmai munkaközösségének beszámolója 

8. Gyógytestnevelés beszámoló 

 

 

Csatolva:  

 Jegyzőkönyv: Nevelőtestületi legitimáció, jelenléti ívek 

 Jegyzőkönyv: Szülői legitimáció 
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AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI          1. sz. Melléklet 

Értékelés: 5 = Teljes mértékben, 0 = Egyáltalán nem 

Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket: 

Ss

z 
Kulcsterület Jól tervezett 

Írásban 

szabályozott 

Mindenki 

betartja 

Ellenőrzése 

folyamatos 

Fejlesztése 

folyamatos 

Átl

ag 
% 

1.  
Stratégiai és operatív tervezés; belső 

szabályozó dokumentumok 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   96,3 

2.  Munkaközösségek működése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   91,3 

3.  Intézményi önértékelés (P, V, I.) 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   98,6 

4.  Külső szakmai ellenőrzés, minősítés 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   99,3 

5.  Munkatársak képzése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   95,6 

6.  
Gyermekek fejlettségállapotának 

nyomon követése, értékelése 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   93,3 

7.  Partnerek igény és elégedettség mérése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   83 

8.  Infrastruktúra működtetése 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   88,3 

9.  
Dolgozók felvételének és elbocsátásának 

követelményei, eljárása 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   95 

10.  Tehetséggondozás 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   80 

11.  Felzárkóztatás 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   95 

12.  Szülői igényekre alapozott szolgáltatások 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   96 

13.  
Szabadidős tevékenységek, óvodai 

rendezvények 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0   98,3 

A szürke és a kék mezőt is kérjük kitölteni 

a kiszámolt adatokkal! 

 
Átlag 

pont %  
Átlag 

pont %  
Átlag 

pont %  
Átlag 

pont %  
Átlag 

pont %  

 93 % 

Átl

ag 

po

nt %  

 94  94  93  92  94  93 

 



Dél-Kelenföldi Óvoda  ÉVES BESZÁMOLÓ 2019 /2020   

1119 Budapest, Lecke u. 15-19. 

 

78 
 

 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

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

melléklet). Az értékelések átlaga teljes nevelőtestületi szinten a nevelési év végén  93 %, az 

eredmény jobb az előző évi értékelésnél ( 88,5 %), és lényegesen magasabb a három évvel 

korábbi értéknél ( 82 %). 

 

Legjobb értékeléssel záruló kulcsfolyamatok ( 95 % felett):  

- stratégiai és operatív tervezés; belső szabályozó dokumentumok 

- intézményi önértékelés,  

- külső szakmai ellenőrzés,  

- munkatársak képzése,  

- dolgozók felvételének és elbocsátásának követelményei, eljárása 

- felzárkóztatás, 

- szülői igényekre alapozott szolgáltatások  

- szabadidős tevékenységek-óvodai rendezvények 

 

Jó értékeléssel záruló kulcsfolyamatok ( 90 % felett): 

- munkaközösségek működése 

- gyermekek fejlettségállapotának nyomon követése, 

 

A nevelőtestületi értékelés alapján (80 – 89 % között) az alábbi folyamatok esetében 

szükséges a korrekció, változtatás: 

- partnerek igény – és elégedettségmérése 

- infrastruktúra működtetése 

- tehetséggondozás 

 

Az adott nevelési év végéig az óvoda vezetésének szükséges feltérképezni azokat a 

területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak, és meghatározni azokat az intézkedéseket, 

amelyek ezen területek fejlesztését szolgálják, annak érdekében, hogy a következő nevelési 

évben az intézkedések megvalósuljanak.  

Az intézkedéseket – az intézményi  tanfelügyelet intézkedési tervében megfogalmazottakkal 

együtt – a következő év munkatervi feladatainak meghatározásánál mindenképpen figyelembe 

kell venni. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Az óvoda kulcsfolyamatainak mérése három év eredményeit alapul véve azt mutatja, hogy 

az alábbi területek működése nehézkes, itt szükséges a fejlesztés, változtatás ( 85 % alatti 

értékelés):   partnerek igény – és elégedettségmérése, infrastruktúra működtetése,  

tehetséggondozás.   
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- A partnerek igény – és elégedettségmérése terén is az elmúlt öt évet a folyamatos 

változás jellemezte. A partnereink azonosítása megtörtént, az elégedettségmérés 

ütemezésére nem mindig került sor. Az elmúlt nevelési évet tekintve elégedettségmérés 

részben a dolgozói körben, illetve a Cseperedő telephelyen történt, a gyermekek 

elégedettségmérése területen. Más mérésre – a váratlan helyzet miatt – nem került sor. 

- Az infrastruktúra működtetése területén pozitív elmozdulást tapasztaltunk, az óvoda 

vezetésének irányító tevékenysége, a helyi operatív vezető-helyettesek intézkedéseinek 

hatékonysága, és az együttműködés területen történtek jó irányba mutató  intézkedések ( 

értékelés 2017-ben: 73 %, 2018-ban: 84 %, 2019-ben: 85%, 2020-ban: 88 %) 

- Tehetséggondozás: az óvoda kulcsfolyamatai közül a legalacsonyabb eredményt mutató 

terület. Tapasztalataink alapján az elmúlt évek során az óvodás korosztály esetében 

jelentős hangsúlyt kapott a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése, kevesebb figyelmet kapott a tehetséggondozás.  

Ennek oka az eltérő fejlődésű gyermekek létszámának ugrásszerű megnövekedése. 

 Tehetséggondozás nevelőtestületi értékelése 2017-ben: 62 %, 2018-ban: 75 %, 2019-ben: 

68 %, 2020-ban: 80 %. A tehetséggondozás folyamatának intézményi működtetése 

érdekében  az egységes intézményi álláspont és módszertan kidolgozása folyamatban van. 
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Mozgás szakmai centrum munkaközösség- Mozgáscentrum- 

2019/20. év végi beszámolója 

 

Munkaközösségünk kiemelten foglalkozik a mozgás általi fejlesztési lehetőségekkel, 
gyakorlati, hatékony módszerek, eszközök, eljárások keresésével, mely megalapozza 

óvodásaink mozgáskultúráját, koordinációs képességeit, egészséges életmódjukat.  

Az idei nevelési évre eltervezett feladataink csak részben valósulhattak meg, hisz az óvoda 
március közepétől bezárt a korona vírus okozta járvány miatt. 

Eltervezett feladataink közül így sok minden továbbra is csak terv marad és átvisszük a 
következő nevelési évre. 

Szeretném, ha a telephelyek közötti átjárhatóság, a jó gyakorlati tapasztalatok megosztása, 
bemutatók, hospitálások szervezése közös célunk lenne a jövőben. Ehhez szakirodalom 
bőven rendelkezésre áll a kollegák számára, nemcsak könyvek, hanem az internet 
kínálatának sokszínű lehetőségével is. 

Továbbra is szervezünk az óvodapedagógusok számára továbbképzéseket elismert 
szakemberek segítségével. Egy óvodapedagógus jógaoktatói elismervényt szerzett, melyet a 
kollegákkal is megosztott és szeretné a jövőben gyakorlatban is hasznosítani tudását a 
gyermekek körében. 

Januárban a szakma iránt érdeklődő óvodapedagógusoknak lehetősége nyílt a Cseperedő 
Óvodában megrendezésre kerülő Módszertani Konferencián részt venni, mely kerületi 
szinten volt meghirdetve. Kollegáink nagy szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot, 
színvonalas előadásokat hallhattunk jógáról, alapozó terápiáról, a mozgás fejlődéséről.  

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolával való jó kapcsolatot ápolunk, évek óta 
együttműködünk. Mindig számíthatunk az általuk kezdeményezett programokon, 

képzéseken, bemutatókon való tapasztalatszerzésre, részvételre. Immár hagyománnyá vált 
az iskola szervezésében az Őszi sportnap megrendezése az iskolába készülő gyermekek és 
szüleik számára mindhárom telephely részvételével. Márciusban az Újbudai Pedagógiai 
Napok keretében tervezett előadásra /mely az óvodából iskolába való átmenetet, elvárandó 
követelményeket tűzte ki témának/ már nem kerülhetett sor, de az iskola jövőre is 
mindenképpen szeretné pótolni az előadást. 

A kerület által meghirdetett Szakmai Konferencián mindannyian részt vehettünk, mert e 
napon Nevelés nélküli munkanapot terveztünk. Ez a jövőben is szerencsés előrelátás lenne. 
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Bemutató formájában helyi szinten sem tudott már megvalósulni a zenei nevelésben rejlő 
mozgásfejlesztési gyakorlat átadásának lehetősége. A népzenén, dalos játékokon, 
mondókákon, hangszer használaton keresztül fontos, hogy a különböző táncmozdulatok, 
lépések, járások, ugrások … szerepet kapjanak a mozgás koreográfiákban , a ritmusérzék 
fejlesztésben.  

