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Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt idén is volt jelmondata a nevelési évünknek. 

Így hangzott: 

„Bizalom, szeretet, türelem” 

 

Bizalom, mert bízom a társamban, magamban, a családokban. 

Szeretet, mert szeretettel teszem a dolgom. 

Türelem, mert kitartóan hiszek a bizalomban és a szeretetben. 

 

 

Úgy gondolom, hogy szükség volt a megfogalmazott gondolatokra….. 

 

 

 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 

 

 

 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

2 

 

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELÉSE 

1.1. A működés megfelelése a 2017-2018 nevelési évben 

1.2.Helyi nevelési alapelveink, értékeink, célkitűzéseink megvalósulása 

 

2. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA A NEVELÉSI ÉV FOLYAMÁN 

 

3. A HUMÁN ERŐFORRÁS ELEMZÉSE 

3.1.Személyi feltételek 

3.2.Hiányzások alakulása 

3.3.Minősítési eljárás 

3.4.Kitüntetések 

3.5.Továbbképzések, kompetenciák bővítése 

 

4. A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE 

4.1.A nevelőmunkánk tervezése, megvalósítása 

4.2.Kiemelt feladatok 

4.3.Pedagógiai Program és az elfogadott Munkatervben meghatározott célok 

maradéktalan megvalósítása 

4.4.Beiskolázási adatok 

4.5.Lemorzsolódási mutatók (a negyedik évre óvodában maradók, óvodai nevelés alól 

felmentettek, külföldre távozók, más óvodát választók…) 

4.6.A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése 

4.7.Szülők tájékoztatása 

4.8.SNI és BTM-es gyerekek (létszám, ellátás…) 

4.9.Szociális hátrányok enyhítését segítő intézkedések 

          4.10.A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

          4.11.Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

          4.12.Gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai 

 

5. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI 

 

      6.   A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA,      

            EREDMÉNYESSÉGE 

 

      7.   AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MEGBÍZATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ  

            FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

            7.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában 

            7.2. Munkaközösségek működése, értékelése 

            7.3. A nevelőtestület által szükségesnek tartott elvek 

 

     8.    GYERMEK-ILLETVE DOLGOZÓI BALESETI STATISZTIKA, A  

            BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT VEZETŐI INTÉZKEDÉSEK 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

3 

 

 

 

     9.    KAPCSOLAT A SZÜLŐI SZERVEZET KÉPVISELŐIVEL 

            9.1. A kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 

 

   10.    AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

   11.    A KÖLTSÉGVETÉSI, GAZDASÁGI EREDMÉNYESSÉGE, PROBLÉMÁI 

            AZ ÓVODA GAZDASÁGI HELYZETE 

            11.1. Pályázatok 

            11.2. Egyéb bevételek 

            11.3. A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben    

                     szereplő eszközök beszerzése, pótlása 

            11.4. Játszótéri eszközök 

 

 12.    RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN 

 

 13.    AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ ELLENŐRZÉSEK 

          13.1. Ellenőrzést végző szerv 

          13.2. Ellenőrzés tárgya 

          13.3. Megállapítások 

 

 14.    ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

 15.    ÖSSZEGZÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

4 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELÉSE 

1.1. A működés megfelelése a 2017-2018 nevelési évben                                

 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda elsődleges közfeladata az óvodai nevelés, ellátás. 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda biztosította a fenntartó által meghatározott körzet szerinti 

óvodai ellátást, a 3-6-7 éves gyermekek óvodai nevelését. 

Az óvoda működésének tárgyi és személyi feltételeiről gondoskodtunk. (Kifejtésre kerül az 

alábbiakban.) 

Alapító okiratunk szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a Szakértői 

Bizottság szakvéleménye és intézményünk kijelölése alapján: 

 a beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

gyermek befogadására állunk készen. 

Inkluzív elvek alapján elmondható, hogy óvodánkba befogadásra került két oltalmazott státuszú 

gyermek is, aki egy családból érkeztek. 

Folyamatosan törekszem arra, hogy az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok 

eleget tegyenek a törvényi megfelelésnek és minél összehangoltabbá váljanak. 

Pedagógiai Programunk saját arculatának kidolgozását kezdtük meg ebben a nevelési évben.  

A nevelés nélküli munkanapokon is közösen átgondoltuk, megalkottuk értékrendünket, a 

pedagógiai folyamatok főbb elemeit. 

Az Intézményi Önértékelési szakmai Csoportunk megalkotta a tanfelügyelet előkészítéséhez 

az intézményi elvárásrendet, melyet a Kollégák megismerhettek, alakíthattak. 

Az intézmény honlapján (www.kicsibocsovi.hu) közzé tettük megtekintés céljából az 

alapdokumentumainkat és egyéb működésünkhöz kapcsolódó dokumentumainkat, mint a 

Különös közzétételi listát. 

Biztosítottuk intézményünkben a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételeket, a 

tevékenységen alapuló tanulási folyamatokhoz az eszközöket és a színtereket, valamint 

lehetőséget adtunk a gyermekek szomatikus, pszichikus és mentális fejlődéséhez is. 

Mindezt tettük megfelelő színvonalú szakmai tudásunkkal, elkötelezettséggel és egyenlő 

bánásmóddal, egyéni fejlettséghez igazodva. 

Az inkluzivitás szintén jelen volt a nevelési év folyamán az esélyegyenlőség figyelembe- 

vételével. 
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Biztosítottuk az intézményi étkezést, a gyermekek hátránycsökkentő fejlesztését és a 

szeretetteljes légkört. 

 

1.2. Helyi nevelési alapelveink, értékeink, célkitűzéseink megvalósulása 

 

 szeretet                                        tisztesség                 

 hit                                                játékosság 

 bizalom                                       nyitottság 

 tisztelet                                        közvetlenség 

 együttműködés                            érzelmi gazdagság          

 önzetlenség                                  biztonság 

 becsületesség                               másokra odafigyelés 

 öröm                                            hagyományok tisztelete      

 

                            

Az előző nevelési év folyamán fogalmazta meg a nevelőtestület a fenti alapelveinket és 

értékeinket. 

Elmondható, hogy hatékonyabb együttműködés kezdődött meg a gyermekek mindenek 

feletti érdekei védelmében. 

Nyitottan és odafigyelően, biztonságot és szeretetet nyújtva végezték Kollégáim a 

feladataikat. 

Közösen kerestük az értékmegőrző alkalmakat, amelyek közös élményt és tapasztalatot is 

adtak számunkra. Arra törekedtünk, hogy átadjuk a Családok felé is az értékeket, irányt 

mutassunk azok felé. 

Megerősítettük kapcsolatunkat a Családokkal. 

Közös programokra adtunk lehetőséget, valamint folyamatosan tájékoztattunk az óvodai 

élettel, a gyermekek személyiségfejlődésével kapcsolatosan.  

Szülői értekezletek, fogadó órák keretein belül adtunk lehetőséget az együtt gondolkodásra. 

Célunk volt továbbá a kerület által delegált fő feladat is, mely az idén a mozgásfejlődéssel 

volt kapcsolatos. 

További célunk volt az intézményi elvárásrend átformálása, amelyet a tanfelügyeleti 

ellenőrzés előkészítéseként tettünk meg. Felmértük a kérdőívek segítségével az egyes 
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területeket, amelyek az intézmény működéséről és vezetéséről adtak képet a szülők, a 

pedagógusok és a nevelőtestület részéről. 

Célunk volt a tanfelügyeleti ellenőrzés alkalmával az intézmény szakmai-pedagógiai 

munkájának bemutatása, színvonalának emelése.  

Céljaink elérése folyamatosnak mondható, hiszen mindig újabb célok felé kell haladnunk… 

 

2. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA A NEVELÉSI ÉV FOLYAMÁN  

 

 

Intézményünk Alapító okirata szerint 142 férőhellyel rendekezik. 

A 2017. évi októberi statisztika szerint 120 gyermekkel indítottuk az évet nyolc 

csoportunkban. 

A 2011.évi CXC törvény 8.§-a kimondja, hogy „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 

településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

Ebben a nevelési évben 3 olyan gyermeket vettünk fel, aki 2,5 éves a törvényi rendelkezésnek 

megfelelően. 

Csoportjaink nem voltak teljesen feltöltve, de a törvényi kereteket nem léptük át. A 

körzethatár módosításának eredményeképpen a két induló kiscsoportunk magas telítettséggel 

indult. 

Ismét elmondható, hogy a nyár folyamán magas volt a fluktuáció. Több család elöltözött, 

vagy a szülő munkahelyet váltott és közelebbi óvodába kérte gyermekét, de többen a 

körzetünkbe költöztek, így időközben több gyermeket is felvettünk különböző 

korcsoportokba. 

                                                                                              

3. A HUMÁN ERŐFORRÁS ELEMZÉSE                                                                           

3.1.Személyi feltételek                                                        

Szeptemberben úgy indítottuk a nevelési évet, hogy minden álláshely betöltésre került. 

Új pedagógiai asszisztensi státuszunkat is sikerült betölteni. Január hónapban azonban az 

egyik gyakornokunk nyelvvizsga hiány és sikertelenség következtében úgy gondolta, hogy 
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másik óvodában folytatja gyakornoki státuszát. Sajnos az ő hely betöltetlen maradt a nevelési 

év végéig a többszöri álláshirdetés ellenére is. 

 

 

 

Alkalmazotti közösségünkben a következő változások történtek: 

 

2017.08.01.-vel felvettük Poór Attilánét megbízási szerződéssel a tartósan távol lévő Józsa 

Katalin munkájának ellátására. 

2017.     felmondott Jancsó Anikó dajka. 

2017.    Józsa Katalin munkaviszonya megszűntbetegségéből eredő leszázalékolása miatt. 

2017.    kinevezésre került Poór Attiláné,  Józsa Katalin státuszára. 

2017.                felmondott Varga Réka dajka. 

2017.12.04.-től felvettük Hostyánszki Mónikát dajka munkakörbe. 

2017.12.31.-vel felmondott Nagy Zsófia Dorottya óvodapedagógus. Gyakornoki feladatait 

másik óvodában folytatta. 

2018.01.  -vel próbaidő alatt azonnali hatállyal vezetői döntés alapján szűnt meg a 

munkaviszonya Poór Attilánénak. 

2018.02.01.-vel felvettük Bors Máriát dajka munkakörbe. 

2018.05.02.-val felvettük Sándor Béla Pálnét kisegítő dajka munkakörbe. 

2018.08.21.-vel közös megegyezéssel felmondott Forgács Eszter és Oláh Vivien 

óvodapedagógus. Munkájukat másik kerületi óvodákban folytatják. 

 

3.2.Hiányzások alakulása 

Még nagyobb odafigyeléssel dokumentáltuk a hiányzásokat és az igazolásokat. 

Az óvodaorvost meghívtam egy közös beszélgetésre, hogy egyeztetni tudjuk a hiányzások 

okait, az igazolások kiadásának feltételeit és a gyermekbetegségek tüneteit. Kollégáimmal 

közösen tettük fel kérdéseinket, tudtunk együtt gondolkodni a témában. 

A kiscsoportos életkorú gyermekek esetében magasabb volt a hiányzások aránya, ami a 

közösségbe való beilleszkedés egyik jellegzetessége. 

Nem fordult elő olyan eset, amikor a szülőt levélben kellett volna felszólítanunk a gyermeke 

hiányzása következtében. 

Tartósan beteg, távollévő Kollégánk ebben a nevelési évben nem volt.  

Óvónőhiányunkról a 3.1. pontban írtam. 
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3.3.Minősítési eljárás 

A 2017-18-as nevelési évben egy gyakornok Kolléganő tett nagyon sikeres vizsgát. Büszkék 

voltunk rá. Gyakornoki éveinek ezzel vége, Ped.I. fokozatba kerül 2019.01.01.-től. Sajnálatos 

módon azonban közös megegyezéssel felmondott a nyár végén, így másik óvodában folytatja 

pályafutását. 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda pedagógus minősítéssel kapcsolatos mutatói a következők: 

 

minősítési eljáráson részt vett óvodapedagógus 

 

gyakornoki vizsgát tett  

 

gyakornok 

 

7 fő 

 

2 fő 

 

2 fő 

 

3.4.Kitüntetések 

 

Intézményünkben nem kapott hivatalos kerületi, vagy magasabb szintű elismerést idén senki. 

Házi versenyeink eredményességét oklevéllel jutalmaztuk. Ilyen volt ősszel a 

„Zöldségpalota” elnevezésű zöldség és gyümölcs felhasználásával készült családi kézműves 

munka. 

Az idén alapítottam meg az „Év óvodapedagógusa” és az „Év dajkája” címet, mely elismerő 

okleveleit a közös intézményi évzáró ünnepély alkalmával kapták meg a dolgozók. 

 

 

3.5.Továbbképzések, kompetenciák bővítése          

A 2017-2018-as nevelési évben a következő továbbképzéseken vettünk részt:      

 

S.sz. A továbbképzés megnevezése A továbbképzés 

időpontja 

Résztvevők neve 

1. Raabe tanévnyitó konferencia 

 

2017.08.24. Nagyné Dobó Erika 

2. A tanulási (BTM) problémák elmélete 

és gyakorlata a köznevelési 

intézményekben     

2017.10.11-12-13 Kereszty-Orbán  Zsuzsanna     

3. Modern Mesedélután – Szakmai 

délután Kádár Annamáriával a 

Neteducatio szerzőivel 

2017.10.13. Dúcs Attiláné, Nagyházi 

Vanda, Oláh Vivien, 

Fábiánné Hajnali Edina 

4. Fejlesztéstől a tehetséggondozásig – 2017.10.16. Dúcs Attiláné, Nagyházi 
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az óvodai vizuális nevelésről – HOR 

ZRT 

Vanda, Nagyné Dobó 

Erika 

5. 
 

Ének – zenei Országos Tanácskozás 2017.10.16. Dúcs Attiláné 
Kereszty-Orbán Zsuzsanna 

6. Hatékony foglalkozási formák a 

mozgás foglalkozásokon – HOR ZRT 

2017.10.30. Dúcs Attiláné, Forgács 

Eszter 

 
7. 

A családdal kapcsolatban – 

Együttműködés; A családok 

lehetséges bevonása a nevelési-

oktatási folyamatokba 

2017.11.08. 

2017.11.09. 

2017.11.30. 

Bíróné Honti Katalin 

Gosztom Istvánné 

Varga Lászlóné 

 

 
8. 

Digitális taneszközök alkalmazásának 

lehetőségei óvodás és kisiskolás 

korban 

2017.11.10. 

2017.11.17. 

2017.12.01. 

Dúcs Attiláné 

Dudásné Nagy Boglárka 

   
    9. 

Életvezetési ismeretek 2017.11.13.-16. Dúcs Attiláné 
Juhászné Gyulányi Andrea 

 

 
10. 

 

„Egyre magasabb szinten” – 

Óvodapedagógusok szakmai megújító 

felkészítése 

2017.11.14. 

2017.11.21. 

2017.11.28. 

Nagy Zsófia Dorottya 

 
11. 

Az eredményes óvoda-iskola átmenet 

korszerű elmélete és gyakorlata az 

Óvodai Nevelés Alapprogramja 

alapján 

2017.11.29. 

2017.11.30. 

2017.12.01. 

Kereszty-Orbán Zsuzsanna 

Forgács Eszter 
Juhászné Gyulányi Andrea 

Schimkovitsné Sz. Mónika 

12. A drámajátékok fejlesztő hatása – a 

tanuláshoz szükséges területek – HOR 

ZRT 

2017.11.27. Forgács Eszter 

13. A népi játék fejlesztő hatása, szerepe 

a mindennapi pedagógiai munkában – 

HOR ZRT 

2017.12.11. Dúcs Attiláné 

14.  Gyermektánc az óvodában, iskolában 

szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzés – 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

a 4 féléves képzés 

megkezdve: 

2017.09. 

Balázs Diána 

15. Pedagógiai asszisztensek IV. 

Országos Konferenciája 

2017.11.03. Nagy Zsoltné 

16. VII. Országos Dajka Konferencia 2017.10.20. Papp Magdolna, Dúcs 

Nikolett 

17. Migráns gyerekek az óvodában – 

Interkulturális kompetenciafejlesztés 

2018. 02.22., 23.,  

03.09., 03.23. 

Nagyné Dobó Erika 

18. 
 

Óvodatitkárok III. Országos 

Konferenciája  

2018.02.23. Rácz Friderika 

19. Kertészeti képzés pedagógusoknak – 

Iskolakert gondozása a tanév során 

2018.02.17. 

2018.04.07. 

2018.05.12. 

          

Nagyné Dobó Erika, 

Gosztom Istvánné, 

Dudásné Nagy Boglárka, 

Varga Lászlóné, Oláh 

Vivien 

20. 
 

„Mesterpedagógus szeretnék lenni!” – 

Felkészítés Mesterpedagógusi fokozat 

elérésére  

2018.06.21. Nagyné Dobó Erika 

21. Konfliktuskezelés 2018.07.04. 

2018.08.12. 

Dúcs Attiláné 

22. 
 

Boldogságóra Akkreditált Képzés 2018.07.05. Muszka Lujza Emese 
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23. ÍGY TEDD RÁ! - Népi játék, néptánc 

módszertan az óvodában és az 

általános iskolában 

2018.08.09.-11. Balázs Diána 

24. 
 

HACCP - tanfolyam 2017. Minden érintett 

alkalmazott sikeresen 

elvégezte! 

Nagyon tartalmas volt ez a nevelési év a továbbképzések tekintetében. Igyekeztem megtalálni 

a nevelőtestület és a technikai dolgozók számára is azokat a kompetencia növelő 

továbbképzéseket, amelyeket a maguk örömére és az intézmény - pedagógiai programjának 

megfelelően – szakmai látókörének növelésére tudna elvégezni. 

Minden továbbképzésre kötelezett Kolléga részt vett képzéseken! Sikerült a kredit pontokat 

olyan mértékben növelni, hogy az elmaradásokat kompenzáljuk! 

Köszönet Mindenkinek a motiváltságért, a pontos részvételekért, egymás 

helyettesítéséért, a beszámolókért, és a gyakorlatban való alkalmazásért! 

 

A pedagógus kompetenciáinkat a következőkben fejlesztettük: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 a munkaközösségi foglalkozások és a nevelés nélküli munkanapok tartalmas és 

színvonalas előadásai 

 szakmai könyvállomány tudás specifikus és igény szerinti bővítése (szakmai, 

módszertani kiadványok, SNI gyermekek ellátásában segítő kiadványok és fejlesztők 

megvásárlása) 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 a nevelési év folyamán volt írásbeli és szóbeli beszámolási feladata az 

óvodapedagógusoknak, amelyben a pedagógiai folyamatok, az egyéni 

gondolkodásmód tükröződtek. 

 a naplóban a heti tevékenységek után reflexiót írunk, valamint a házi bemutató 

foglalkozások után önreflexióban ismertették tevékenységeiket 

 

3. A tanulás támogatása 

A továbbképzések célja mindenképpen az volt, hogy a pedagógusok a folyamatos 

tanulást, a szakmai módszertani megújulást igényükké formálják.  
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Ezt a gyermekekkel szemben is szeretném, ha tudatosabban valósítanák meg még 

mindig. A képességek és készségek fejlesztése érdekében eszköztárunkat is bővítettük. 

A továbbiakban motiválni kell ezen eszköztár használatát, új szakmai ötletek 

megvalósítását, a szemlélet formálását. 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 

Továbbra is folyamatosan konzultálunk belső és külső szakembereinkkel az SNI, a 

logopédiai fejlesztéseken részt vevő és az egyéb nehézségekkel küzdő gyermekekről 

is. Kikérjük tanácsaikat, meghallgatjuk információikat az egyes gyermekek fejlődési 

üteméről, nehézségeik megsegítése érdekében együttműködünk velük. 

Fontos módszerré kell, hogy váljon az egyéni bánásmód, az elfogadás, a megértés. A 

módszertani kultúra fejlesztése érdekében szakkönyvek vásárlása, előadások 

hallgatása és tanfolyami képzés lehetősége állt a nevelőtestület előtt. Ki-ki 

érdeklődésének megfelelően kapott lehetőséget a tanfolyamok megválasztására. 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre 

A szakmai munka tervezése során felmerülő kérdés a közöségfejlesztés, a gyermekek 

szociális képességeinek fejlesztése. Jó alkalmat ad erre a különböző társadalmi 

kultúrákból érkező gyermekek együttnevelése.                                                  

A nyelvi akadályok leküzdése, a másság elfogadása, a gyengébb segítése, a kiemelt 

figyelmet igénylők támogatása, a rászorulókra való odafigyelés a pedagógusoktól a 

módszerek helyes megválasztását és a differenciálást követeli meg, természetesen 

szem előtt tartva a gyermekek mindenek feletti érdekeit. 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 
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A pedagógiai folyamatok tekintetében a tervezésen át a megvalósulásig hosszú 

folyamat vezet el. A kísérletezés, a kipróbálás, a hagyományok kialakítása, az írásbeli 

rögzítés helyessége, pontossága továbbra is feladatai voltak az évnek.  

A gyermekek megfigyelése, a személyiségfejlődés folyamatának rögzítése a Sprint 

Kiadó négy évet átfogó – „Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése” – című 

fejlődési napló oldalain történik. A nevelési év során három alkalommal kapnak 

tájékoztatás a szülők fogadó órák keretein belül a gyermekek fejlődési üteméről. Itt 

nyílik alkalom a részképességek feltárására, a haladás nyomon követésére. 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A felelősségteljes és pontos kommunikáció néhány esetben még korrigálásra szorul. 

A szülőkkel való kommunikáció hiányos terület volt továbbra is. A tájékoztatás 

pontossága és eredményessége javítandó terület. A szakmai partnereinkkel 

folyamatosan konzultálnak az óvodapedagógusaink, egyeztették a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatos meglátásaikat. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A megfelelő színvonalú szakmai munka egyik feltétele az önképzés. Továbbra sem 

minden esetben tapasztalom meg a fejlődni vágyás és akarás mutatóit. Különböző 

szakmai továbbképzéseken való részvételekkel, házi bemutatók elemzésével, helyi 

szakmai előadásokkal, konferenciákon és szakmaközi megbeszéléseken való 

részvétellel segítettem a fejlődés menetét. A továbbképzésekről mindenkinek be 

kellett számolnia a testület előtt, hogy tanulhassunk egymástól is. 

Szakmai együttműködésünket a program további átdolgozásával, a programok közös 

szervezésével és lebonyolításával fejlesztettük. 

 

Házi képzéseink voltak: 

 Idén a munkaközösségek témaköreiknek megfelelően előadások formájában dolgoztak 

fel egy-egy témát. A munkaközösség vezetők éves munkaterveikben határozták meg a 

témákat. A Gyermekvédelmi munkaközösség tovább folytatta feltáró-elemző 

munkáját, a gyermek esetek esettanulmányát.  

A felnőtt Néptánc munkaközösség tájegységenként folytatta a magyar népi kultúra 

elemeinek megismerését. 
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A gyermek Néptánc munkaközösség a nagycsoportosok mozgáskultúráját fejlesztette. 

 Házi bemutatóink a módszertani kultúra fejlesztésére, egymás pedagógiai munkájának 

megismerésére, a program módosításaihoz kapcsolódóan tapasztalatok megvitatására 

adtak alkalmat. 

 A dajkák képzése a következő nevelési évre áttett feladat lesz. 

 

Mi is képeztünk: 

-Egy óvodapedagógus jelöltet fogadtunk ebben a nevelési évben is.          

Mentora volt:  

Varga Lászlóné –ELTE 

- A 8 hetes gyakorlat ideje alatt felkészült az államvizsgára, melynek gyakorlati vizsgája 

nálunk zajlott. Nagy örömmel tapasztaltuk a tanuló maximális felkészültségét. 

- Az Pázmány Péter katolikus Egyetem pszichológiai karáról három tanulóérkezett, hogy 

megfigyeléseket végezzenek a csoportokban. Munkájuk anonim volt, és a szakdolgozatukhoz 

szükséges. 

-A Közép-európai Egyetem Babakutató laborának munkatársai ét alkalommal vizsgáltak 

kutatásaikhoz gyermekeket az intézményben. 

-A Patrona Hungariae Gimnáziumából 14 lelkes kislány töltötte nálunk „közösségi munka” 

idejét. 

 

4. A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE 

4.1.A nevelőmunkánk tervezése, megvalósítása 

 

Tudatosabban terveztek idén az óvodapedagógusok jobban átgondolt szervezési feladatokkal, 

előzmények előkészítésével találkoztam. A foglalkozások anyagának kiválasztása a 

pedagógiai programunk tükrében folyt, a megvalósulás hibáit, nehézségeit minden 

alkalommal megbeszéltük.  

Van olyan csoport, ahol nagyon jó képességűek a gyermekek, ezt kihasználva a megvalósulás 

is magasabb szinten történik. Átbeszéltük a fokozatosság elvét.  

Folyamatosan vezetik az óvodapedagógusok a dokumentációkat, odafigyelve a törvényi 

hivatkozásokra, a Házirendünk által rögzített szabályokra. 

A szokás és szabályrendszer tudatosabb kialakításra és egységesítésre vár a következő 

nevelési évben. 

 

4.2.Kiemelt feladatok 
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Ebben a nevelési évben az intézmény fő feladatai a következők voltak: 

 

4.2.1. a pedagógusok BECS munkaterv szerinti ellenőrzése 

A Belső Ellenőrzési Csoport munkaközösségként meghatározta azoknak a pedagógusoknak az 

ellenőrzési tervét, akik az országos szakmai ellenőrzés követelményei szerint belső szakmai 

ellenőrzésen vesznek részt. A munkaközösség elvégezte a feladatait, a kijelölt pedagógusok 

belső szakmai ellenőrzése megtörtént. Az eredményességről bővebben a mellékletben 

található munkaközösségi beszámolóban lehet olvasni. 

4.2.2. kérdőívek, interjúk készítése, kiértékelése 

Az elégedettségi kérdőívek kiosztásra kerültek papír alapon a szülők, a nevelőtestület és az 

alkalmazotti közösség számára. Az eredmények kiértékelése megtörtént.  

4.2.3. a kiértékelések eredményeinek ismertetése tükrében az önfejlesztési 

terv elkészítése intézményi, vezetői, pedagógusi szinteken 

A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzve és azt követően is elkészültek az intézményi, a vezetői 

önfejlesztési tervek, valamint a pedagógusok önfejlesztési terve a belső szakmai ellenőrzés 

nyomán. 

4.2.4. a mozgás témakör feldolgozása 

A kerület fő feladata a mozgás témaköre volt. Helyi szinten is feldolgoztuk a témát az 

alábbiak szerint: 

 Az egészségfogalma 

 Testi nevelés területei 

 Az óvodai testnevelés célja, feladatai 

 Nevelési területek a testnevelés foglalkozásokon 

 Az óvodai testnevelés mozgásanyaga 

 Az óvodai testnevelés foglalkozás játék anyaga 

 Mozgás a szabadban óvodás korban 

 

Egy egész nevelés nélküli munkanapot szenteltünk a témának, ahol az óvodapedagógusok 

színes, élményszerű előadásokkal készültek egy-egy mozgással kapcsolatos témában. 