Szeretném, ha a kollegák nyitottabbak lennének a szakmai hospitálások, bemutatók 
megtartásának vállalásában, mert hiszem, hogy jó szakemberek, akik nagy gyakorlattal 
rendelkeznek. 

A mozgásfejlesztéshez szükséges többnyire mobil és hasznos eszköztárunk bővítése 

folyamatos célunk a jövőben is, mint pl. a Mozgáskotta gyarapítása a nagyobb variálhatóság 
végett vagy a zenei fejlődést segítő ritmushangszerek beszerzése szükség szerint. 

Szeretném és várom a jövő nevelési év Mozgáscentrum tervének elkészítéséhez az 
ötleteket, javaslatokat. 

 

Budapest, 2020. június 

 

 

Varga Katalin 

óvodapedagógus, operatív vezető-helyettes 



1 

 

Beszámoló a Belső ellenőrzési csoport munkájáról 

2019-2020. 

 

Ez évi feladataink : 

 Rövid távú terv elkészítése  

 Idén 1 kolléganő ellenőrzése 

 A vezetői önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségmérése  

 A vezetői önértékelés keretében a szülők elégedettségmérés 

 A gyermekek elégedettségmérése 

 A szülők elégedettségmérése 

 A nevelőtestület, technikai dolgozók elégedettségmérése 

 

Az önértékelési tervben megfogalmazott kolléganő belső ellenőrzését elvégeztük. 
A Belső ellenőrzési csoport munkája (csoport látogatás, de főleg a dokumentáció)  10 

órát  vett igénybe az ellenőrzött kollégától és a minősítésben résztvevő kollégáktól is. 
A feladattervben megfogalmazott célok megvalósításához -3 alkalommal tartottunk 

megbeszélést. A folyamat közben is segítséget nyújtottunk az önértékeléshez. 
 

A vezetői önértékelés keretében a szülők és a pedagógusok elégedettségmérését 
elvégeztük. 
 

A  gyermekek elégedettségmérését elvégeztük, az eredményt ismertettük a 
kollégákkal. 
Eredmény: 94% 

Tavalyhoz képest pozitív változás:  játék a babakonyhában +7% 

    öltözködés +13% 

    terítés +12% 

                             negatív változás: matematika -5% 

 

Ebben az évben kedvelt tevékenység: játék az udvaron 98% 

                                                              kirándulás 98% 

                                                              asztali játék 97% 

                                                              terítés 97% 

                                                              étkezés 97% 

                                                              fogmosás 97% 

 

nem kedvelt tevékenység: matematika: 18% 

                                           pihenés 13% 

                                           öltözködés 11% 
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A szülők, nevelőtestület, technikai dolgozók elégedettségmérésére a járvány miatt 
nem került sor.  
 

Budapest, 2020.május 31.  

                

          Lipcsei Mátyásné 

                        Becs vezető 

                       Cseperedő th. 
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Gyermekvédelmi beszámoló 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda Mozgolóda Székhely 

 

Készítette: Árvai Edit gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

Statisztikai adatok: 

Óvodába járó gyermekek száma: 195 fő 

Rendszeres gyermekvéd.-i kedvezményben részesül: 1 fő 

Hátrányos helyzetű határozat alapján: 1 fő 

Veszélyeztetett gyermekek száma: 2 fő 

Nevelésbe vett gyermek: 1fő 

S.N.I. gyermekek száma: 6fő 

B.T.M.N.-s gyermekek száma:11 fő 

Ingyenesen étkezők száma: 103 fő 

 

 

 A gyermekek testi-lelki egészségének megóvása érdekében az egészségnevelésre nagy hangsúlyt 
fektettünk. 
Ezt az egészséges táplálkozás mellett a megfelelő, rendszeres mozgással is biztosítottuk. Vegyes 
életkorú csoportjaink lévén a legtöbb csoportban a hatékonyabb mozgásfejlesztés érdekében bontott 
testnevelés foglalkozások is megvalósultak. 
 A megfelelő személyi higiene kialakítására is rendszeresen odafigyeltünk, a kézmosás fontosságát 
szorgalmazva és gyakorolva. Különös tekintettel a kialakult világjárvány idején. 
 A gyermekek fejtetvesség vizsgálatát 2 alkalommal végezték el a védőnők. 
 Az ortopédiai szűrés a járvány miatt történő bezárás miatt elmaradt. 
 November hónapban minden gyermek esetében az óvodapedagógusok egyénileg elvégezték a 
gyermekek testi-lelki-szellemi fejlettségének mérését. 
Fejlesztési tervet készítve, a fogadó órákon tájékoztatták a szülőket az eredményekről, és az 
esetleges fejlesztés lehetőségeiről. Szükség szerint tanácsot adtak az otthoni fejlesztés 
lehetőségeihez. 
A tanköteles korú gyermekek iskolaválasztásához igény- és szükség szerint tanácsot adtak. 
A fejlődésben lemaradást tapasztalt gyermekeket szakszolgálati intézményhez irányították. 
 Óvodai szinten minden csoportban biztosítottuk a „nyílt napok „ lehetőségét. ( Részletesen lásd az 
év végi beszámolóban.) 
Az új gyermekek szülei részére meghirdetett „ nyílt napok” a korai óvodazárás miatt meghiúsult. 
Óvoda szinten az elvégzett családlátogatások száma: 11 alkalom volt. 
 A gyermekbántalmazások megelőzésére 1 csoportban rendszeresen, már a 3. éve foglalkoznak a 
„Nyugi ovi” programmal. Erről részletes tájékoztatást szülői értekezlet alkalmával kaptak a szülő is. 
A többi csoportok a következő nevelési évben fognak felkészítést kapni a témával kapcsolatban. 
 Óvodánkban működő „ Pozitív fegyelmezés „ munkacsoport által kapnak segítséget az 

óvodapedagógusok munkájukhoz. Jelenleg 7 csoportban alkalmazzák a megismert módszereket. 
  1 csoportban érzékenyítő foglalkozásokat is tartottak az óvónők. 
 Az ”Ovi-Zsaru” programmal a „Boróka Manó” nyári életébe beépítve ismerkedhetnek meg a 
gyerekek. 

A szervezett, és megtartott óvodai séták, kirándulások alkalmával a csoportokban odafigyeltek az 
óvodapedagógusok a biztonságos közlekedésre. (láthatósági mellény használata, közlekedési 
szabályok gyakorlása, tudatosítása.) 
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 Az óvodai pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő és a logopédus heti rendszerességgel 
igény-és szükség szerint foglalkozott a gyermekekkel. 
Az óvodapszichológus a felnőttek részére is szervezett relaxációs tréninget. (6fő) 
 Az óvodapedagógusok a nevelési év folyamán a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekre 
kiemelt figyelmet fordítottak.( Egy csoportban a családot segítő ruhagyűjtést szerveztek.) 
 Az új kapcsolattartónk ebben a nevelési évben Gerei Ákos lett. Vele személyes kapcsolatfelvételre 
nem került sor. 
 Egy gyermek esetében a gyermek elhelyezéssel kapcsolatban az Újbudai Humán Szolgáltató 
Központ két alkalommal kért pedagógiai szakvéleményt. 
 Egyéb, jelzőrendszeri kötelezettségünkből fakadó jelzésre nem került sor. 
 A nevelési év folyamán kirívó gyermekvédelmi esetet nem jeleztek felém az óvodapedagógusok. 
 Gyermekbaleset ebben a nevelési évben nem történt. 
 Az Újbudai Szakmai napok alkalmával nevelőtestületileg a következő témákban hallgattunk meg 
előadásokat. Dr. Duró Zsuzsanna: A konfliktuskezelés módszerei, eszközei, Dr. Czeizler Barbara: 
Az idegrendszeri éretlenség tünetei, fejlesztési lehetőségei, Dr: Bagdy Emőke: A pedagógus lelki 
egészsége, Bajzáth Mária: A XXI. sz. gyermekei és a népmesék, Dr: Zacher Gábor: Változás- 

szükség, kényszer, vagy lehetőség. 
 

 

 

Budapest: 2020. május 11. 
 

 

Árvai Edit 
gyermekvédelmi felelős 
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GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 

2019-2020 

A gyermekvédelmi alapelveket igyekeztünk minden tevékenységünkben 

megjeleníteni, az óvoda óvó-védő funkcióját erősíteni. 

A családok és gyermekeik egyéni különbségeit tiszteletben tartva, személyre 

szólóan próbáltunk segítséget nyújtani problémáik megoldásában, fogadóórák 

vagy napi beszélgetések formájában. 

Biztosítottuk a szülőket arról, hogy problémáikban az óvoda és társintézményei 

megpróbálnak támaszként segítségül szolgálni. Ugyanakkor próbáltuk 

tudatosítani bennük, hogy a gyermek nevelése a szülők, a család joga és 

kötelessége, az óvodának kiegészítő szerepe van. 