Az előadások közötti szünetekben pedig érdekes mozgással kapcsolatos rövid filmeket 

tekintettünk meg közösen. A téma feldolgozásában külsős szakember előadását is 

meghallgattuk. A fejlesztő gyógypedagógus a Szakszolgálat mozgásterápiáiról, a mozgás 

felméréséről beszélt nekünk. 
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4.2.5. Megalkotásra került a gyermekek fejlettségi szintmérője, amelyet a 

naplóban helyezünk el év elején és év végén a kiértékelésekkel együtt. 

Nagyon jó, hogy egységes ez az év elejei és év végén visszatérő szintmérő. Így kimutathatók 

csoport, és intézményi szinten is a fejlettségi mutatók. 

Megkönnyíti a kimutatás a nevelőmunka következő szakaszának tervezését is. 

 

4.2.6.  Adatvédelem 

Bár nem volt betervezett feladat, mégis kiemelt feladattá vált az adatvédelmi szabályzat és az 

adatkezelés a 2018.05.25.-ei GDPR Általános adatvédelmi rendeletének következtében. 

Teljesen új feladat és új kihívás volt számomra ez a témakör. Adatvédelmi tisztviselőnk, 

Hosszú Károly, sokat segít a témában. 

Megkezdtük a teljes körű felkészülést az adatvédelemmel és adatkezelés átformálásával 

kapcsolatban a jogszabálynak megfelelően. Teljeskörű odafigyeléssel kellett eljárnunk a 

beiratkozáskor, melyre megalkottam a szülők részére szóló tájékoztatót, a külsős Kollégák 

tájékoztatása során segítünk a nyilatkozatok tartalmának megismerésében. 

Az adatok továbbítása nem egyszerű dolog, körültekintést igényel a FIÜK és egyéb 

partnereink részére is. 

A következő évben további kihívásként tekintek az adatvédelmi és adatkezelési rendszerünk 

átláthatóvá tételére, a végleges szabályzat megalkotására, a rendszer kiépítésére. 

 

4.2.7. Iktatás 

Az intézményben átalakítottuk az irattári tervet a belső ellenőr tanácsainak megfelelően 

2018.01.hónaptól kezdődően. Nem kis kihívás volt az új alpontok szerinti iratrendezés, 

rendszerezés. Erősíti rendszer szemléletünket ez a feladat. 

Nagy segítségemre volt ebben Rácz Friderika óvodatitkár, aki pontosságával, odafigyelésével 

és szorgalmával helyesen kezeli az átalakított irattári tervet. 

 

4.3.Pedagógiai Program és az elfogadott Munkatervben meghatározott célok 

maradéktalan megvalósítása 

 

A célok és feladatok megvalósítása a következőképpen történt meg: 

 

 A mozgásfejlődést a 4.2.2. pont szerint feldolgozta a nevelőtestület 

 Az országos szakmai ellenőrzés keretein belül a vezetői és az intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzést előkészítettük, az Oktatási Hivatal felületére az intézményi 
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dokumentumokat, az intézményi elvárásrendet feltöltöttük, a kérdőíveket 

megszerkesztettük, elfogadtuk, kiosztottuk és kiértékeltük 

 A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés pozitív módon zárult, jó eredményességet mutatva 

 Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szintén eredményesen zárult. A kapott 

önfejlődési feladatok beépítésre kerülnek a következő nevelési év munkatervébe. 

 

4.4.Beiskolázási adatok 

 

A 2017-2018-as nevelési évben három nagycsoportunk volt (Vackor, Panda, Brumi). 

 

A három nagycsoportból a beiskolázási adatok alakulása: 

A csoport neve: Iskolába ment: Óvodában 

maradt: 

Szakszolgálathoz 

irányítva: 

Szakértői 

Bizottsághoz 

irányítva 

VACKOR 

CSOPORT 

6 + 2 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

5 fő + 1fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

 

3 fő 

 

- 

PANDA 

CSOPORT 

16 + 4 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

 

- 

 

4 fő 

 

- 

BRUMI 

CSOPORT 

1 + 1 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

3 + 2 fő 

Szakértői 

Bizottság vél. 

  

1 fő 

 

2 fő 

 

 

4.5.Lemorzsolódási mutatók (a negyedik évre óvodában maradók, óvodai nevelés 

alól felmentettek, külföldre távozók, más óvodát választók…) 

 

A 4.4. táblázat adatai alapján a negyedik évre óvodában maradók száma: 11 fő 

Őket a Panda csoportba összevontan helyezem el.  

Külföldre távozók: 5 olyan gyermekünk volt, aki igazoltan külföldön teljesítette tovább az 

óvodalátogatási kötelezettségét. 

Felmentettek: 3 esetben történt felmentés. Közülük két esetben beilleszkedési nehézségek, 

egy esetben megkezdett óvodába járás utáni életkor miatti felmentés (A szülő mégsem találta 

érettnek a gyermekét. A gyermek nem töltötte még be a 3. életévét.) 

Más óvodát választók: költözés miatt 4 esetben, nyelvtanulási lehetőség miatt 1 esetben. 

 

4.6.A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése 
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Óvodai szinten egységes, táblázatba foglalt szempontsorral mérjük a gyermekeket különböző 

területeken évente két alkalommal. Először év elején, mint bemeneti pont, másodszor pedig 

év végén, mint kimeneti pont. A bemeneti pont a függvénye az első nevelési terv 

elkészítésének. 

Az óvodapedagógusok a megfigyelés módszerét alkalmazva gyűjtenek a gyermekekről 

információkat a testi, értelmi és szociális területeken. Megfigyeléseik eredményeit egymással 

konzultálva rögzítik, majd az év végi kimeneti pontnál újra értékelik. A naplóban 

mellékletként helyeztük el a felméréseket és azok kiértékelését. 

Az óvodáskor, vagyis az óvodában eltöltött évek alatti fejlődés nyomon követése érdekében 

az első bemeneti pont és az utolsó kimeneti pont közötti szakasz értékelése, amely 3-4 éves 

intervallumot mutat meg is megtörténik. Ezzel látják át az óvodapedagógusok a gyermekek 

egyéni, illetve a csoport egészének fejlődési ütemét, eredményeit. 

Fejlődési naplóként 2015-től megkezdve felmenő rendszerben a Sprint Kiadó: Óvodás 

gyermekek fejlődésének nyomon követése című naplót használjuk. 

Ennek a formátumnak a használatát a nevelőtestület 2015-ben döntötte el, így a 2016-2017-es 

nevelési évtől felmenő rendszerben vezettük be a használatát. A már megkezdett 

dokumentumok folytatásra kerültek. Lassan kivezetésre kerülnek ezek a megkezdett 

dokumentumok, és helyükbe teljes óvodai szinten az új fejlődési naplók kerülnek. 

 

4.7.Szülők tájékoztatása 

 

Nem voltam teljesen elégedett a szülők tájékoztatásával idén sem. Még mindig gondot okoz 

az időben, pontosan, esztétikusan kiírt információk minősége. Vezetői utasításom alapján 

továbbra sem engedélyezem a külön Facebook csoportokban való részvételt, az információk 

ezen keresztül történő áramoltatását. Az alkalmazotti közösség nem köteles tájékoztatni a 

szülőket ezen és egyéb közösségi felületeken keresztül. Az információ áramoltatásában a 

csoport szülői munkaközösségének tagjai segítik az óvodapedagógusokat. Az információt ők 

közvetítik az óvodapedagógusok és a szülők között. 

Egyre jobban működnek a fogadó órák, de még mindig vannak, akik nem tartják fontosnak 

ezt a lehetőséget. 

A szülői értekezleteket meglátogattam z év második felében. Fontosnak éreztem, hogy 

megtapasztaljam a kommunikációt, érték közvetítést. Döbbenten tapasztaltam a szülők kis 

számú érdeklődését néhány csoportban. 
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4.8.SNI és BTM-es gyerekek (létszám, ellátás…)                 

 

Összesen nyolc sajátos nevelési igényű gyermek járt óvodánkba az elmúlt nevelési évben. Ez 

a szám folyamatosan emelkedett. Egy gyermek esetében január hónaptól lett más a kijelölt 

intézmény, két gyermek pedig szeptember hónaptól kezdi másik intézményben a nevelési 

évet. Három gyermek pedig megkezdhette integráltan az iskolai oktatásban való részvételt. 

 

Ellátásuk a következőképpen alakult: 

 

Ssz: Gyermek: BNO 

kód: 

Ellátás/ hét: Fejlesztési területek: 

1. K.M. 

beszédfogyatékosság 

F 80.9 3 óra logopédia 

2 óra mozgás terápia 

mozgáskoordináció, beszédértés, 

kifejezőkészség, grafomotorika fejl. 

2. M.B. 

egyéb pszichés 

fejlődési zavar 

F 83 

F 94.8 

3 óra mozgásterápia, kommunikáció, 

szociális területek, finommotorika 

fejlesztés 

3. N.K. 

egyéb pszichés 

fejlődési zavar 

F 82 3 óra logopédia, finommotorika, TSMT 

grafomotorika fejlesztés 

4. P. G. 

beszédfogyatékosság 

F 80.9 3 óra logopédia terápia 

5. M.V.H. 

kevert specifikus 

fejlődési zavarok, 

hiperkinetikus 

magatartászavar 

 

F 83 

F 90.1 

 

 

 

 

6. 

 

M.T.V. 

kevert specifikus 

fejlődési zavarok, 

a nyelv- és beszéd 

k.m.n. zavara 

 

F 83 

F 80.9 

heti 3x logopédia 

1x szenzoros 

integrációs 

mozgásfejlesztés 

logopédia, verbalitás, mozgás, 

vesztibuláris észlelés, poszturális 

reflexek felépítése, mozgás-beszéd 

integráció, testséma, tájéozódás fej. 

7. 

 

B.D. 

motoros funkciók 

specifikus 

rendellenességei 

F 82 

 

 

heti 3 óra együttműködési készség, kognitív 

funkciók, finommotorika, 

beilleszkedés, szocializáció, 

beszédértés, beszédindítás 

8. K. J. 

kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

 

F 83 heti 3 óra auditív és vizuális észlelés, 

logopédiai terápia, finommotorika, 

grafomotorika fejl, kognitív funkciók 

és figyelem fejlesztése 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

19 

 

BTM-es gyermek kettő volt. 

 

S.sz: Gyermek: Ellátás/hét: Fejlesztési területek:                             Szakemberek: 

1. K.J. 2 alkalom gyógypedagógiai fejlesztés, 

mozgásterápia, emlékezet, 

finommotorika fejlesztésya 

Gyógypedagógus 

2. B.D. 3 óra 

 

együttműködési készség fejl., 

finommotorika fejl, kognitív 

funkciók fejl., szocializáció 

segítése, beszédindítás, 

beszédértés fejl. 

Fejlesztő gyógypedagógus 

 

 

4.9.Szociális hátrányok enyhítését segítő intézkedések                  

 

 A családok helyzetének felmérése, gyermekvédelmi intézkedések áttekintése, 

megtétele 

 Szülőkkel való konzultáció 

 Együtt gondolkodás az érintett családokkal 

 Színház és egyéb belépők finanszírozása, ruha csomag összeállítása 

 Intézkedésekben való segítségnyújtás, szakemberekkel való konzultáció lehetőségének 

megteremtése 

 Igény szerinti fogadó órák lehetőségének felkínálása 

 

 

          4.10.A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

 Elfogadó és inkluzív környezet megteremtése 

 Problémákra való ráhangolódás 

 Élmények nyújtása 

 Differenciált foglalkoztatás 

 Helyes módszerek megválasztása 

 Esély teremtés a testi, értelmi és szociális területeken 

 Optimális pedagógiai környezet (személyi és tárgyi) megteremtése 

 Kiemelt figyelem! 

 A szülők támogatása a családi színtér alakítása terén 

 Segítségnyújtás szociális és szakmai területeken 

 Az ellátórendszer megismertetése 

                                                                                                            

 

          4.11.Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

 

A 2017-2018-as nevelési év sokkal tudatosabb tervező és szervező munkát igényelt az egész 

intézménytől. Több olyan külső ellenőrzés is volt a nevelési év során, ami azt kívánta meg, 
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hogy alaposabban áttekintsük elsősorban a belső dokumentumainkat. (Tanügyigazgatási 

ellenőrzés, tanfelügyeleti ellenőrzések.) 

Ellenőrzéseim a következő területekre terjedtek ki: 

 A nevelési év megkezdésének feltételei: tárgyi eszközök, csoport leltárak, 

tanügyigazgatási feladatok ellátása: mulasztási naplók, csoport naplók, adatlapok, 

fejlődési füzetek vezetése 

 Hiányok és szükségletek folyamatos felmérése 

 A beszoktatás és visszaszoktatás folyamatának követése 

 Családokkal való kapcsolattartás követése 

 Munkaközösségek feladatainak áttekintése, a tervezés segítése 

 Bemutató foglalkozásokon a pedagógus személyiségének feltérképezése, pedagógiai 

módszereinek megfigyelése 

 Az egyéni megbízatások segítése-ötletelés, a megvalósulás ellenőrzése 

 Együttműködési készség a közös feladatok tekintetében: csoportos 

óvodapedagógusok, óvodapedagógusok és dajkák, pedagógiai asszisztensek és a 

nevelők 

 Külső szakemberekkel való kapcsolattartás formái 

 Beiskolázási feltételek áttekintése 

 Szülői értekezletek megfigyelése a kommunikáció, az együttműködés követése 

 A közösen elfogadott értékrend követése 

 Szakmaiság, érdekképviselet, közösségi érzés a megbeszélések alkalmával, az egyéni 

feladatok megoldásakor 

 Feladatok határidőre történő megvalósulása, minősége, szakmai tartalma 

 Évszakváltás megjelenése a csoportokban, a faliújságok hírközlő készsége, a 

kézműves délutánok eredményessége 

 A továbbképzések ismereteinek átadása- tudásmegosztás 

 

          4.12.Gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai 

 

Nagyon tudatosan figyeltünk a gyermekek hiányzásaira. Törekedtünk arra, hogy a 

hiányzásokat idejében lemondják és bejelentsék az óvoda felé egyaránt a szülők. Ennek az 

aránya már sokkal jobbnak mondható az elmúlt nevelési évnél. 