Szeptemberben meleg és szeretetteljes légkör, rendezett, esztétikus 

csoportszobák várták a gyermekeket. A csoportos óvónők az egyéni fejlettségi 

szinteket felmérve, a gyermekeknek személyre szóló fejlesztési tervet 

készítettek. A fejlődésben lemaradókat, a beszédhibás gyermekeket, a szociális 

nehézségekkel küzdőket a társintézményekhez irányítottuk. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült: 2 fő 

Gyermekétkeztetési támogatást kapott: 29 fő 

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének segítségét, vagy 

különböző magánrendeléseket az alábbi családok vették igénybe: 

LILA CSOPORT: 

-Cz.D: Felülvizsgálat /Szakértői Bizottság/SNI kód helyett BTM kódot kapott. 

-A.D: Pszichológiai tanácsadás /magánrendelés/ 

 

KÉK CSOPORT: 
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-14 fő: Iskolaérettségi vizsgálat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézményében. 13 gyermek esetében további óvodai nevelést 

javasoltak. 

-M.M: Szakértői Bizottság vizsgálata folyamatban van. 

SÁRGA CSOPORT: 

-K.A: Iskolaérettségi vizsgálat. További óvodai nevelést javasoltak. 

ZÖLD CSOPORT: 

-Sz.Sz:Felülvizsgálat /Szakértői Bizottság/. SNI kód maradt. 

-K.H:Felülvizsgálat /Szakértői Bizottság/. SNI kód maradt. 

 

Az óvoda szakembereinek segítségét idén is többen igénybe vették: 

 

-Gyermekpszichológus segítségét 21 gyermek egyénileg, 13 gyermek csoportos  

terápia által vette igénybe. 

-Logopédia foglalkozáson 24 gyerek vett részt. 

-Alapozó terápiára 14 gyerek járt. 

-Fejlesztő pedagógushoz 15 gyerek járt. 

-Gyógypedagógushoz 8 gyerek járt. 

-Utazó gyógypedagógushoz 1 gyerek járt. 

-Gyógytestnevelésre 22 gyerek járt. 

 

Az óvoda logopédusával, gyógypedagógusával, utazó gyógypedagógusával 

gyógytestnevelőjével, pszichológusával, fejlesztőpedagógusával  a munka 

zökkenőmentes volt. 
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Külön figyelmet fordítottunk a tehetséges gyermekek segítésére is. Kiegészítő 

foglalkozásokat javasoltunk nekik. 

A védőnő rendszeresen végzett tetvességi vizsgálatot. 

Az óvónők által év elején és év közben jelzett hátrányos helyzetű, SNI 

gyermekekre folyamatosan figyeltünk. Jelzőrendszeri kötelezettségünkből 

fakadó jelzésre nem volt szükségünk.  

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben fokozottan figyeltünk a családokra. Az 

óvónők on-line tartották a kapcsolatot a szülőkkel. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a hátrányos helyzetű gyerekekre és az egyszülős családokra. 

Folyamatosan tájékoztattuk a családokat a segítségkérés módjairól, 

lehetőségeiről. Beavatkozásra nem volt szükség. 

 A fejlesztő foglalkozások az on-line térben folytatódtak.    

Óvodánk székhelyintézménye folyamatos ügyeletet biztosított a veszélyhelyzet 

alatt. 

 

2020. 06.15.        

         

Megyeri Anita 

     gyermekvédelmi felelős 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 NEVELÉSI ÉV 
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Óvodánkban a fejlesztendő gyermekek létszáma év végére a következő képpen alakult: 

 

Mozgolóda Óvoda  székhely 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 6 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 8 fő 

 

Lurkó Óvoda telephely 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 3 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 4 fő 

 

Cseperedő Óvoda Telephely 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 1 fő 

 

 

Gyermekek szakszerű fejlesztését az óvoda három gyógypedagógusa látta el. Pszichés 
megsegítésüket saját pszichológus, logopédiait a Lurkó telephelyen helyi, Mozgolóda 

székhelyen illetve a Cseperedő telephelyen utazó szakember végezte. 
 
 

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 nevelési év 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

Majkó Erzsébet 
Mozgolóda székhely, Lurkó Telephely, Cseperedő telephely 

 

A 2019/2020 – ban a második nevelési évemet kezdtem meg a Dél-Kelenföldi óvodában 
szurdo-és szomatopedagógusként. Mivel hallássérült gyermek az idei évben nem került 
integrálásra, fő feladatom egyrészt a mozgásukban akadályozott gyermekek fejlesztése lett, 
másrészt pedig minden olyan SNI-s és BTMN-s kóddal rendelkező gyermek 
mozgásfejlesztése, akiknek a Szakértői Bizottság javaslata mozgásterápiát vagy a 
nagymozgás fejlesztését írta elő. 

Magyar Szilvia és Nemes-Somogyi Réka kolléganővel ebben a nevelési évben 
iskolaelőkészítő csoportokat is szerveztünk. A közös csoportok mindegyikében mindhárom 
telephelyen az én feladatom a gyerekek nagymozgásának fejlesztése volt, a grafomotoros – és 
finommotoros készségek alapozást segítettem. 
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Ezen kívül az óvónői jelzések alapján próbáltam néhány gyermekkel foglalkozni – szülői 
beleegyezéssel természetesen – erre azonban legtöbbször csak az esetleges hiányzások esetén 
volt lehetőségem. Mindhárom telephelyen végeztem megfigyelést, esetenként egy -egy 

egyszerűbb tesztet is elvégeztem a gyermekkel – szintén óvónő és szülői kérésre. 

 

Gyermeklétszám Mozgolóda Lurkó Cseperedő Összesen 

SNI 6 2 1 9 

BTMN 3 1 - 4 

Egyéb 3 1 1 5 

Iskolaelőkészítő 6 11 7 24 

Összesen 18 15 9 42 

 

Mozgolóda telephely 

 

 

Ez a telephely a bázisom, mivel a legnagyobb óraszámot itt töltöm, a hét öt napjából négyben 
itt megtalálható vagyok. Az épület kialakításának, de talán a még inkább a nagyszerű kollégák 
együttműködésének köszönhetően mindig megfelelő tér áll rendelkezésemre, hogy a 
nagymozgásos fejlesztéseket elvégezzem. A tornaterembe nagyon sokszor be tudom vinni a 

gyerekeket – pedig itt található a legtöbb óvodai csoport; de az agyagozót is szabadon 
rendezhetem a fejlesztés céljának megfelelően. A kisebb teret igénylő feladatokat a kisfejlesztő 
szobában tudom megoldani. Ez az egyetlen helyiség, amin az utazó logopédussal kell 
osztoznunk, de szerencsére sikerült egy rugalmas és zökkenőmentes beosztást kialakítanunk. 
A tornaterem eszközellátottsága kiváló, jó minőségű és sokszínű eszközből válogathatunk 
kolléganőimmel. A szertár megközelítése is ideális – a tornatermi munka megzavarása nélkül 
lehet ott keresni és válogatni az eszközök közül. 
Az óvónők a tanácsaimra kíváncsiak, egyre többször meg is keresnek, hogy mivel és hogyan 
tudnák segíteni a gyerekek fejlődését. 
Az ide járó gyerekek szüleivel gyakran találkozom is, de sok fejlesztésre járó kisgyermek 
szülője keres fel levélben, így tudunk egyeztetni a fejlődésről, a hiányzásokról is. 
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Az iskolakeresés és iskolaválasztás egy gyermek esetében okozott nehézséget a szülőnek, de 
rendszeres kommunikáció, a megoldási kísérletek sikerre vezettek: a szülő számára 
megnyugtató módon rendeződött a gyermek sorsa (vidéki iskola, saját konduktorral). 
Ugyanezen gyermek esetében a szülővel együttműködve a második félévben egy otthoni 

programot is elindítottam: összeállítottam egy olyan táblázatot és játékötleteket – javaslatokat 

a szülő számára, amelynek segítségével az otthoni játéktevékenység strukturáltabbá vált. 
 

 

 

Lurkó telephely 

 

Ezen a telephelyen heti két alkalommal fejlesztem a gyerekeket. Szintén a kolléganőknek 
hála: minden egyes órámat a tornateremben tartom, ami a legideálisabb fejlesztési terep ezen 
a területen. A szertár felszereltsége kisebb, mint a Mozgolódáé, de határozottan jónak 
nevezhető. 

A szülőkkel ezen a telephelyen nem sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítanom, azonban az 
óvónők minden esetben nagyon jól tolmácsolták a kéréseket – kívánságokat a fejlesztést 
illetően mindkét irányba. 
 

Az óvónőkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, úgy érzem, hogy tanácsaimat szívesen 
fogadják – és igénylik is; rendszeresen megkeresnek, ha valamilyen mozgást érintő gond 
merül fel a csoportban. 
 