A hiányzások igazolásának tekintetében elhívtam egy közös beszélgetésre a doktornőt, hogy 

közösen gondolkodva tegyük helyére az egymás felé történő kéréseinket. 
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Jót tett a közös gondolkodás, közelebb kerültünk a problémák megoldásához. 

Tájékoztattuk a szülőket a Házirendünk hiányzással kapcsolatos szakaszára, valamint az 

igazolások szükségességére. 

Egy esetben jelentett gondot a gyermek hiányzásának igazolása. Az elvált szülők heti 

rendszerességgel váltják egymást szülői feladataik ellátásában. Az édesapa hetében 

felmerültek bizonyos késéssel és hiányzásokkal kapcsolatos problémák. Ebbe a helyzetbe 

bevontuk az óvodapszichológust is a gyermekvédelmi felelőssel együtt. Leültünk átbeszélni 

az aggodalmainkat. 

 

5. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI 

5.1.Egészségnevelés 

 

Erre témakörre különös tekintettel gondolunk a tervezésnél, hiszen a Pedagógiai Programunk 

egyik fő tartópillérét képezi az egészéges életmódre nevelés témaköre. 

Ennek elveit a következőkben valósítottuk meg idén: 

Nevelési és oktatási területeken:                                                            

- az étkezési szokások megfelelő alakítása 

- egészséges táplálkozáshoz szemléletformálás  

- gyümölcs aszalás és gyümölcslé készítés 

- a kiskertünk terményeinek betakarítása, elfogyasztása 

- folyamatos kapcsolattartás a védőnővel és az óvoda orvosával 

- a pszichés fejlődés megsegítése az óvodapszichológus által 

- felnőttek relaxációs foglalkozása az óvodapszichológus vezetésével 

- az öltözködés helyes sorrendjének és időjáráshoz alkalmazkodó igényének tanítása 

- a fogápolás fontosságának és helyes elsajátításának megtanulása „Óriásfog” 

szájápolási oktató programjának elsajátításával 

- a fizikai aktivitás növelése, az egészségmegőrzés érdekében testnevelés foglalkozások, 

nagymozgások gyakorlása a szabadban, a tornateremben  

- séták, kirándulások szervezése 

- gyümölcs és zöldségfogyasztás a szülők támogatásával 

Idén is több alkalommal fordult elő, hogy negatív visszajelzést küldtem a Hungast konyha 

felé. Személyes egyeztetések során is próbáltuk közösen alakítani az étkezés minőségi és 

mennyiségi színvonalát. Javaslatokat tettem az ételféleségekre is. 

 

5.2.Környezeti nevelés                                                    



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

22 

 

 

Az intézményi zöld pályázat segítségével tovább fejlesztettük a hátsó udvarunkon lévő kis 

kertünket. Fűszer-gyógynövény tartó falat készíttettünk, és szereltünk fel. Meg is kezdtük a 

gazdálkodást. 

A szülők is támogatják elképzeléseinket, vidékről palántákkal segítették a csoportok magas 

ágyásait. Jó volt nyáron közösen elfogyasztani az uzsonnához a megtermelt paradicsomot. 

A kerti munkák jó alkalmat adnak a közösségi érzés fejlesztésére. Tapasztalatok, ismeretek 

szerezhetők a tevékenykedéseken keresztül. Megtanulhatják általa a gyerekek azt, hogy a 

gondoskodásuk milyen „gyümölcsökkel” jár. 

Idén is bekapcsolódtunk a kerületi Madár programba. A gyermekek lelkesen gondozták télen 

is a madarakat, de nem felejtették el, hogy nyáron is szükségük van az itatásra. 

Helyi lehetőségeink szűkössége miatt tovább gondoltuk a madarak gondozását, és 

megpályáztuk a „Madárbarát” óvoda címet a Madártani Intézet pályázatán. Ezt a címet 2018 

májusában nyertük el. 

Új virágládákat vásároltunk, egységes, szép formában pompázik minden szint. A családok 

támogatásával szerveztük meg idén is a Föld napját. A gyermekek csoportonként közösen 

ültették el a palántákat. 

Sikeres egészségnapi pályázatunkon megrendeztük az „Egészséges kisbocsok napját”, ahol a 

gyermekek a következő programokon vehettek részt az óvodában: 

1. Akadálypálya legyőzése 

2. Gyümölcs és zöldséglé felismerés 

3. Gyümölcsös – magvas joghurt készítés igény szerint kiválasztva az alkotókat 

4. Zöldség saláta készítés 

5. Egészséges nyalóka készítés 

6. Kence-fice kóstolás (egészséges zöldség krémek)  

7. Magropogtatás 

8. Zenés torna     

Idén is sikerült elmélyítenünk azt, hogy mennyire fontos mozogni, egészségesen táplálkozni, 

jókat nevetni együtt! 

Tavasszal az Alapítványunk segítségével közös óvodai kiránduláson vettünk részt. Úticélunk 

a szigethalmi vadaspark volt.   

 

      6.   A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA,      

            EREDMÉNYESSÉGE 
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Munkatervünk szerint a következőképpen használtuk fel rendelkezésünkre álló nevelés 

nélküli munkanapjaink számát: 

 

2017.09.01.: Nevelési évet megnyitó munkatársi és nevelőtestületi értekezlet 

- az elmúlt év nehézségeinek és sikereinek és örömeinek áttekintése 

- év indító adataink 

- várható változások, feladatok 

- kitekintés a közoktatás egyéb területeire 

- kötelező óvodáztatás 

- tanfelügyeleti ellenőrzés! 

- minősítések rendszere 

- bérrendezés, béremelés 

- ünnepek, munkaszüneti napok rendje  

- feladataink 

2017.11.20.: Nevelés nélküli munkanap – fő támája a tervezés 

 Ónoap 

 A PP készítésének szabályai 

 Az ünnepek és ünnepkörök 

 Világnapok 

 A tervezés feladatai, szabályai, főbb elemek 

2017.12.18. Az alkalmazotti közöség közös karácsonyi ünneplése 

 Csokoládé Múzeum látogatása – kóstolás és készítés 

 Közös ebéd 

 Adventi vásári forgatag a Bazilikánál 

2018.02.19.: Nevelés nélküli munkanap – fő témája a mozgás 

 A mozgás fogalma 

 Az egészségfogalma                                                                              

 Testi nevelés területei 

 Az óvodai testnevelés célja, feladatai 

 Nevelési területek a testnevelés foglalkozásokon 

 Az óvodai testnevelés mozgás anyaga 

 Az óvodai testnevelés foglalkozás játék anyaga 

 Mozgás a szabadban óvodás korban 

 A fejlesztő pedagógus előadása a mozgásterápiákról 

2018.06.01.: Évzáró műsor a Ferencvárosi Művelődési Központban 

 Év végi összegző évértékelés 

 A csoportok bemutatják évzáró műsorukat 
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 Felnőtt néptánc munkaközösség műsora 

 Közös népdal éneklés a családokkal 

 Közös néptánc a családokkal 

 

      7.   AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MEGBÍZATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ  

            FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

7.1.A gyermekvédelmi munka az óvodában 

 

A gyermekvédelmi felelős folyamatosan felmérte az óvodába járó gyermekek és családjaik 

helyzetét, nehézségeit. Az óvónők jelzéseire alapozva tette meg intézkedéseit. 

A gyermekvédelmi feladatokat, a szakvéleményeket, feljegyzéseket és a szülői konzultációkat 

mindig egyeztettük. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról bővebben a gyermekvédelmi munkaközösség 

beszámolójában olvashatunk. (Lsd. melléklet) 

Kirívó intézkedést egy esetben kellett jelezni a gyermek védelme érdekében. 

 

7.2.Munkaközösségek működése, értékelése 

 

Munkaközösségeink nem változtak ebben az évben sem. 

Munkaközösségeink: 

             1. Intézményi önértékelési munkaközösség     

             2. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában     

             3. Néptánc az óvodában                                                           

             - Gyermek néptánc 

             - Felnőtt néptánc 

A munkaközösségeink működése munkaterv alapján működik, melyet a munkaközösség 

vezetők készítenek el az óvodavezető jóváhagyásával. 

Tervezésükben és működésükben a gyermek néptánc oktatáson kívül egyre komolyodó 

tevékenységet látok. 

A gyermek néptáncot magasabb szintre kell emelni, a magyar népi kultúra leginkább ezen a 

játékos területen ismertethető meg a nagycsoportos életkorú gyermekekkel. 

Év elején egyeztetjük az elképzeléseiket, a feladataikat, és meghatározott időnként, -vagy a 

gyermekvédelmi munkaközösség esetében szükség esetén- beszámolnak a tevékenységeikről. 

Éves munkájukról készült beszámolók a mellékletben olvashatók. 

 

             7.3.A nevelőtestület által szükségesnek tartott elvek 
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Legfontosabb elvünk, hogy a „gyermekek mindenek feletti érdekei” érdekében 

dolgozunk! 

További alapelveink az 1.2.pontban olvashatók. 

 

     8.    GYERMEK-ILLETVE DOLGOZÓI BALESETI STATISZTIKA, A  

            BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT VEZETŐI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az intézményben nem történt olyan mértékű, jelentőségteljes baleset, ami a gyermekek testi 

épségében változást eredményezett volna, illetve a dolgozók munkavégzése elé akadályokat 

gördített volna. 

Elkészült a munkavédelmi választás szabályzata, melynek alapján sor került a munkavédelmi 

felelős megválasztására. Felelősségteljesen végzi a munkáját, kerületi továbbképzésen is részt 

vett. 

Az óvodavezető intézkedései:                                                                                         

- munkakörönként megfelelő munkaruházat biztosítása 

- a munka során használt eszközök baleseti veszélyeiről való tájékoztatás 

- megfelelő tárolás, a közlekedő terek akadálymentesítése 

- a csoportszobák felszereléseinek áttekintése balesetmegelőzési céllal 

- a csoportnaplóban megjelenítjük az óvónők gyermekeknek tartott balesetmegelőzési  

intézkedéseit (lépcsőház, udvar, tornaterem, korcsolya oktatás, séták-kirándulások) 

- menekülési útvonalak megismerése, elhelyezése 

- veszélyforrások mielőbbi felmérése, kiiktatása, védelmi intézkedések meghozatala 

- ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának meglétét, kellő esetben 

figyelmeztet a vizsgálat elvégzésére 

  

     9.    KAPCSOLAT A SZÜLŐI SZERVEZET KÉPVISELŐIVEL 

            9.1. A kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 

 

Az intézményben a Szülői Szervezet tagjai önkéntes alapon választódnak ki csoportonként. 

Feladataik: 

 képviselik csoportjuk szülői közösségét 

 évente három alkalommal részt vesznek a Szülői Képviselet értekezletein 

 megismerik az óvoda működésével kapcsolatos információkat, feladatokat 

 véleményt nyilvánítanak,  
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 megosztják az óvodavezetővel a képviseletük alatt álló családok kérdéseit, 

kéréseit 

 egyes kérdésekben döntési jogukkal élnek 

 együttműködnek az intézmény optimális működése érdekében 

 a hallott információkat a valóságnak megfelelően osztják meg szülő társaikkal 

Bár még mindig előfordulnak hiányosságok az információ áramoltatásában, mégis 

elmondhatom, hogy eredményes együttműködési évet zártunk. Aktívabbak voltak a szülők. 

Kéréseiket, kérdéseiket bátran megfogalmazták felém. Együttműködésükről biztosítottak. 

Átlátták, hogy jó nevelési-oktatási irányba halad az intézmény. 

Nagy segítségünkre voltak a tanfelügyeleti ellenőrzés során is személyes részvételükkel. 

Örömmel vették a szülők, hogy számítanak az intézmény életében, fontos és meghallgatásra 

talál a gondjuk, problémájuk. 

Több alkalommal előfordult az év folyamán, hogy egy-egy SZMK képviselő feljött hozzám, 

hogy néhány dolgot átbeszéljen velem a csoport érdekében, a csoport életével kapcsolatosan. 

Örömmel vettem, hogy bizalommal fordultak hozzám. Ebben is látszik, hogy sikeres az 

együttműködés. 

 

10. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI                    

Idén is törekedtünk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljunk intézményünk 

partnereivel. 

Új kapcsolatok felé is nyitottak voltunk.              

 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ: Az év folyamán nagyon szoros 

együttműködéssel, partneri kapcsolatban dolgoztunk együtt ismét együtt. 

A felmerülő gondokban mindig kapunk segítséget változatlanul. Ami nehézséget okoz az a 

beszerzésre vonatkozó folyamatosan megújuló szabályzat. Esedékessé és szükségszerűvé vált 

a beszerzési szabályzat felülvizsgálata a következő nevelési évben! Nehézkes volt a leltár 

rendbe tétele, és rossz érzésként éltem meg néhány ezzel kapcsolatos szabályt, eljárást. 

Az Igazgató Asszony ügyel az óvodavezetőkkel folytatott partneri kapcsolatra, de időnként 

előfordulnak nehézségek. Általában igyekszik mindenki a jó és közösen elfogadható 

megoldás keresésére. Sajnáljuk, hogy a fluktuáció során több feladat hárul a munkaügyi 

vezetőre. 
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Hungast étkeztető cég: Sajnos elég viharosnak mondható az étkeztető céggel való 

kapcsolatunk. Az ételek mennyisége épphogy elegendő, több alkalommal jeleztük a 

mennyiségi és minőségi problémáinkat feléjük. 

Jelzéseim nyomán személyes kapcsolatra, beszélgetésre törekedtek. Látszik a jó szándék, de 

még mindig sok az elmaradás. Különös tekintettel a külön étkezők étrendjére és ételeik 

szállítási módjára, valamint a szállításkor használt eszközök tisztaságára vonatkozóan. 

Fontos lenne a rendelet mellett szem előtt tartani a gyermekek érdekeit, amelynek az 

elfogyasztott étel élvezeti értéke is fontos kritériuma kéne, hogy legyen. 

 

Bölcsőde: Továbbra is kapcsolatban állunk az Aprók Háza bölcsődével. 

Tájékoztatjuk egymást a bölcsődében maradó és a felvett gyermekekkel kapcsolatosan.  

 

Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő testület: 

Az adatszolgáltatásokat igyekeztünk pontosan és határidőre megküldeni.  

A hivatalos megkereséseknek eleget tettünk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Ferencvárosi Önkormányzatnak, a Képviselő-

testület tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.  

Külön köszönöm Alpolgármester úrnak, hogy szakmai és működési területeken is támogatja 

óvodánkat. Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak is köszönöm, hogy szívügyének tekinti 

a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvodát. 

Idén a pedagógus nap alkalmából szervezett ünnepélyen szerepeltek nagycsoportosaink nagy 

sikerrel. 

 

Védőnői Szolgálat, Óvodaorvos: 

Rendszeres és folyamatos kapcsolatban állunk a védőnőnkkel. Idén is átbeszéltük a körzetben 

lakó családokat a beiratkozás előtt, kikértük néhány esetben a véleményét, és felkértük a 

felmentési kérelemhez szükséges védőnői vélemény megírására. 

Rendszeresen végzett ellenőrző vizsgálatokat, tanácsokkal segítette a családokat. 

Sajnos egy esetben szóvá kellett tennem annak a védőnőnek a munkáját, aki a körzetünk 

másik felében működik, miután negatív véleményt terjesztett s szülők körében az óvodáról. 

Ezt nagyon méltatlannak találtam, miután nem is járt nálunk. 

 

Kerületi óvodák: 
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Jó szakmai együttműködésben állunk a IX. kerületi óvodákkal. Egységes álláspontot 

képviselünk a szakma bizonyos területein. Összehangoljuk munkánkat. Különösképpen a 

Liliom és a Csicsergő Óvodával, akik nevelés nélküli munkanapjainkon az ügyeletet 

biztosítják. 

A nyári zárás alatti ügyeletet idén először a Kerekerdő Óvodával váltva láttuk el. Sajnos így is 

két konyhát kellett fogadnunk. Jó lenne, ha a konyhák rugalmasan kezelnénk a nyári zárás 

időszakát. Vagy főznének felváltva egymásnak, vagy összehangolnák az étlapokat. 

 

 

 

Iskolák: 

Elsősorban a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziummal ápolunk szoros 

kapcsolatot. 

Az év második felétől már használatba vehettük az iskola udvarát, ami nagy segítség volt 

számunkra. 

Az Ádám Jenő Zeneiskolában jártunk hangszerbemutató koncerten a Zene Világnapja 

alkalmából.  

Patrona Hungariae iskolából közösségi munkára érkeztek hozzánk tanulók. 

A Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium meghívta óvodánkat több alkalommal 

is az iskola rendezvényeire. Ásványbörze, kisállat simogató. A nyár folyamán átmentek a 

nagyok ugrálóvárazni is az Igazgató Úr meghívására. 

 

Szakszolgálat: 

A Szakszolgálat munkatársaival folyamatos és jó a kapcsolatunk. A fejlesztő pedagógus és 

logopédus intézményünkben tartotta óráit heti rendszerességgel. Tájékoztattak a felmérések és 

egyéni haladások eredményeiről, segítették az óvodapedagógusok munkáját tanácsaikkal is. 

A vizsgálatok és a szakvélemények kézhez vétele közötti időszak lecsökkent. 

 

Komplex Általános Iskola utazó gyógypedagógusai - SNI gyerekek ellátása  

Az utazó gyógypedagógussal és az utazó logopédussal szintén folyamatosan kapcsolatban 

álltunk. Tájékoztattak a gyermekek fejlettségi állapotáról. Tanácsokkal látták el az 

óvodapedagógusokat és a szülőket.  

A gyermekekről szóló fejlődési lapot rendben találtam év végén. 
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Egyéb kapcsolatok: 

Kovács Ilona idén is felajánlásával támogatta az óvodát. Megvarrta a táncos szoknyáinkat a 

felnőtt munkaközösség új tagjai számára, valamint adományával hozzájárult a kézműves 

foglalkozások színvonalasabbá tételéhez is. 

A Nándori Cukrászda idén is felajánlotta az óvoda születésnapi tortáját, a 100 szeletes 

gyümölcsös tortát. Köszönet érte! 

A HOR ZRT és a REMO Nagykereskedés pontos, segítőkész, támogató munkáját köszönjük 

idén is! 

Ebben a nevelési évben nagyon komoly lépéseket tettünk a testvéróvodai kapcsolat 

kialakítására. A beregszászi 9. számú óvodával vettük fel a kapcsolatot. A nyáron ellátogatott 

hozzánk a küldöttségük. Az Önkormányzat támogatásával gondoskodtunk az 

elszállásolásukról. Nagyon örültünk, hogy jó, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki egy 

kárpátaljai óvodával. Szakmai megbeszélésünk végén meghívást kaptunk Beregszászba. A 

következő nevelési év végén kívánunk majd ezzel a lehetőséggel élni. 

A Magyar Rádió által felkínált gyermekkoncertek rendszeres látogatói vagyunk.  

A Józsefvárosi Galéria kézműves foglalkozásain is szívesen veszünk részt. 

Szeretném megköszönni az Erkel utca 8 szám alatti ház közös képviselőjének, Flink 

Ferencnének az együttműködést, a kutyás oktató program megszervezésében való 

támogatását, és a készséges együttműködést. 

 

   11.    A KÖLTSÉGVETÉSI, GAZDASÁGI EREDMÉNYESSÉGE, PROBLÉMÁI 

            AZ ÓVODA GAZDASÁGI HELYZETE 

            11.1. Pályázatok 

 

Az Önkormányzat által kiírt pályázatokról a 14. pontban írok részletesebben. 

Ezenkívül megpályáztuk a „Madárbartát Óvoda” címet, melyet 2018.májusában nyertünk el 

sikeresen. 

A Martivill cég által meghirdetett rajzpályázaton meselámpát, apró ajándékokat nyert a Panda 

csoport. 

Számos kerületi rajzpályázaton értek el a Brumi, a Panda és a Vackor csoportos gyerekek 

helyezést. 

Megpályáztuk a „Boldog Óvoda” címet, mely egy érzelmi intelligencia fejlesztésére 

irányuló, a gyermekek önismeretét és pozitív érzelmi viszonyait, boldogság megélését 
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megcélzó új módszer bevezetése. A címet elnyertük, a cím átadására az ősz folyamán kerül 

sor. 

            11.2. Egyéb bevételek 

 

- Tovább folytattuk a Bozsik Program labdaérzék fejlesztő foglalkozásait. A nevelési év 

végén 50.000 forint értékű eszköz támogatást kaptunk a szerződés értelmében. 

- A gyermekek egészséges fejlődéséért alapítvány Cserép Mária nyugalmazott óvodavezető 

által megalapított alapítvány. Az alapítvány óvodánkba járó gyermekeink fejlődését támogatja 

az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatok szerint. Idén is vásárolt az Alapítvány új 

mozgást segítő, és a KRESZ tanulását elősegítő járműveket. 

 

            11.3. A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben    

                     szereplő eszközök beszerzése, pótlása 

 

A takarékos gazdálkodás jegyében terveztem meg idén is az intézmény tárgyi eszközeinek 

beszerzését. 

Felmértük, hogy a csoportoknak milyen eszközigénye van. 

Ennek értelmében a következő beszerzések történtek: 

 szertár fejlesztés: -    fejlesztő játékok 

- vizuális eszközök 

 könyvtár fejlesztés:     - szakkönyvek 

  - fejlesztő füzetek 

  - hagyományőrző szakirodalom 

 szakmai folyóiratok vásárlása 

 továbbképzési keretünket szakmai továbbképzésekre költöttük 

 csoportszobák eszköz fejlesztése: 

- fejlesztő játékok vásárlása 

- szükség szerint új szőnyegek vásárlása 

- a Vackor és a Dörmögő csoport íróasztalának kicserélése 

- vizuális eszközök beszerzése 

- új faliújságok vásárlása 

- új textíliák vásárlása (lepedők, függönyök, felnőtt öltözőbe függönyök) 

 az étkezéshez szükséges eszközök pótlása, beszerzése 

 konyháink szükséges felszerelési tárgyainak beszerzése 

 torna szertár fejlesztése: fejlesztő és sport eszközök 
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 egyebek: dekorációs anyagok, és alapanyagok, húzós kocsik a bevásárlás 

megkönnyítése érdekében 

 teraszra: nagymozgást fejlesztő eszközök, kültéri játék asztalok, további mozgást 

fejlesztő eszközök  

 

            11.4. Játszótéri eszközök 

 

 udvari eszközök: - kerti szerszámokat, fűszernövénytartó falat, új virágládákat vettünk  

 terasz: kültéri játékokat, asztalokat vettünk 

 Kresz terasz: közlekedési eszközöket 

 

Az óvoda gazdasági helyzetéről elmondható, hogy optimálisan igyekeztem felhasználni a 

betervezett pénzügyi keretünket. Nagyon megnehezíti a helyzetet az, hogy az egy hónapra 

előre tervezés kereteit újra kell engedélyeztetni a változások következtében. 

Sajnos megint úgy alakult, hogy december végén nagyobb összegű maradvány elköltésére 

kellett sort keríteni, ami nem volt túl szerencsés. A gazdasági adatok áttekintése továbbra is 

nehezen átlátható. A Gazdasági Vezetőasszony azonban készségesen segítségemre van 

szükség esetén. 

 

             11.5. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ felújításai, beszerzései 

 

o Alapanyagok biztosítása a radiátorburkolók lefestéséhez 

o Homok feltöltése a hátsó udvari homokozóban 

o Válaszfalak kicserélése a gyermek mosdókban 

o Eszközök beszerzésének segítése 

o Szállítási feladatokban segítségnyújtás 

o A konyha melletti és a tornaterem lejárati falrész teljes körű felújítása 

o Új fogasok megvásárlása a Panda csoport öltözőjébe 

o Karnis vásárlása a felnőtt öltözőbe 

o Új hűtőszekrény vásárlása az első emeleti konyhába 

o Szúnyogháló vásárlása a konyhákhoz 

o Szeletelőgép vásárlása a konyhába 

o Tork papírtörlő, vécépapír tartó és folyékony szappan adagolók vásárlása 

o Alumínium hulladéktárolók vásárlása 
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o Zászlók beszerzése 

o Kódos kaputelefon rendszer beszerelése 

 

Külön szeretnék köszönetet mondani Szép Szilárdnak, aki készségesen nyújt segítséget az 

óvodának! 

 

 

 

 

            11.6. A Felújítási Iroda munkálatai 

 

Hiába történtek előzetes egyeztetések, sajnálatos módon a Felújítási Iroda egyetlen 

munkálatot sem végzett az intézményünkben, pedig többször is hangot adtam annak, hogy 

nagy szükség lenne az ablakok és bejárati ajtók cseréjére, valamint a földszinti két 

csoportszoba közötti átjáró ajtó kicserélésére.  

Alpolgármester Úrhoz fordultam segítségért, ígéretet kaptam arra, hogy az ősz folyamán sor 

kerül a Fülesmackó és a Panda csoportok bejárati ajtajának kicserélésére. 

 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN                                         

                                                                                                                                         

 

Ebben a nevelési évben nem történt rendkívüli esemény az intézményben. 

 

 

 13.    AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ ELLENŐRZÉSEK 

          13.1. Ellenőrzést végző szerv 

 

1. Humánszolgáltatási Iroda 

2. Humánszolgáltatási Iroda 

3. Oktatási Hivatal 

4. Oktatási Hivatal 

 

 

          13.2. Ellenőrzés tárgya 

 

1. SNI gyermekek ellátásának ellenőrzése                                                   2017.11.09. 

2. Tanügyigazgatási ellenőrzés                                                                     2018.01.30.-31. 

3. Országos szakmai ellenőrzés-vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés               2018.03.06. 

4. Országos szakmai ellenőrzés – intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés      2018.04.06. 
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          13.3. Megállapítások – Az ellenőrzések során tett megállapítások a mellékletben 

találhatók. 

 

 

 14.    ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

 
Ssz: Támogatás megnevezése: Támogatás száma: Elnyert összeg: Elszámolás: 

1. Sport támogatás ESZSB 

.47/2016.(III.23.) 

112.000 Ft.- 2017.12.31. 

2. Egészségnap ESZSB. 

174/2017.(XI.15.) 

125.000 Ft.- 2018.05.31. 

3. Intézményi Zöldpont VVKB. 

318/2017.(X.04.) 

552.000 Ft.- 2018.05.31. 

 

 

1. A sport támogatást egyensúlyérzék, ügyesség, testi képességek fejlesztésére szolgáló 

bel-, és kültéri fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk. 