 

 

Cseperedő telephely 

 

Az fejlesztő órákat a logopédusi szobában tartom – a kisfejlesztő ugyanis túlságosan kicsi és 
zsúfolt nagymozgásos feladatok elvégzésére. A logopédus szobájában viszont meglehetősen 
sok az olyan díszítés, tárgy, ami a gyerekek figyelmét elvonja – leköti, ez a fejlesztésre 
hátrányosan hat. 
Az Iskolaelőkészítő csoport foglalkozásait a tornateremben tartottam – a rendelkezésemre 
bocsátott 30 perces idősávban. A csoportba járó gyerekek óvónénijeivel jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani, számítottak véleményemre, javaslataimat beépítették az óvodai élet 
mindennapjaiba. 

A tornaterem felszereltsége nagyon jó, de a szertár csak a tornatermen át közelíthető meg. 
Mivel a tornaterem mindig foglalt, ez nehézkessé teszi a bejárást.  
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Órarendem a 2019/2020-as tanévben: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

SNI - egyéni Isk.előkész.cs. SNI - egyéni SNI - egyéni SNI - egyéni 

Isk.előkész.cs. SNI - egyéni SNI és BTMN 

egyéni (ketten) 

SNI - egyéni SNI - egyéni 

Egyéb - egyéni BTMN - egyéni SNI egyéni SNI- egyéni SNI - egyéni 

Isk.előkész.cs. BTMN- egyéni SNI - egyéni Egyéb (ketten) BTMN- egyéni 

  Isk.előkész.cs.   

 

 

 

Egyéb 

A nevelési év során Nemes -Somogyi Réka kolléganőm vezetésével egy gyermek 
integrációját segítettem, bevezettük a napirendi kártyákat a gyermek csoportbeli és otthoni 
életébe. A mozgásfejlesztő óráit is képi megsegítéssel végeztem, mely nagyon sikeres volt. 
 

Szintén ezen nevelési év során került sor egy előadás megtartására a Dél – Kelenföldi Óvoda, 
mint Mozgáscentrum szervezésében. Itt az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődéséről és a 
fejlesztés lehetőségeiről beszéltem. Ezt a programot a nevelési év egyik legsikeresebb 
pontjának érzem: nem csupán a más óvodákból érkező óvónőktől kaptam pozitív 
visszajelzéseket (emailben), de a Dél-Kelenföldi Óvodából résztvevő óvónők is érzékelhetően 
másképpen tekintettek ezután rám és az általam végzett munkára. 
 

2020 januárban, februárban valamit áprilisban (online formában) a Bene Gerincakadémia által 
szervezett képzéseken vettem részt (Alapképzés, NMPT Instruktor és Integrált Fascia 
Tréning) Ezeken Bene Máté gerincspecialista gyógytornász és fizioterapeutától sajátíthattam 
el olyan szemléletmódot és gyakorlatokat a gerincprevencióról, mely ma a legfrissebb 
nemzetközi kutatási tapasztalatokra épül. 
 

Digitális tanrend 

 

Március 16-tól a veszélyhelyzet kihirdetése miatt a közvetlen órák tartásának feltételei 
megszűntek. A veszélyhelyzet kihirdetésének napján azonnal felvettem a kapcsolatot azokkal 

a szülőkkel, akikkel egyébként is élő, aktív kapcsolatban álltunk, és egyeztettem velük a 
fejlesztés lehetőségeit (otthoni eszközellátottság, stb) 
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Majd a kolléganőimmel: Nemes -Somogyi Réka és Magyar Szilvia gyógypedagógusokkal 
elkezdtünk együtt gondolkozni, hogy hogyan tudnánk ellátni a gondjainkra bízott 
gyermekeket. Levélben kerestünk meg minden egyes szülőt, és tájékoztattuk őket a 
lehetőségekről. A sokféle digitális platform megismerése után - a szülők tehermentesítése 
érdekében – esett a választásunk a facebook- csoport létrehozására, itt osztottuk meg a 
naponta azokat a tartalmakat, amelyek a gyerekek fejlődését szolgálták, de szülői irányítás 
mellett is elvégezhetőek voltak. Igyekeztem nem csak gyakorlatsorokat megosztani, hanem 

próbáltam egyfajta ismeretbővítéssel is segíteni a szülőket: több anyagomban részletes 
magyarázatot adtam a gyakorlatokhoz, és próbáltam ezt közérthető formába önteni. A 
gyakorlatok elvégzéséhez több videós segítő anyagot is készítettem, ebben a lányom volt 
segítségemre. 
Több szülő keresett meg emailben, messenger üzenetben is, úgy érzem, jobban mertek 
tanácsot kérni azok a szülők is, akikkel addig nem volt a kapcsolatom közvetlen. 
 

Tervek a következő tanévre 

 

2020/2021-es nevelési évben szeretném elvégezni a BHRG Alapítvány által szervezett TSMT 
– képzést (csoportos és egyéni terapeuta). Az itt tanultakat szeretném beépíteni a munkámba 
és prevenciós csoportot indítani a későbbiek során. 
 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 15. 

            

         Majkó Erzsébet 
        szurdo- és szomatopedagógus 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 nevelési év 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

Nemes-Somogyi Réka 

Mozgolóda székhely óvoda 

 

 

A 2019-20-as nevelési évben is elsődleges feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztése és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása 
volt a Mozgolóda székhely óvodában. A megmaradt óraszámban grafomotoros fejlesztést és 
iskolaelőkészítő csoportokat tartottam, ez utóbbit a szomatopedagógus, Majkó Erzsébet 
kolléganővel együttműködve. Az év folyamán összesen 26 gyermekekkel foglalkoztam. Idén 
Magyar Szilvia gyógypedagógus kolléganővel ismét használtuk a korábban összeállított 3 féle 
munkafüzetet, amelyeket év elején a 
tapasztalataink alapján módosítottunk. A 
fejlesztések során sok hasznát vettük. 
Készítettünk egy munkafüzetet a 
részképesség-fejlesztő csoport számára, egyet a 
grafomotorika fejlesztésére és egyet az 
iskolába menők számára.  
A csoportok az év eleji megbeszéléseken 
alakultak ki, amelyen részt vettek az 
óvodapedagógusok, az óvodapszichológus, a 
logopédus és a gyógypedagógusok. Az 
év eleji egyeztetések, csoportbeosztások, 
terembeosztások sok időt vettek igénybe, de végül 
kialakultak az órarendek és október elején megkezdődött a fejlesztő munka. 
A gyermeklétszámok a nevelési év végére a következőképpen alakul: 
 

GYERMEKLÉTSZÁM Mogzolóda 

SNI 

 
6 fő 

BTMN 

 
8 fő 

Grafomotoros  

fejlesztés 

 

7 fő 

Iskola-előkészítő  
komplex fejlesztés 

5 fő 

Összesen 26 fő 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8:00-8:45 SNI SNI egyéni BTMN SNI  Grafomotoros 
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Órarend: 
 

 

Tapasztalatok, észrevételek, tervek: 
 

A 2019-20-as nevelési évben a hét minden napját a Mozgolóda Óvodában töltöttem. Sajátos 
nevelési igényű kisgyermekekkel heti 10 órában foglalkoztam. Heti 7 órában láttam el a 
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket. 2 órában tartottam 
grafomotoros fejlesztést és 1 órában iskola-előkészítő foglalkozást 5 gyermeknek. 
 

A logopédussal történő egyeztetés után 10 kisgyermekkel felvettem a Frostig vizuális 
fejlettségi tesztet, melynek eredménye alapján osztottam be a gyermekeket grafomotoros 
fejlesztésre. A nevelési év során a csoportokból egy kisfiút kivettem és egyéni fejlesztésen 
foglalkoztam vele, ő időközben sajátos nevelési igényű lett. 
 

A társszakemberekkel sikerült többször konzultálnunk, így a fejlesztéseket jobban össze 
tudtuk hangolni. Az óvodai programokról rendszeresen tájékoztatást kaptunk, így nem 
érhetett meglepetés. 
 

Több szakma lelkesedésén felbuzdulva, a karácsonyi előtti utolsó munkanapot szakmánk 
népszerűsítésével töltöttük, ezért részt vettünk a Tetris Challange nevű játékban, amelyhez 
felhasználtuk az óvoda által számunkra biztosított gazdag eszközparkot. 
 

2020 januárjában Majkó Erzsébet kolléganő segítségével egy kisfiúnál elkezdtük bevezetni a 
napirendi kártyákat a szakértői vélemény javaslata alapján. Sok előkészületet és szervezést 
igényelt, de január 6-án bevezettük a csoport és a gyermek életébe. A gyermek nagyon jól 
reagált rá, használta is, inkább a kollégák mutattak némi ellenállást. 
 