2. Egészségnapi elnyert pályázati összeget a gyermekek egészséges életmódra 

nevelésének, az egészségmegőrzés és az egészséges táplálkozás 

szemléletformálásának kialakítására fordítottuk, az egészségnapi rendezvényünkön. 

3. Az Intézményi Zöldpont pályázaton elnyert összeget új virágtartók, virágföld, 

virágok, nádkerítés vásárlására, valamint a hátsó udvarra fűszernövény tartó fal 

készíttetésére fordítottuk. Ezáltal formáltuk a környezetet, zöld felületeket hoztunk 

létre a sziklakert kialakításával, a fűszernövény gazdálkodás megkezdésével, valamint 

az egészséges táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet. 

 

   15.   ÖSSZEGZÉS                                                                                               

 

 A 2017-2018-as nevelési évre kitűzött céljainkat megvalósítottuk. 

 A törvényi előírásoknak megfelelően módosítottuk dokumentumainkat. 

 A megvásárolt eszközök által szépültek csoportszobáink, bővültek szertáraink. 

 A felújítások által szépült és alakult óvodánk képe. 

 Megtartottuk ünnepeinket, hagyományainkat. 

 Partneri kapcsolatainkat ápoltuk, új kapcsolatokra tettünk szert. 

 Munkaközösségeink aktívan működtek. 

 Megtörténtek az országos szakmai ellenőrzések (vezetői, intézményi), melyek 

eredményei kimutatják jó irányokba haladó szakmai munkánkat. 

 Újból szembesültünk erősségeinkkel és gyengeségeinkkel. 
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 Ismerkedtünk új módszerekkel, új  

A felmerülő problémákat legjobb szakmai tudásunk és emberi hozzáállásunk szerint 

igyekeztünk megoldani 

 

 

 

 

 

 

Szeretném megköszönni a Kollégáim munkáját! 

Jó volt közös célokért, közös feladatokban együtt dolgozni! 

Jó volt érezni az összetartozást a kihívásokkal szemben! 

Köszönöm a Családoknak a közös munkát, a támogatásokat és a bíztatásokat! 

Köszönöm külső partnereinknek a támogatását, segítségét! 

Köszönöm rendszergazdánk segítőkészségét! 

Köszönöm a vizuális műhely gyermekeinek a sok szép élményt! 

Köszönöm a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda elért eredményeit a 2017-2018-as nevelési 

évben! 

 

 

 

Budapest, 2018.10.02. 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 
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MELLÉKLETEK 
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Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója 

2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

készítette: Juhászné Gyulányi Andrea 

munkaközösség vezető 
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Gyermekvédelmi munka éves értékelése. 

2017.-2018. 

 

Csoportok száma: 8 

Gyermekek száma: 118 

Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény: 5 

Sajátos Nevelési Igény:5 

Hátrányos Helyzet :1 

Halmozottan Hátrányos Helyzet:------ 

Beilleszkedési Tanulási Magatartás nehézség: 2 

Gyermekvédelmi tevékenységünket meghatározó jogszabályok: 

  1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról  

 1997. évi XXXI. tv. A Gyermekvédelméről és gyámügyi igazgatásról  

 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása  

 2003. évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről  

 257/2013 (VII. 5.) kormányrendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó 

kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról 
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  Ferencváros Esélyegyenlőség programja 

 

 

1. -A gyermekvédelmi munkaközösség munkája ebben az évben is folytatódott, szükség 

szerinti összejövetelekkel, ahol foglalkoztunk a felmerülő problémákkal. Célom az volt, hogy 

minden esetben megtaláljuk a gyermekek és a családok számára a legkedvezőbb megoldást, 

az esélyegyenlőség jegyében, a problémák megoldásában.  

-A gyermekvédelmi munka a tanév során folyamatos volt. Ebben a tanévben továbbra is 

fontos feladat volt a szülőkkel való kölcsönös párbeszéd kialakítása. Krízis esetén 

könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. Nagyon 

fontos volt az óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg tudjuk 

oldani. 

- A családokkal és a szülőkkel folytatott bizalmas beszélgetések lebonyolítására 

intézményünkben rendelkezésre állt egy külön helyiség ahol meg tudtuk teremteni a nyugodt 

légkört a beszélgetéshez. 

 -Célunk volt, hogy elősegítsük a kiegyensúlyozott fejlődést testben és lélekben egyaránt, 

segítsük a környezethez történő alkalmazkodást, a pozitív személyiségfejlődést. Az 

intézményünkben folyó teljes körű fejlesztés figyelembe veszi a gyermekek életkori 

sajátosságait. 

- Két esetben külön beszélgetést folytattam szülővel, mivel a gyermek elhanyagoltságának 

ténye merült fel. Erre a célra kijelölt helyiségben, előre egyeztetett időpontban az 

óvodapedagógus jelenlétében kerestük a megoldást a problémára. A beszélgetés eredményes 

volt mivel a probléma folyamatosan csökken. 

- Kétszer mentem ki családhoz mivel a csoportos óvodapedagógusok jelzése alapján két 

gyermek is a törvényben megengedettnél többet hiányzott. Mivel a telefonon történt 

megkeresés is csak részben hozott eredményt ezért indokoltnak láttam jelzést küldeni a 

Család és Gyermekjóléti központnak. 

- Beiskolázással kapcsolatos probléma nem merült fel, mivel minden érintett gyermek 

szüleivel az óvodapedagógusok külön fogadóóra keretén belül beszélgettek. 
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2. Gyermekvédelmi tevékenységünk célja volt: 

 A törvényben megfogalmazott gyermekeket megillető jogok biztosítása. 

 A gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, 

megszüntetése. 

 A családi nevelés erősítése, a család és az óvoda együttműködésének elősegítése a 

gyermekek összehangolt nevelése érdekében.  

 A gyermekek iránti felelősségérzet kialakítása, megtartása a szülőkben.  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, az érvényesülés ellenőrzése  

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége. Az óvoda kiegészítő, segítő 

szerepet tölt be. 

 Az előítéletek felszámolása, a másság természetes elfogadása, különbözőségek értékként 

való kezelése az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében. 

  a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése,  

 hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése,  

 

3. További feladataink voltak: 

- Konzultálás a csoportos óvónőkkel, esetmegbeszélés kezdeményezése szükség szerint 

- Fogadóórák biztosítása igény szerint 

- A veszélyeztetett gyermekek folyamatos megfigyelése, családlátogatása, segítése, 

- Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal, a kialakított kapcsolat ápolása,  

- Jelzőrendszer hatékony működtetése szükség szerint a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

- A tanévben jelentkező problémák minél gyorsabb kezelése, súlyosabbá válásuk 

megakadályozása, azaz a prevenció, probléma esetén kapcsolatfelvétel a 

családgondozóval, védőnővel. 

- Tanköteles és óvodaköteles gyermekek hiányzásainak felmérése, igazolás hiányában a 

hiányzás okának feltárása, intézkedés 

- A rendszeres gyermekvédelmi határozat érvényességének figyelemmel kísérése. 

-  szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, konzultáció. 

 

4. Óvodapedagógusaink feladata volt,  hogy maximálisan biztosítsák a gyermekek 

alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezték az óvodai környezetet - 
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személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden 

gyermekünk számára az optimális fejlődési folyamatot. Pedagógusaink a gyermekek 

nevelését szakemberek együttműködésével látják el. 

5. Gyermek programok: 

 Óvodánk születésnapja: 2017. okt. 9-13ig. 

színház, versenyjátékok, születésnapi torta, ugrálóvár  

 Mikulás: 2017 dec. 06. 

 Karácsony: 2017.dec.04-22.-ig adventi készülődés, közelgő ünnepre 

való ráhangolódás elősegítése. 

 2018.febr 09.: Medve nap 

 2018.febr:13.: Farsang 

 2018.ápr.19.: Föld Napja 

 2018.ápr.24.: Egészség nap  

 2018.máj.24.: gyermeknap. 

 2018.jún.01. Évzáró ünnepség az FMK-ban 

 2018.jún. 05. Óvodai búcsúzás 

 

A 2017/2018.-as nevelési évben minden gyermek ellátottsága biztosított, a fejlesztés 

koordinált és jól tervezett volt. A családokkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a 

gyermekek rendszeresen járnak óvodába. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel 

megalapozza az iskolai nevelést. Óvodánk célja továbbra is a gyermek képességeihez, 

fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiség fejlesztés 

 A család és az óvodai nevelés együttesen szolgálja a gyermek fejlődését. 

 

 

 

Budapest 2018.10.01.                                                  Juhászné Gyulányi Andrea 

                                                                                           munkaközösség vezető 
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 Belső Ellenőrzés Csoport (BECS) 

(Önértékelési munkaközösség) 

 Éves beszámolója 

2017 – 2018 nevelési év 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

készítette: Dúcs Attiláné 
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munkaközösség vezető 

 

 
 

 

I. A Belső Ellenőrzés Csoportjának tagjai és a vezető személye év közben nem változott. 

Ez évi elsődleges célunknak és feladatunknak eleget téve, folytattuk a pedagógusok 

önértékelését az önértékelési rendszer szempontjai alapján. Kijelölt értékelendő 

pedagógusaink: 

 Nemesné Vadász Edit 

 Schimkovitsné Szilágyi Mónika 

 Kereszty-Orbán Zsuzsa 

 Varga Lászlóné 

 Gosztom Istvánné 

Értékelésük sikeresen megtörtént. További feladatuk értékelésük alapján az önfejlesztési 

tervük elkészítése.  

Folyamatosan nyomon követjük a törvényi változásokat, azokat beépítjük intézményünk 

értékelési rendszerébe, szükség szerint módosítjuk.  

Figyelemmel kísérjük az előmeneteli rendszert, hogy kinek vált szükségessé a minősítő 

vizsga, illetve minősítő eljáráson kinek kell részt vennie. Ebben a tanévben 2 óvodapedagógus 

töltötte gyakornoki státuszát, munkájukat mentoraik segítették a Gyakornoki Szabályzat 

szerint. Jelentkezésüket a minősítő vizsgára határidőre megtették, portfóliójukat 2017. 

november 25-ig feltöltötték az Oktatási Hivatal honlapjára. 

Gyakornokok: 

 Oláh Vivien (mentora: Dúcs Attiláné) 

 Nagy Zsófia Dorottya (mentora: Fábiánné Hajnali Edina) 

Oláh Vivien kiváló eredménnyel sikeresen teljesítette a minősítő vizsgát, pedagógus I. 

fokozatba lépett. 

Nagy Zsófia Dorottya minősítő vizsgájára már nem a mi intézményünkben került sor, 2018. 

januárjától máshol dolgozik. 

Óvodánk két új kollegája szintén gyakornoki státuszban van, minősítő vizsgára jelentkezésük 

határideje 2018. november 25-ig: 

 Nagyházi Vanda (mentora: Nemesné Vadász Edit) 

 Muszka Lujza (mentora: Gosztom Istvánné) 
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A BECS tagjai és az óvodavezető között folyamatos a kapcsolattartás. 

Következő évi feladataink az intézményi önértékelés és a pedagógusok önértékelésének 

folytatása. 

Intézményünkben kettő tanfelügyeleti eljárás is történt.  

1. Vezetői tanfelügyeleti eljárás (2017. 03. 06.) 

2. Intézményi tanfelügyeleti eljárás (2017. 04. 06.) 

Az eljárások során tapasztaltak alapján erősségeink: 

Az intézményvezető megfelelő vezetési ismeretekkel rendelkezik, követi a jogszabályi 

változásokat, az elvárásoknak megfelelően a működési stratégiai dokumentumokat módosítja 

(jelenleg P.P.) Mint új vezető, tudatos rendszerszellemű folyamatba ágyazott 

dokumentumrendszer kidolgozása jellemzi. A helyszíni dokumentumok áttekintése 

bizonyította, hogy az intézményben működik az önértékelési rendszer, a jogszabályi 

előírásoknak, a kézikönyvekben és útmutatókban foglaltaknak megfelelően Különös figyelem 

és törődés a gyerekekkel, szülőkkel és egymással 

A családlátogatást, a szülőkkel történő rendszeres információcserét fontosnak tartják, 

alkalmazzák, élnek a fogadóórák lehetőségével. Biztosítják a csoporton belüli dúsító, 

gazdagító tevékenységeket a tehetségígéretes gyermekek képességének kibontakoztatásához. 

A közösségi programokra bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás 

érdekében, építenek a szülők együttműködésére, próbálkoznak a szülői közösség 

formálásával. Családias légkör jellemzi az intézményt. 

Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

folyamatosan jelen van. Az intézményen belüli mérések eredményeiről korrekt információt 

adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. A pedagógiai 

folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják a 

fejlesztési terveket. Szülői elégedettség mérés eredményeinek figyelemmel kísérése jellemzi 

az intézményt. 

Belső kapcsolatok terén erős a pedagógus szintű kapcsolati háló. Információáramlás 

hatékonysága. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség - támogató 

ebben és lehetőségekhez mérten megteremti az anyagi feltételeket. Biztosítottak a mindennapi 

hatékony működéshez szükséges feltételek (Intézményi bejárás tapasztalata). 

Az intézmény vezetője igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti 

feltételeket javíthatják. Jó a kapcsolat a fenntartóval. Nyitott, és lehetőségekkel teli 

kapcsolatrendszer jellemzi az óvodát. Tájékoztatási kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. 

Az intézményvezető, a nevelőtestület igyekszik megkeresni az aktuálisan adódó feladatokhoz, 
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felmerülő problémák megoldásához kapcsolódó szakmai, támogató partnereit. Igyekeznek az 

alakuló, valamint meglévő partneri kapcsolataikat megtartani, ápolni. 