Március 16-tól a veszélyhelyzet miatt otthonról kezdtünk dolgozni. Magyar Szilvia fejlesztő 
és gyógypedagógus kolléganővel és Majkó Erzsébet szomato- és szurdopedagógus 
kolléganővel azonnal elkezdtük törni a fejünket, hogy hogyan tudnánk megsegíteni a szülőket, 
ebben a nehéz helyzetben. Az első hetet együttgondolkodással, tervezéssel és a szülők e-mail 

címeinek megszerzésével töltöttük, próbáltuk megkeresni a legjobb megoldást.  
Végül arra jutottunk, hogy létrehozunk egy zárt Facebook csoportot, csak azon szülők 
számára, akiknek a gyermekei járnak hozzánk fejlesztésre. A csoportba a vezetőségen és a 

egyéni egyéni egyéni fejlesztés 

9:00-9:45 SNI 

egyéni 
SNI egyéni SNI 

egyéni 
SNI 

egyéni 
Grafomotoros 

fejlesztés 

10:00-

10:20 

SNI 

egyéni 
BTMN egyéni SNI egyéni SNI  

egyéni 
Iskola-

előkészítő 

11:00-

11:45 

BTMN 

egyéni 
BTMN egyéni BTMN 

mikrocsoport 

BTMN  

egyéni 
BTMN 

mikrocsoport 
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szülőkön kívül mást nem engedtünk. Fejenként naponta egy-két megosztás volt, ötleteket 
adtunk, a szülők fakultatív jelleggel vehettek részt. Folyamatosan konzultáltunk a részletekről. 
 

 

A vezetőség részéről folyamatos, erős támogatást kapok, március elején részt tudtam venni a 
Vadaskert Alapívány által szervezett autizmus spektrumzavarral kapcsolatos képzésen. Az 
ötleteimet mindig meghallgatják és fontolóra veszik.  
 

Véleményem szerint fontos lenne az óvónők érzékenyítése, sok esetben nem értik meg, hogy 
egy sajátos nevelési igényű kisgyermek azért kapta ezt a „státuszt”, mert különleges 
bánásmódot igényel.  
A gyógypedagógus kolléganőkkel és a pszihológus kolléganővel beszélgettünk arról, hogy a 
következő nevelési év egyik nevelés nélküli napján szeretnénk tartani egy tapasztalás alapú 
érzékenyítést. 
 

A következő nevelési évben szeretnék létrehozni egy csoportot, melyben alkalmaznám a 
veszélyhelyzetben megtanult Babzsák terápiás programot. A terápiát autizmus 
spektumzavaros gyermekeknek hozták létre szociális készségfejlesztés céljából, de jól 
működik tanulásban akadályozott kisgyermekek körében is. 
Szeptembertől Majkó Erzsébet szomato- és szurdopedagógus kolléganővel szeretnénk 
tematikusan dolgozni, melyhez az anyagokat a nyáron készítenénk el. 
A jövő évben szeretném elkezdeni a ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karán 
az autizmus spektrum pedagógiája szakirányt. 
 

Budapest, 2020 június 19. 

 

 

         

                 Nemes-Somogyi Réka 

          gyógypedagógus 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 nevelési év 

 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

Magyar Szilvia 

Lurkó, Cseperedő telephelyek 

 

 

2019/20-as nevelési évben is elsődleges feladatom a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek 
fejlesztése volt, illetve a Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási Nehézségekkel küzdő 
gyermekek ellátása a Lurkó és a Cseperedő telephelyeken. A fennmaradó óraszámaimban a 
tanköteles gyermekek segítésére komplex, grafomotoros fejlesztő csoportokat, továbbá Majkó 
Erzsébet kolléganővel közösen iskolaelőkészítő csoportokat tartottam. Az év folyamán 
összesen 48 gyermekkel foglalkoztam. 
 

GYERMEKLÉTSZÁM LURKÓ CSEPEREDŐ Összesen 

SNI 
Fejlesztés 

3 fő 1 fő 4 fő 

BTMN 
Fejlesztés 

4 fő 1 fő 5 fő 

KOMPLEX 
Fejlesztés 

9 fő 3 fő 11 fő 

GRAFOMOTOROS 
Fejlesztés 

7 fő 3 fő 10 fő 

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ 
Fejlesztés 

11 fő 7 fő 18 fő 

Összesen 34 fő 15 fő 48 fő 

 

A csoportok összetétele óvodapedagógusok, logopédusok, óvodapszichológus egyeztetésével 
alakultak ki. Mint minden évben, idén is nagy munka volt összeegyeztetni a fejlesztők 
beosztását, mint időben, mint fejlesztési helyszínben. Az óvodapedagógusok kérésére 
kiemelten figyeltem azokra a gyermekekre, akiknek több fejlesztésre volt szükségük. 
Igyekeztem úgy beosztani őket, hogy a foglalkozások mellett, a szabad játékra, levegőzésre is 

jusson idő. 
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Hosszú egyeztetések után alakult ki a heti órarendem: 

Idő HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8,10 - 

8,55 

 

Iskola- 

előkészítő 
csoportos 

fejlesztés 

 

Komplex 
csoportos 

fejlesztés 

 

Iskola- 

előkészítő 
csoportos 

fejlesztés 

 

 

Iskola- 

előkészítő 

csoportos 

fejlesztés 

 

Komplex 

csoportos 

fejlesztés 

9,00 -  

9,45 

 

Komplex 

csoportos 

fejlesztés 

 

SNI 

egyéni 
fejlesztés 

 

Komplex 

csoportos 

fejlesztés 

 

 

BTMN 

egyéni 
fejlesztés 

 

SNI 
egyéni 
fejlesztés 

 

9,50 -  

10,35 

 

BTMN 

csoportos 

fejlesztés 

 

BTMN 

csoportos 

fejlesztés 

 

 

Iskola- 

előkészítő 
csoportos 

fejlesztés 

 

 

Iskola- 

előkészítő 

csoportos 

fejlesztés 

 

BTMN 

egyéni 
fejlesztés 

10,40 - 

11,25 

 

BTMN 

egyéni 
fejlsztés 

 

Grafomotoros 

csoportos 

fejlesztés 

 

 

 

 

Grafomotoros 

csoportos 

fejlesztés 

 

12,30 - 

13,15 

  

 

 

SNI  

egyéni 
fejlesztés 

 

 

 

 

 3 óra 4 óra 4 óra 4 óra 3 óra 
 

Összesen: 18 óra 

 

Az idei éveben is, Nemes-Somogyi Réka kolléganővel három fejlesztő füzetet használtunk. A 
grafomotoros, komplex illetve részképesség füzeteket átdolgoztuk és kibővítettük. A tárgyi 
feltételek javultak, az év folyamán beszerezhettünk több fejlesztő játékot is.  

Lurkó telephely 

Ez a telephely a bázisom, minden napom itt záródik. Az épület adottságainak köszönhetően 
két fejlesztő szoba is kialakításra került a logopédiai szoba mellett. Az emeleti szobában, heti 
négy alkalommal fejlesztettem a gyermekeket. Az óvodapedagógusokkal jó a kapcsolatom, 
sokszor kerestek meg egy-egy gyermekkel kapcsolatban, segítségemet, véleményemet kérve.  

 



 

12 

 

Cseperedő telephely 

Az épület adottságai miatt, itt csak két fejlesztő szoba kapott helyet. A kisebb fejlesztő 
szobában heti két napon fejlesztettem a gyerekeket. A raktározás visszaszorításával, kicsit 
nagyobb lett a hely, de így is hárman (utazó logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) 
osztozkodunk a szobán. Ezért itt a fejlesztések időbeosztása sokkal nehezebb, mint a másik 
két épületben. Mivel ezen a telephelyen jóval kevesebb időt töltök, a kolléganők ritkábban 
kérik a segítségemet.  

 

Pandémia 

A veszélyhelyzet kihirdetése után (március 16.) a fejlesztő órákat nem tudtuk folytatni. Majkó 
Erzsébet és Nemes-Somogyi Réka kolléganőkkel közösen létrehoztunk egy facebook 
csoportot, ahol az általunk fejlesztett gyermekek szüleivel tartottuk a kapcsolatot. A szülők 
részére naponta osztottunk meg olyan fejlesztő játékokat, feladatlapokat, ötleteket amelyek 
segítségével valamilyen szinten folytatni tudták gyermekeik „fejlesztését”.  

 

Tervek a következő nevelési évre 

Szeretném elvégezni: 
Sindelar-Zsoldos program 1. Fejlesztő program tanulási-és magatartási zavarok 
megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor, illetve a 

Sindelar-Zsoldos program 2. Tanulási-és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban 
tanfolyamokat. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020 június 19. 

 

         

Magyar Szilvia 

fejlesztő és gyógypedagógus 

 



Dél-Kelenföldi Óvoda Éves Beszámoló 2019-2020. 