Színvonalasan biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek: e-napló 

használatának bevezetése Személyi feltételek stabilitása. A vezetőség igyekszik megragadni 

azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. Az intézmény vezetése, 

nevelői közössége a jó infrastruktúrát, a környezeti adottságokat kiaknázza a gyermekek 

fejlesztése érdekében. Az intézmény vezetése, a nevelőtestület elkötelezett, keresik, s 

próbálják kiaknázni a különböző pályázat adta lehetőségeket. A humánerőforrás kihasználása, 

fejlesztés az intézmény igényeinek, elvárásainak és lehetőségeinek megfelelően történik. A 

napi gyakorlatban folyamatos figyelés, tájékozódás, naprakészségre való törekvés jellemzi az 

intézményt. Szoros együttműködés vezető/vezetőség és nevelőtestület, teljes alkalmazotti kör 

között. 

Fejlesztendő területeink és ezzel kapcsolatos további feladataink: 

A gyermekek személyiségfejlődésének méréséből született adatokat intézményi szinten 

összesítsék, az eredményeket használják fel intézményi szintű fejlesztési célok 

meghatározásakor. Így az évek során született mérési eredményeket össze tudják hasonlítani, 

az így szerzett információk segítik az intézményi munka eredményességének meghatározását. 

Vezetői innovatív elképzelések megvalósítása, véglegesítésre való törekvés (intézményi 

innováció jó gyakorlattá való átalakítása, nyitás külső szakmai partnerek felé, vezetői 

elképzelések stabilizálása. 

Iskolával élő, partneri, szakmai együttműködés mélyítése, óvoda-iskola átmenet 

hatékonyabbá tételéhez.  

Megerősítésként: folytatni a megkezdett irányvonalat, a fenntartó felé továbbra is 

jelezni/meggyőzni az infrastrukturális, tárgyi fejlesztési, korszerűsítési szükségletekről a helyi 

adottságok hatékony kihasználása érdekében. 

Aktuális időpontban a törvényi előírásoknak megfelelően, előírt tartalommal elkészíteni az 

intézmény 5 éves továbbképzési programját (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 

 

II. Folytattuk az óvoda Pedagógiai Programjának átdolgozását, mely szükségszerűségét a 

megváltozott intézményi feltételek indokolták.  

Az intézményvezető irányításával team munkában, a nevelőtestület önállóan dolgozott 

részfeladatokon a Pedagógiai Program átírásához, a megváltozott feltételeknek megfelelően. 

 A Pedagógiai Program átírásához szükséges csoportok tagjai az idei évben is: 

Játék: Varga Lászlóné, Gosztom Istvánné 
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Verselés, mesélés: Schimkovitsné Szilágyi Mónika, Dudásné Nagy Boglárka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: Bíróné Honti Katalin, Kereszty – Orbán Zsuzsa 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka: Balázs Diána, Fábiánné Hajnali Edina 

Mozgás: Dúcs Attiláné, Forgács Eszter 

A külső világ tevékeny megismerése: Oláh Vivien, Gosztom Istvánné 

Munka jellegű tevékenységek: Nemesné Vadász Edit, 

Gyermekvédelem az óvodában: Juhászné Gyulányi Andrea 

A munkamenetbe bekapcsolódott a két új kollega is. 

A munka módszerei: 

Korszerű gondolkodás, a program alappilléreinek megfogalmazása és az innovatív 

módszerek, technikák megvalósíthatóságának fegyelembe vétele. PPT formátumú beszámoló.  

Feladatainknak eleget tettünk, további folyamatokra van még szükség.  

III. További szakmai fejlődésünk érdekében több továbbképzésen is részt vettem, melyek 

tapasztalatait megosztottam kollégáimmal: 

 2017. 10. 13. Modern mesedélután Kádár Annamáriával 

 2017. 10. 16. Fejlesztéstől a tehetséggondozásig az óvodai vizuális nevelésről 

 2017. 10. 19. Ének – zenei Országos Tanácskozás 

 2017. 10. 30. Hatékony foglalkozási formák a mozgásfoglalkozásokon 

 2017. 11. 10. IKT eszközök használata 

 2017. 11.13-16. Életvezetési ismeretek 

 2017. 12. 01. IKT eszközök használata 

 2017. 12. 11. A népi játék fejlesztő hatása 

 2018. 07. 04.-08.12. Konfliktuskezelés 

IV. Idei eredményeink rövid összegzése az intézményi önértékelés területén 

A kijelölt pedagógusok önértékelésének sikeres lefolytatása mellett folytattuk az intézményi 

önértékelés folyamatát is. Évenként elvégzendő egyik feladatunk partnerkapcsolataink terén a 

szülőkkel való együttműködés minőségének javítása, elégedettségük - elégedetlenségük 

feltérképezése. 

a. Az intézményi szülői elégedettség mérés 2017 - 2018 

Nevelőtestületünk határozata alapján 117 kérdőív került kiosztásra (kitöltötték 96-an), mely 

kitöltése anonim és önkéntes. Kérdéseink kiterjedtek az intézmény működésére, a 

pedagógusok, vezető, egyéb dolgozók munkavégzésére, tárgyi és személyi feltételekre, illetve 

a szülők egyéb, intézményünkkel kapcsolatos ismereteire. A válaszadók nagyon magas 
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százalékban – minden érintett területen elégedettek az óvodánkkal és az itt dolgozó 

személyekkel, tisztában vannak az irányunkba elvárható követelményekkel, többségük 

tudatosan választotta ezt az intézményt gyermeke számára. 

Erősségeink, ahogy a szülő látja:         

Az intézményről: 

Az óvoda jó hírneve, tradicionális intézmény, az óvónő személye , az óvónők megfelelő 

szakmai tudása.  Barátságos, nagy múltú, patinás, kezelhető csoportlétszám, stílus, 

elhelyezkedés. Pozitív vélemények az óvodáról, barátságos környezet, sokat fejlődött az 

óvoda. Kicsi, családias, nyugodt szívvel hagyj itt gyermekét. Hatékonyabb, 

gyermekközpontúbb vezetés. Tetszik az óvoda gondolatvilága, céljai, személyzete.

 Meggyőző nyílt nap. Biztonságos szabadtéri foglalkozások, jól fejlesztik a 

gyermekeket. 

A testületről: 

A gyermekük jó véleménnyel van az óvónőkről. Figyelmesség. Kedvesség. Határozottság. 

Szakmai hozzáértés. A gyermek fejlődésében előrehaladás. Kommunikáció. Segítőkészség.  

Kreativitás. Nincs diszkrimináció. Szeretetteljes nevelési módszerek. Rugalmasság. 

Nyitottság. Felkészültség. Mindig a gyermekek érdekeit nézik. A játékra és a fejlesztésekre a 

megfelelő arányban kerül sor. Következetesség. Megegyező nevelési elvek. Változatos 

foglalkozások. Kedvesség. Segítőkészség. Biztonságot nyújtó személyiségek. 

Gyermekszeretők. Gondoskodás. Türelem. Tisztaság. Rendezett-ség. Mindig mellettünk 

állnak.        

Gyengeségeink, ahogy a szülő látja: 

Kevés kirándulás szervezése, hosszú alvási idő.      

 Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk több kirándulást szervezni.    

b. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők 

elégedettségét mérő kérdőív 2017-2018 

A szülők (96 fő) értékelése szerint az óvoda vezetőjével magas százalékos arányban 

elégedettek.  

Erősségek:  

Megújulás képessége, innovációs törekvések, határozottság, segítőkészség, program 

szervezések, szakmai hozzáértés, egyértelmű elvárások, biztonság, szülők bevonása, 

partnernek tekintése, gyermekközpontúság.        

Nem felülről szemléli a folyamatot, hanem minél több közvetlen tapasztalatot igyekszik 
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szerezni a gyakorlati munkáról.        

Állandó jelenlét az óvoda mindennapi életében, jó kommunikáció, lendületesség, 

problémamegoldó készség, zökkenőmentes irányítás, előítélet-mentesség, korrektség jellemzi. 

Gyengeségek: 

A szülők nem jelöltek meg ilyen területet. 

c. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok 

elégedettségét mérő kérdőív 2017-2018 

A pedagógusok (17 fő) értékelése szerint az óvoda vezetőjével magas százalékos arányban 

elégedettek.  

Erősségek:  

Szintén jó vezetőnek, kreatív, határozott személyiségnek tartják. Innovációs törekvések 

jellemzik. Figyelembe veszi az intézmény összes dolgozójának szükségletét, de elsősorban a 

gyermekek megfelelő nevelésére koncentrál. Feltételeket teremt. Irányít. A pedagógusok jól 

érzik magukat az intézményben. 

Gyengeségek: 

Több technikai lehetőség megteremtése a háttérmunka elvégzéséhez. 

Az intézményünkben évente mérjük a gyermekek neveltségi szintjét. Ennek területei tükrözik 

a pedagógiai nevelőmunka eredményességét (117 gyermek): 

Összességében a neveltségi szint megfelel az intézményi elvárásoknak, kimagasló a 

gondozási és egészséges életmód kialakítását célzó területek eredménye. Szocializációs 

készségeik, játéktevékenységük megfelel az elvárásoknak. Beszédfejlettségük még a sok 

beszédhiba és idegen nyelvű gyermek ellenére is magasabb színvonalú. Tükrözi az 

eredményes munkát a szakemberek közreműködésével.  

Feladatunk fenntartani, illetve javítani az eredményeken. 

A tanfelügyeleti eljárások eredményei, a szülők véleménye és az intézményben dolgozók 

véleménye egyértelműen igazolja, hogy intézményünk jó irányba halad, ezért szeretnénk 

továbbra is a kijelölt tendenciát folytatni. 

Törekvésünk, hogy meg tudjuk tartani erősségeinket és javítani tudjunk gyengeségeinken, a 

következő évek feladata. 

                  

 

Budapest, 2018.10.02. 
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                                                                                                Dúcs Attiláné 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018. évi 

Gyermek néptánc munkaközösségi 

beszámoló 

 

 

 

                                       készítette: 

Schimkovitsné Szilágyi Mónika 
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munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt nevelési évben igyekeztem a munkatervben megtervezett anyagot 

átadni a gyermekeknek, volt, amit sikeresebben, volt, amit kevésbé aratott siker 

a gyermekek körében. Munkánk megkoronázásaként az F.M.K.-ban bemutattuk, 

amit az év során tanultunk, figyelembe vettem az ünnepköröket, ennek mentén 

tartani a foglalkozásokat sok dalos játékkal, népdallal, megismertettem a 

gyerekeket a különböző népszokásokkal, hagyományokkal.  

A következő nevelési évben új koncepciók mentén folytatjuk a gyermekek 

fejlesztését. 

Budapest,2018.10.05 

 

Schimkovitsné Szilágyi Mónika 

munkaközösség vezető 
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TANÜGYIGAZGATÁSI ELLENŐRZÉS 

 

Az intézményben lezajlott tanügyigazgatási ellenőrzés 

eredményei 

2018 
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ORSZÁGOS SZAKMAI ELLENŐRZÉS 

 

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei 

2018. 
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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 
1.1.1. 
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. (P.P. beszámolók, interjúk) Jelenleg a P.P. 
átdolgozásán fáradoznak, a program sajátos arculata megváltozik, az intézmény 
környezeti és tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével (vezetői interjú). 
1.1.2. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését 
befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), 
demográfiai, és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) 
azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik 
az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 
A terület értékelése során megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai 
dokumentumban megtalálható célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok 
tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatossága (P.P.). 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 
A munkaközösségek egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák a célokat, 
feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert 
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dolgoznak ki (interjúk, beszámolók). a nevelőtestület működésére vonatkozó 
általános szabályok az SZMSZ- ben rögzítettek (előzetes dokumentumelemzés). 
1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Teljes mértékben, szoros a kapcsolat, a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 
(vezetői interjú, előzetes dokumentumelemzés -beszámolók). 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív 
tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Rendszeresen nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó 
programot dolgoznak ki. (előzetes dokumentumelemzés - P.P. Munkatervek, 
beszámolók, munkaközösségi munkatervek)- 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 
munkaközösségek, meghatározott feladatok szerint (előzetes dokumentumelemzés - 
Munkaközösségek terve, beszámolója). Az éves munkaterv követi a stratégiai 
dokumentumokban megfogalmazottak lebontását éves feladatokra, ezért a 
P.P.,munkatervek és beszámolók koherensek (előzetes dokumentumelemzés). 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 
1.2.7. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 
összhangban készülnek. 
Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában vannak ezek 
következményével és a dokumentumaikat ezzel összhangban készítik (P. P., 
Egymást követő két tanév beszámolója, intézményi önértékelés értékelő lapjai, 
vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú, 
Nevelőtestületi kérdőív). 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. 
Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet 
mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal (előzetes 
dokumentumelemzés - P.P., Munkaterv, Beszámolók). 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
1.3.9. 
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a 
stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a 
továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv, stb. aktuális céljai, feladatai.) 
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, a Munkatervekben és 
beszámolókban jól nyomon követhetőek a célok és aktuális elemek (előzetes 
dokumentumelemzés). 
1.3.10. 
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 
munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) 
gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával 
történik. 
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A munkaközösségek (Intézményi önértékelési munkaközösség, Gyermekvédelmi 
Munkaközösség, Néptánc az óvodában - gyermekek,- pedagógusok), az 
intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek (előzetes 
dokumentumelemzés -éves munkatervek, éves beszámolók, munkaközösségi tervek, 
a pedagógiai munka tervezési dokumentumai, interjúk - pedagógus, vezetői). 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési/tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások 
kiválasztását, alkalmazását. 
Az intézményi dokumentumokban részletes meghatározzák, szabályozzák az 
intézmény nevelési-oktatási céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a 
vezetőség számon kéri és ellenőrzi (P.P. , Munkaterv, beszámolók, interjúk)- 
1.3.12. 
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra 
tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az 
elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak 
elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
A pedagógusok éves tervezése reális, a tervek megvalósulnak. Előtérbe helyezik az 
egészséges életmódra nevelést, a tradicionális magyar hagyományok ápolását, a 
játékot és mozgást (P.P. pedagógus és vezetői interjúk, helyszíni 
dokumentumelemzés - csoportnaplók). 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók 