Óvodapszichológia 

Németh Zsófia 
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Dél-Kelenföldi Óvoda Éves Beszámoló 2019-2020-as tanév 

 

Karantén előtti időszak (szeptember – március 13.) 
 

 

 

Az idei nevelési évben összesen 101 gyermek került valamilyen problémából kifolyólag a 

látókörömbe. A fenti grafikonon látható, hogy ismételten a 9 csoportos Mozgolóda Óvoda 

vezet az esetszámot illetően, ezt követi a Lurkó óvoda, majd pedig a Cseperedő. Érzelmi 

intelligenciafejlesztő csoportba összesen 38 gyermek járt hozzám, képességvizsgálatokat 

pedig 18 esetben kellett végeznem.  
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Ebben a nevelési évben szintén hangsúlyos volt a kognitív képességbeli problémák 

feltérképezése, de egészen más okból. Az iskolaérettséggel kapcsolatos aggódás uralta az 

18 

13 

13 

13 

10 

5 

5 

3 
3 2 

A problématerületek összesített aránya 

Kognitív képességek

Agresszív viselkedés

Érzelemszabályozás nehézsége

Szorongásos kényszeres tünetek

Társas kapcsolatok nehézségei

Atipikus fejlődés

Családi problémák és kritikus
életesemények

Hiperaktivitás, figyelem

Szokás- és szabályrendszer

Szobatisztaság

10 

6 

4 
3 

1 1 
0 0 

1 1 

5 

2 

5 

8 

5 

2 
1 1 

0 0 

3 

5 
4 

2 

4 

2 

4 

2 2 
1 

0

2

4

6

8

10

12

Problématerületek megoszlása óvodánként 
 

Dél-Kelenföldi Óvoda 

Lurkó

Cseperedő

Mozgolóda



Dél-Kelenföldi Óvoda Éves Beszámoló 2019-2020. 

Óvodapszichológia 

Németh Zsófia 

 

3 

 

őszi félévet, mert szigorították a tankötelezettséget, illetve az eljárásrenden is változtattak. 

Emiatt a legtöbb gyermeket a Pedagógiai Szakszolgálat előszűrte. Én az ismétlő 

nagycsoportosok kontrollvizsgálatát csináltam meg, illetve egy-két esetben a szakértő 

vizsgálathoz írandó vélemények miatt szűrtem le mégis a gyerekeket. A kevesebb szűrés 

viszont lehetőséget biztosított számomra, hogy már ősszel is elindulhassanak csoportok, és 

korábban megkezdhessem a gyerekek szociális készségeinek fejlesztését.  

 

Az idei tanévben hangsúlyosabban megjelentek az atipikus fejlődésmenetű gyermekek, több 

volt az autisztikus jellegű tünetképzés, a beilleszkedési problémák, és a kényszeres-

szorongásos problémák. Egyre több az úgynevezett „szenzoros” gyermekünk is, akik 

valamilyen érzékszervük mentén hiper-érzékenyek. Őket leginkább szenzoros-integrációs 

terápiás ellátásba igyekeztem elirányítani. A szokás- szabályrendszer és a napirend 

kialakításával, valamint a fegyelmezéssel továbbra is sok családnak akadt problémája. 

Összességében az érzelmi nevelés hiányosságai tetten érhetők, de nem csak a családokban, 

sokszor az óvodában sem mindig megy flottul a gyermekek érzelmi tükrözése.  
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Az idei tanévben is kimagasló óraszámot vittek el a szülőkonzultációk. Nagyon sok órát 

töltöttem a szülőkkel, családokkal, hogy megpróbáljuk helyes mederbe terelni a nevelési 

problémákat, illetve végére járni az óvodában jelentkező viselkedésproblémáknak. Több 

esetben a folyamat odáig jutott, hogy esetkonferenciát is tartottunk az óvodapedagógusok, 

illetve a vezetők jelenlétében, hogy közösen próbáljunk javítani a kialakult helyzeten. A 

kognitív szűrések lecsökkenésével már ősszel is tudtam indítani csoportokat a gyermekek 

számára, a központi téma pedig idén is az érzelmi intelligencia fejlesztése volt. Sajnos a 

koronavírus járvány telibe kapta a tavaszi félévben elindult csoportokat, de még így is szép 

számmal vettek részt a gyermekek ezeken a foglalkozásokon.  

 

Idén egy kicsit megreformáltam az iskolaérettséggel kapcsolatos szülői fórumokat is. Az 

őszi időszak helyett év elején, januárban, illetve februárban tartottam részletes tájékoztatót és 

ezúttal a középsős korosztály szüleinek a számára. Prevenciós okokból döntöttem így, mert 

ebben a formában még másfél, illetve akár két és fél év áll rendelkezésére a családoknak, 

hogy segítség a gyermeket a fejlődésben, a szociális érésben.  

 

Idén végre sikerült szerveznem egy autogén tréning (relaxációs) csoportot is a Mozgolóda 

óvodában, ami az előzetes interjúztatás után hat fővel elindult februárban. Nagyon motiváltak 
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voltak a kollégák, a 1,5-2 órás ülésekre a gyermekek alvásidejében, heti egyszer került sor. A 

folyamatot a karantén alatt is folytattuk, és többen is minőségi változásokról számoltak be, 

illetve nagyon ügyesen elsajátították a gyakorlatokat. Szuper csapat kovácsolódott össze, ők, 

mint hatosfogat nyitottak lennének további kiscsoportos munkamódra is. Engem is 

elgondolkodtatott, hogy mikrocsoportos formában hogyan lehetne kiaknázni ezeket az 

időszakokat a nap folyamán. Továbbá már vannak jelentkezők egy ősszel induló turnusra is. 

Éljen a relaxáció! 

 

Új feladatként üdvözöltem idén a csapatépítő tréningeket is. A Lurkó és a Mozgolóda 

Óvodában megtartott tréningek igen jól sikerültek, sok pozitív visszajelzést kaptam a 

kollégáktól, kifejezték, hogy máskor is jó lenne így együtt lenni a munkatársakkal és 

felszabadultan játszani, mókázni, miközben jobban megismerjük egymást. Ennek a kiégés 

megelőzésében és mérséklésében is nagy szerepe volna, így a jövőben a dolgozói csoportok 

szervezésének lehetőségével is számolnunk kellene.  

 

Tapasztalatok, meglátások 

 

Sok minden történt a karantén előtt, emiatt kicsit nehezemre esik összeszedni a 

gondolataimat, de azért megpróbálom. Ősszel szinte fellélegeztem, nekem szakmailag nagyon 

jót tett, hogy nem kellett 60-70 gyereket szűrnöm, hanem csak ennek a töredékét, így már az 

őszi időszakot is az érzelmi nevelésnek és a csoportfolyamatoknak tudtam szentelni (az egyéb 

munkaformák mellett), ami sokkal inkább motiválttá tett engem is a munkavégzés iránt. Úgy 

éreztem több időm jutott csoportos megfigyeléseket is végezni.  

 

Az év eleji közös szobaelosztás továbbra is szuperül működött, és külön jól esett, hogy 

élveztünk némi elsőbbséget az utazós kollégákkal szemben. Mindazonáltal figyelnünk kell 

arra is ki, mikor, melyik épületben dolgozik párhuzamosan valamelyik fejlesztő kollégájával, 

mert néha ugyanazokat a gyermekeket mozgatjuk, és ez fennakadásokat okozhat a 

fejlesztésekben. 
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A vezetőség részéről maximális támogatást éreztem, minden ötletemet, javaslatomat 

fontolóra vették, többet sikerült is megvalósítani, jó érzés olyan munkakörnyezetben dolgozni, 

ahol nyitottak az innovációra és a fejlődésre, és támogatják is ezt. Különösen igaz ez a 

karantén időszakára, amikor már az első pillanattól kezdve elmehettem home office-ba és 

kialakíthattam a munkamódomat, és megvalósíthattam az ötleteimet (pszichológiai blog 

indítása, online konzultációk).  

 

Kiemelném a telephelyvezetők, illetve a dadus nénik maximális támogatását és türelmét, 

amikor estébe nyúló szülői értekezletet tartottam, és segítettek eszközöket szerezni és 

berendezni a termeket, illetve odairányítani a szülőket.  

 

Sok esetben javult a kommunikáció minősége az óvodapedagógusok és a szülők között, de 

még mindig sok a félreértés, vagy a nem megfelelő módon és minőségben közölt információ. 

Mind a szülők, mind az óvodapedagógusok egyre gyakrabban élnek az esetkonferencia 

lehetőségével, amikor általam vezetett kerekasztal-berszélgetés közepette meg tudják ismerni 

a másik álláspontját és megosztani a sajátjukat, így eredményesebb a két fél közötti 

kommunikáció. 
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Karantén – Home Office (Március 16 – Június 1.) 
 

 

 

Már a karantén első hetében igyekeztünk teljesen átállni az online munkavégzésre. Az első 

két hétben sokféle technikai lehetőséget, applikációt ki kellett próbálnunk, tesztelnünk, hogy 

megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket a munkavégzéshez. Rengeteg szakirodalmi ajánlás 

jött ki a krízishelyzet kezeléséről, a mentális segítségnyújtásról, magáról a koronavírusról. A 

pszichológia területén még egyébként is gyerekcipőben jár az online tanácsadás és terápia, az 

ezekkel kapcsolatos szakmai protokollokat is igyekeztünk megismerni és a kollégákkal 

egymás között megvitatni.  

 

Legelső körben tájékoztató anyagokat állítottam össze a szülők és az óvodapedagógusok 

részére, amiben kijelöltem a munkaidőm kereteit, illetve, hogy milyen formában és 

csatornákon, milyen típusú problémákkal kereshetnek fel. Ezt követően ezt elküldtem az 

óvodapedagógus kollégáknak, illetve a segítségüket kértem a szülők elérésében. Az aktív, 

futó eseteimnél pedig minden szülőnek küldtem e-mailt ezekkel a tudnivalókkal és 

felajánlottam, hogy online formában tudjuk folytatni a munkát.  
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A globális járványhelyzet és a családokra nehezedő terhelés miatt az első hetekben csak a 

töredékük válaszolt és vette igénybe ezeket a lehetőségeket. A grafikon alapján is látható, 

hogy 6 db futó esetemet tudtam folytatni, ugyanakkor a kezdeti sokk után összesen hét új 

család is jelentkezett és a segítségemet kérte különféle problémák miatt. Ennek következtében 

óraszámban a szülőkonzultációk domináltak a munkámat illetően. A pedagógusok közül egy 

fő élt az egyéni online konzultáció lehetőségével, amit heti rendszerességgel igyekeztünk 

beiktatni, hogy elkerüljük a mentális állapotromlást.  

 

Mindemellett heti két alkalommal online értekezletet tartottunk a kerületi 

óvodapszichológusok, illetve a koordinátorunk Fegyverneki Edit részvételével. Hétfőn 12:30-

15:00-ig, csütörtökönként pedig 11-12:30-ig. Ezzel keretet adtunk a hetünknek, illetve 

igyekeztünk átrágni magunkat a helyzetre vonatkozó szakmai ajánlásokon, protokollokon, 

jó gyakorlatokat megvitatni, eseteket elemezni, egymást szakmailag és emberileg is segíteni 

ezekben a nehéz időkben. Mások krízisének menedzselése közben a sajátunkat is igyekeztük 

megoldani, emiatt mentálisan is nagy erőpróba volt ez az időszak mindannyiunk számára. 

 

Ezt még kiegészítettem egyéni szupervízióval is. Dr. Mailáth Nóra évek óta segíti a 

munkámat, kiscsoportos formában dolgozunk fel eseteket, szakmai dilemmákat, ezt pedig a 

karantén alatt online formában is folytattuk, hogy eredményesebben tudjunk dolgozni és 

segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak.  

 

Jó néhány szülő az e-mailes tanácsadást/kapcsolattartási formát választotta, illetve a 

pedagógusokkal, vezetőkkel is ebben a formában, illetve messenger csoportokban tartottuk a 

kapcsolatot (networking kategória).  A fejlesztőpedagógusokkal közösen, vezetői kérésre 

létrehoztunk egy zárt, óvodai Facebook csoportot, ahol hasznos anyagokat tudtunk 

közvetlenül a szülőkkel megosztani.  

 

Az óvodapedagógusokkal megkezdett autogén tréning csoportot online folytattuk 

(messenger videó-konferencia), továbbra is heti rendszerességgel és május utolsó hetében 

zártuk le a közös munkát. Nem csak a relaxációs gyakorlat elsajátítására volt így lehetőségük, 

hanem a helyzettel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat is megoszthatták, ezáltal kicsit 
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csapatot is építettünk. A visszajelzéseik alapján sokat segített nekik ez a rendszeresség abban, 

hogy eredményesebben küzdjenek meg a járványhelyzettel. 

 

Annak érdekében, hogy hasznos tartalmakat tudjak közvetlenül megosztani a szülőkkel, 

létrehoztam egy pszichológiai blogfelületet, ahova az általam írt cikkeket, illetve videós és 

letölthető anyagokat tudtam feltölteni és publikálni (www.pszichosophia.wordpress.com). Az 

oldal könnyebb követése érdekében Facebook és Instagram fiókot is létrehoztam, ezeket az 

elérhetőségeket pedig a telephelyvezetőkön keresztül megosztottam a szülői közösséggel is. A 

tartalmak később a zárt óvodai Facebook csoportban is megosztásra kerültek.  

 

Fejlesztési, előrelépési javaslatok 

 

Főleg a karanténhelyzet ébresztett rá minket a kollégákkal, hogy az online munkavégzéshez 

szükséges technikai háttér nem mindenkinek állt rendelkezésére. Anno, amikor kezdtük a 

munkát, ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy biztosítanak a számunkra céges laptopot. 

Ezt a jövőben én nagyon hasznosnak találnám, mert a saját laptopom 8 éves, egyáltalán nem 

tolerálta az online videós programokat, így az egész időszakot telefonról menedzseltem végig, 

aminek az akkumulátora emiatt hamarosan cserére szorul.  

 

Ami a szervezetfejlesztést illeti, továbbra is javasolnám a NyugiOvi program bevezetését, 

melynek legelső lépése az óvodapedagógusok élményszerű tréningje, ami ideális esetben egy 

egész nap. Amennyiben persze az őszre várható második járványhullám, illetve a személyes 

energiák ezt lehetővé teszik.  

 

A NyugiOvi program magában foglalja a resztoratív szemléletet, illetve konfliktuskezelési 

módszert, de külön is megismertethető lenne a kollégákkal maga a szemlélet, ami szintén 

hasznosnak bizonyulna a mindennapi munkavégzés során. 

 

Az autogén tréning továbbvitele is szívügyem, mert saját módszert ad a pedagógusok 

kezébe, amivel eredményesen kezelhetik a stresszt. A részvétel természetesen önkéntes, de 

http://www.pszichosophia.wordpress.com/
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nagyon jó lenne, ha elterjedne, mert kiégésprevenciónak is kiváló ez a mikrocsoportos 

munkamód.  

 

A csoportfolyamatokban sok lehetőség rejlik, úgy gondolom a következő tanévben lehetne 

egy-egy csapatépítő tréning mindhárom telephelyen az őszi, illetve a tavaszi félévben is. 

Lesznek új kollégák, így egymás jobb megismerése, illetve az ő beilleszkedésük is könnyebbé 

tehető.  A csoportfolyamatok megtartó erejét ki lehetne aknázni esetmegbeszélő-módszertani 

csoportokkal is, ahol igény szerint havonta, vagy akár kéthetente működnénk ebben a 

formában. 

 

A fejlesztő kollégákkal fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok érzékenyítését nem csak az 

SNI témában, hanem azon belül, illetve amellett a nem látható fogyatékosságok irányában. 

Egy ADHD-val vagy autizmussal küzdő gyermek, illetve a különféle emocionális és mentális 

problémák nem láthatók, mégis ugyanannyira hátráltatják az egyén fejlődését, mindennapi 

életét, mintha testi fogyatékosságai lennének. Felmerült bennünk az érzékenyítő, saját 

élményű tréningek tartása a pedagógusok számára.  

 

Az iskolára való felkészülésben is érvényesülhetne a prevenciós szemlélet. A jövőben 

indokolt lenne inkább a középsős korosztály irányába eltolni a fókuszt, és a szülői fórumok 

mellett az év közepén, vagy tavasz eleje-közepe környékén átbeszélni ezeknek a 

gyermekeknek a fejlődését, nehézségeit, igényeit, célzott beavatkozásokat, vizsgálatokat 

végezni, vagy akár szakellátásba továbbirányítani őket, hogy ne nagycsoportban kelljen 

kapkodni, gyorsan intézkedni.  

 

Budapest, 2020. június 17. 
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I. ÉVES BESZÁMOLÓ- CÉLJAINK ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

Szakmai munkaközösségünk a 2019-2020.-as nevelési évre 
kétféle szakmai területet érintő célt tűzött ki maga elé. 
Mindkét cél megvalósítása megkívánta a kollégák 
összehangolt és együttes munkáját.

1.  Cél:A nevelőtestület ismerje meg az óvodákhoz 
kapcsolódó új törvényi módosításokat és tudja 
alkalmazni azok gyakorlatban történő előírásait, 
koncepcióit, alternatíváit

Már a nevelési év megkezdése előtt, majd a szeptemberi 
évindítás után folyamatosan figyeltük, értelmeztük 
közösen a rendeleteket, törvényi módosításokat az ezzel 
kapcsolatos szakmai fórumok, cikkek ajánlásait. 
Figyelembe vettük az önkormányzati előírásokat is. Eleget 
téve ezeknek, már jó előre elindítottuk azoknak a 
gyermekeknek az iskolaérettségi vizsgálatát, 
szakszolgálathoz irányítását, akiknél kérdéses volt az 
iskolakezdés.Ehhez szükség volt a korábbi időszak alapos, 
átgondolt megfigyeléseire, a tapasztalatokra, az újonnan 
használt fejlődési naplónkba bejegyzett adatok 
kiértékelésére, az egyéni jellemzések, kérelmek 
megírására. Egyeztettünk az óvodánk fejlesztőivel, 
valamint fogadó óra keretén belül az érintett szülőkkel 
is. Természetesen ezeket a csoporton belül dolgozó 
óvodapedagógusok önállóan, egyéni ütemezéssel végezték, 
de mindezen folyamatokról a heti nevelői mentingek során 
egymással konzultáltunk, megosztottuk impresszióinkat 
magunk között.
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Úgy véljük, hogy a törvényben foglaltak szerint követtük 
a módosításokat, betartottuk az ehhez kapcsolódó 
határidőket is.Mindenben a gyermekek érdekeit vettük 
elsődleges szempontnak.
Ennek függvényében elmondhatjuk, hogy intézményünkben a 
beiskolázás szabályozásával összefüggő új óvodapedagógusi 
feladatainkat teljes mértékben sikeresen fejeztük 
be.Megelégedettséget mutattak a szülők is, az 
elképzelésüknek megfelelő döntések születtek, amit 
szakmai kompetenciánk garantált és a szakemberek is 
alátámasztottak. Annak ellenére tudtuk teljesíteni 
mindezeket, hogy továbbra is létszámhiány mellett 
dolgoztunk, de igyekeztünk tervezett munkatempónkat 
emiatt nem csökkenteni.

2.cél:Készüljön el a helyi könyvtár rendezése szakmai és 
logikai szempontok alapján

Természetesen ez a célkitűzés nem egy adott időszakot 
jelöl csak, hanem távlati irányú, mely nevelési munkánk 
innovációjáról is tanúbizonyságot adhat majd. A második 
félévben megtartott mentingen egyöntetűen kifejezték a 
munkaközösségi tagok, hogy nem csak a nyomtatott 
formátumú könyvek, hanem a digitális megoldások 
gyűjtésére is igény van szerény 
könyvtárunkban.Konszenzusra jutottunk abban is, hogy 
folyamatosan figyeljük az újdonságokat, az új tematikájú 
ismeretterjesztő kiadványokat. Vezetőink igyekeznek majd 
ezek beszerzésére a költségvetési tételekben is fedezetet 
biztosítani illetve betervezni.
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Sajnos azonban a COVID-19 vírus miatti pandémia 2020.03.-
tól Magyarországot is elérte.Emiatt életbe léptek a 
karantén szabályok, óvodánkat is bezárták. Így nem tudtuk 
teljeskörűen folytatni nevelőmunkánkat valamint 
munkaközösségi munkánkat sem.

Mindezek ellenére egyértelműen érzékelhető, hogy jó 
irányban halad  munkaközösségünk, a tagok lelkesek, 
nyitottak az újra, ötletgazdagok, kooperatívak és ez a 
tény egyértelmű garancia arra, hogy az objektív akadályok 
megszűnése után megvalósulnak majd kitűzött céljaink a 
továbbiakban. 

“Az egész több, mint a részek összessége.” (Arisztotelész) 

2020.05.31. 
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Gyógytestnevelés beszámoló 

2019/2020 nevelési év 

 

2019. szeptember 16-től kezdődtek meg a gyógytestnevelés foglalkozások a Dél Kelenföldi 

Óvoda székhelyén. A foglalkozások megkezdése előtt szülői értekezletet tartott szeptember 

10-én. 

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

Óvodák létszám csoport időpontok 

Mozgolóda Óvoda 42 fő 3 hétfő és szerda 

1.csop 10.10-11.50 

2.csop 10.50-11.20 

3.csop 11.20-12.00 

Előforduló diagnózisok 

hanyagtartás mellkas 

deformitás 

scoliosis obesitas lúdtalp 

38 fő 2 fő - 2 fő 20 fő 

 

Beszámoló 

A gyógytestnevelési foglalkozások az óvodák délelőtti időrendjének megfelelően, a nevelési 

év elején meghatározott és egyeztetett órarend szerint zajlottak.   

A foglalkozások 40 percesek voltak, csoportonként heti kétszer. Az órák fő tevékenységi körei 

a korosztálynak megfelelő játékos mozgásformák, valamint kötöttebb gimnasztikai feladatok 

voltak, amelyek elsősorban a tartásjavítást, lábboltozat erősítését, az elváltozások korrekcióját 

és a helyes testtartásban résztvevő izomzat erősítését célozták meg. Ezek mellett külön 

hangsúlyt fektettem még a gyermekek mozgáskoordinációjának, ügyességének és az alapvető 

mozgásformák kivitelezésének fejlesésére is. 

A legelső órákon felmértem a gyermekek előzetes mozgásműveltségét, testtartásukat, 

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

A gyakorlatsorok változatosságát szem előtt tartva több, az óvodában rendelkezésre álló 

tornaszert építettem be az oktatásba: babzsák, korongok, labda, karika, pad, bot. Ezekkel 

egyaránt végeztettem tartásjavító, általános izomerősítő, ügyesség és állóképesség fejlesztő 

játékos feladatokat. 
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Idén lábboltozat prevencióra, korrekcióra több feladatsort is beépítettem, valamint a szülők 

felé is eljuttattam lábtorna gyakorlatokat otthoni gyakorlásként. 

 

Koronavírus alatt megvalósuló gyógytestnevelői tevékenység 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt mi gyógytestnevelők is online módszerekkel 

valósítottuk meg az oktatói tevékenységünket 2020 áprilisától kezdődően. 

Első lépésként a facebookon létrehoztam egy privát gyógytesi csoportot, ahol az 

óvodapedagógusok, Szülői Szervezetek közvetítésével bejelentkezhettek a hozzám 

gyógytestnevelésre járó gyermeke szülei. 

Itt heti rendszerességgel egy tartásjavító és egy lábtorna gyakorlatsort tettem elérhetővé.  

Változatosan: Videó felvételekkel, fényképekkel és írásos anyagokkal szemléltettem és 

magyaráztam a gyakorlatok helyes kivitelezését, elvégzését. 

A szülők aktívan jelentkeztek, pozitív visszajelzéseket kaptam, a végére viszont úgy vettem 

észre, hogy elfáradtak, kevesebb lett a motiváltság. 

Fő szempontok a következőek voltak a gyakorlatok összeállításában: 

 a szülő részéről könnyen átlátható 

 otthon is kivitelezhető, kisebb mozgástérben is végrehajtható mozgásformák 

 Változatos, otthonokban is fellelhető háztartási eszközök (partvisnyél, pzs, szék, 

plüssfigurák) beiktatásával terveztünk gyakorlatokat 

 minél kevesebb szervezési teendő 

 csoportos munkaforma helyett egyéni, páros gyakorlatok 

 játékosság, motiváció beépítése 

Pozitívumok ebben az időszakban: 

 IKT eszközök magabiztosabb használata, mindenképpen fejlődött az online térben 

való tájékozódásom, szerteágazóbban, több irányból megközelítve tervezhettem. 

 Kreativitás fejlődése olyan téren, hogy miképpen lehet ilyen formában is játékos, 

motiváló gyakorlatokat összeállítani. 

Gyengeségek: 

 Nem volt kapcsolat a gyermekekkel, hiányoztak így a nevelő, fejlesztő célzatú 

értékelések, motiválások. 

 Nem tudtam valósan értékelni, hogy honnan hova jutottak el a gyermekek a fejlesztés 

során. 
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Lehetőségek: 

 Nagy mennyiségű mozgásanyagot rögzítettünk kollégáimmal az óvónők, gyerekek 

számára, amelyek bármikor továbbíthatók, felhasználhatók oktatási szünetekben, 

gyermekek felzárkóztatását célozva. 

Korlátok: 

 Nem volt alkalmam hibajavításra, megerősítésre, mely ezen a területen nagyon fontos, 

így csak arra tudtam hagyatkozni, hogy videón mozgásban és szóban kiemeltem a 

legfontosabb támpontokat ahhoz, hogy a mozgás pontosan legyen végrehajtva. 

 

Júniusban sikerült még néhány alkalmat egyeztetni és megvalósítani az óvodákkal, ahol sor került 

az év végi értékelésre, búcsúzásra és néhány otthoni feladatot is átgyakorolhattunk a gyerekekkel. 

 

 

Budapest, 2020. június 22. 

Besnyő Rita 

gyógytestnevelő 

 




