viszonya? 
1.4.13. 
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
Teljes mértékben megvalósul az egymásra épülés, a folyamatosság nyomon 
követhető. A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok 
felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője (előzetes dokumentumelemzés - 
Munkaterv, beszámolók, interjúk). 
1.4.14. 
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési 
év tervezése. 
Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok 
jelennek meg a munkatervekben (előzetes dokumentumelemzés - Munkaterv, 
beszámolók). 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
A beszámolók készítésekor figyelembe veszik az intézményi önértékelés során 
megfogalmazott sajátos, kidolgozott elvárásrendjüket, mind tartalmi, mind szerkezeti 
egységben megjelenítik az elvárások teljesülésének szintjét (előzetes 
dokumentumelemzés - beszámolók, intézményi elvárásrendszer). 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges 

megvalósulásának a viszonya? 
1.5.16. 
Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az 
általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait. 
Intézményében meghatározott célok mentén működő, demokratikus elvek szerint 
rendeződő közösség működik (interjúk). A tervezési dokumentumokban kiemelt 
szerepet kapnak az intézményi alapdokumentumokban megfogalmazott célok, 
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feladatok, valamint a gyermekcsoportok életkori sajátosságai (helyszíni 
dokumentumelemzés - csoportnaplók). 
1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 
eltérések indokoltak. 
A pedagógiai munka tervezésekor a pedagógusok figyelembe veszik az 
intézményben alkalmazott tartalmi követelményeket, az intézményi belső 
elvárásokat, valamint saját csoportjaiknak fejlesztési céljait (helyszíni 
dokumentumelemzés - csoportnaplók). 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, 
valamint a gyermeki produktumokban. 
Teljes mértékben (helyszíni dokumentumelemzés - csoportnaplók, bejárás, interjúk). 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 
ellenőrzést végeznek. 
Az intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az intézkedési tervet az 
intézményi sajátosságok figyelembe vételével dolgozták ki. A terv megvalósulását 
figyelemmel kísérik, munkaközösségi szinten működtetik a BECS munkáját (előzetes 
dokumentumelemzés - P.P.,SZMSZ, Munkatervek, beszámolók, pedagógus és 
vezetői interjú) A belső ellenőrzés a SZMSZ 17.oldalán is megjelenik. 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, 
milyen eszközökkel ellenőriz. 
A munkatervekben pontosan nyomon követhető az ellenőrzési terv személyekre, 
feladatokra lebontva (előzetes dokumentumelemzés 2016/17 évi Munkaterv 18.o.).  
A kollégák folyamatosan hospitálnak egymásnál, megbeszéléseket tartanak, 
ötleteikkel, véleményükkel segítik egymás munkáját (pedagógus, vezetői interjúk). 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és 
hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
A mérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az eredményeket, 
célokat, feladatokat határoznak meg hozzá (pedagógus, vezetői interjú, helyszíni 
dokumentumok - mérési eredmények, fejlődési naplók). A gyermekek mérési 
eredmények intézményi összesítése nem történik meg, javasolt ennek az összegző 
munkának az elvégzése, hogy az így született eredményeket fel tudják használni az 
intézmény eredményességének meghatározásában (fejleszthető terület). 
1.6.22. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, és a 
pedagógusok önértékelése során is. 
Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A 
megvalósítás során figyelembe veszik a megváltozott körülményeket, ezekhez 
igazodni képesek. (előzetes értékelés - P.P. Beszámolók, pedagógus, vezetői 
interjú). 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
1.7.23. 
Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 
intézményi önértékelési rendszer jelenti. 
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Intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az önértékelési tervet az 
intézményi sajátosságok figyelembe vételével működtetik. Kidolgozták az elvárásokat 
mindhárom szinten. A felületen nehézségekbe ütköztek, de papír alapon végzik az 
önértékelési feladatokat (helyszíni dokumentumelemzés). 
1.7.24. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Az önértékelési rendszer működését munkaközösségi szervezeti keretben valósítják 
meg, vezetője van a csoportnak, 2 fő tagja, akik megtervezik/koordinálják a 
folyamatokat, a munkában a nevelőtestület minden tagja részt vesz (előzetes 
dokumentumelemzés - Munkatervek/munkaközösségi munkatervek, beszámolók, 
pedagógus interjú, helyszíni dokumentumelemzés - önértékelés dokumentumai). 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés 

működése a gyakorlatban? 
1.8.25. 
Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működik. 
A belső mérések eredményeit elemzik (csoport szinten, egyes gyermekek esetében) 
meghatározzák a fejlesztés irányelveit, feladatait a hozzájuk rendelt 
tevékenységekkel a gyermekek fejlesztése érdekében (Mérések dokumentumai, 
helyszíni dokumentumelemzés, interjúk). 
1.8.26. 
A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
Teljes mértékben. 
 
 
 
1.8.27. 
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 intézményben nyomon követik a gyermekek fejlődését, dokumentálják az 
eredményeket, fejlesztési tervet készítenek. A nyomonkövetés felmenő rendszerben 
történik , a dokumentálást Patyi Zoltánné: "Óvodás gyermekek nyomonkövetése" 
nyomtatványban végzik, ami tartalmazza az anamnézist, megfigyelések elemzését, 
értékelését, fejlesztésre irányuló terveket, feladatokat, tevékenységeket (helyszíni 
dokumentumelemzés, interjúk). Az éves összehasonlításra fejlesztési javaslatot 
fogalmazunk meg az intézménynek. 
1.8.28. 
Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek 
megfelelő formában a gyermeknek. 
Az intézményi gyakorlatban szóban történik a visszacsatolás fogadóórákon, egyéni 
konzultációkon évi három alkalommal, illetve igény esetén többször is (szülői, 
pedagógus interjú). 
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1.9. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki 

fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 
1.9.29. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 
Teljes mértékben. A stratégiai és operatív dokumentumok elkészítésekor figyelembe 
veszik az ellenőrzések során feltárt információkat, ezek alapján történik a kiemelt 
célok, feladatok meghatározása (előzetes dokumentumelemzés, pedagógus, vezetői 
interjú). 
1.9.30. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített 
megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 
meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési/értékelési eredmények 
függvényében szükség esetén korrekciót végez. 
Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel (Mk. 
beszámolók, interjúk). 
1.9.31. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek ellátására. 
A felzárkóztatást és a tehetséggondozást az intézmény kiemelt területeként kezeli 
pedagógiai munkájában. Ezért folyamatosan értékelik a tanulási eredményeket és 
úgy tervezik meg a nevelő, oktató munkát (előzetes dokumentumelemzés - P.P., 
Munkatervek, Beszámoló 2016/17 15.o. nevelőmunka értékelése, interjúk) SNI 
gyermekek ellátása alapfeladat az intézmény számára - beszédfogyatékos 
gyermekek, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége BNO kóddal rendelkező gyermekek. 
1.9.32. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 
(ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 
szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek. 
Továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, ötletelnek, figyelemmel kísérik a 
pályázati lehetőségeket (pedagógus, vezetői interjú) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A gyermekek személyiségfejlődésének méréséből született adatokat intézményi 
szinten összesítsék, az eredményeket használják fel intézményi szintű fejlesztési 
célok meghatározásakor. Így az évek során született mérési eredményeket össze 
tudják hasonlítani, az így szerzett információk segítik az intézményi munka 
eredményességének meghatározását. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményvezető megfelelő vezetési ismeretekkel rendelkezik, követi a 
jogszabályi változásokat, az elvárásoknak megfelelően a működési stratégiai 
dokumentumokat módosítja (jelenleg P.P.) Mint új vezető, tudatos rendszerszellemű 
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folyamatba ágyazott dokumentumrendszer kidolgozása jellemzi. A helyszíni 
dokumentumok áttekintése bizonyította, hogy az intézményben működik az 
önértékelési rendszer, a jogszabályi előírásoknak, a kézikönyvekben és 
útmutatókban foglaltaknak megfelelően Különös figyelem és törődés a gyerekekkel, 
szülőkkel és egymással 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített 

személyiségfejlesztési feladatok? 
2.1.1. 
A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények 
(például egyéni fejlesztés). 
Intézményben határozott célok mentén működő, demokratikus elvek szerint 
rendeződő közösség működik. Az eredmények a beszámolókban jól nyomon 
követhetőek.(interjúk) 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység jól 
működik: a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, 
differenciálás megjelenik. A gyermekek felzárkóztatását segítő pedagógia kiemelten 
jelen van. (Nevelőtestületi interjú, vezetői interjú, beszámolók) Az óvoda jellemzői a 
családias, elfogadó, befogadó, támogató légkör. A gyermekek fejlesztéséhez 
szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A pedagógusok együttműködése 
példaértékű (szülői, pedagógus interjú). 
2.1.3. 
A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az 
intézményben. 
Az intézmény által alkalmazott mérési módszerek, technikák alkalmasak a 
gyermekek képességeink felmérésére. A pedagógusok a mérési eredmények 
tükrében, ha szükséges szakemberhez fordulnak. (interjúk, dokumentumelemzés) 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit 

(különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 
2.2.4. 
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és 
szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat 
megosztják egymással. 
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája megfelelő, folyamatosan képzik 
magukat, a belső tudásmegosztásnak intézményi gyakorlata jól működik. Hetente 
tartanak szakmai összejöveteleket, megbeszéléseket, amikor továbbadják 
egymásnak módszertani ismereteiket (pedagógus, vezetői interjú). 
2.2.5. 
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 
korrekciókat hajtanak végre. 
A helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az óvoda fejlesztési 
folyamataiba (mérések értékelése dokumentumok, interjúk). 
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2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a 
mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek). 
A programban meghatározott, az óvodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 
alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai és a hozzájuk kapcsolt 
tevékenység, megfelelnek az intézmény lehetőségeinek, reálisak (pedagógus interjú, 
helyszínen vizsgált dokumentumok) 

2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 
2.3.7. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az 
óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, 
fejlesztő munkájukban. 
A családlátogatást fontosnak tartják és alkalmazzák. Egyéb közösségi programokra 
bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás érdekében (szülői 
kérdőív, interjú,nevelőtestületi interjú). Szorosan együttműködnek a fejlesztést végző 
szakemberekkel (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus - 
P.P. 6.o.), ugyanakkor a munkatervben kiemelt feladatként is megjelenítik a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek ellátását (Munkaterv 2016/17 15.o.). 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről. 
Teljes mértékben, a vezető és a pedagógusok ismerik az intézménybe járó 
gyermekek családi életkörülményeit, szociális helyzetük. Figyelmet fordítanak a 
szociálisan nehéz helyzetben élő családok megsegítésére, támogatására. 
Munkaközösségként működik a gyermekvédelmi feladatot ellátó csoport, akik ez 
irányban folyamatosan képzik magukat (interjúk - vezetői, pedagógus, szülői). 
Ugyanakkor a szülők pozitívan értékelték a vezető folyamatos jelenlétét az 
intézményben, a napi szintű kommunikáció lehetőségét. A szülői interjún elhangzott, 
hogy a a vezető minden gyermeket és szülőt ismer. 
2.3.9. 
Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást 
szervez, integrációs nevelési/tanítási- módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, 
nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is 
ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató 
hálózattal. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenységet, a 
tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket, a differenciálást, a 
részképesség zavarral küzdő gyermekek felzárkózását segítő pedagógiát, a 
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítését kiemelten 
kezelik (szülői, pedagógus, vezetői interjú). 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 
2.4.10. 
Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény 
pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/tanítási módszerek, 
eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése. 
Tervezőmunkájukban teret adnak azoknak a gyermeki cselekvéseknek, amelyek a 
sokoldalú tapasztalatszerzést teszik lehetővé (helyszíni dokumentumelemzés). 
2.4.11. 
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A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 
gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
SNI-s gyermekekre külön fejlesztési tervet készítenek. Felzárkóztatással, egyéni 
fejlesztéssel, differenciálással segítik munkájukat. (helyszíni dokumentumelemzés - 
SNI dokumentáció) 
2.4.12. 
Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. 
játékhoz) szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a 
nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. 
A játék-, és tevékenységek során pedagógiailag értékes, fejlesztő hatású, 
minőségileg kifogástalan, esztétikus eszközöket biztosítanak, melyek illeszkednek a 
gyermekek életkorához és egyéni szükségleteikhez. A gyermekek egyéni 
képességeihez alkalmazkodva tervezik a tevékenységeket, eszközöket és 
módszereket. (helyszíni dokumentumelemzés, bejárás, szülői, vezetői interjú). 

2.5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelése? 
2.5.13. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 
pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból 
követhető. 
Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére, "Zöld pont 
pályázat" megnyerése, (ágyások kialakítása minden csoport részére),részvétel a 
kerületi "Madár programon" (pedagógus, vezetői interjú, 2016/17 beszámoló 23.o.) 
Foglalkozásokon/tevékenységeken és a napirendbe építve - alkalom nyílik arra, hogy 
egészségfejlesztés történhessen, gazdagításként "Egészségnapot" szerveznek 
(előzetes-, helyszíni dokumentumelemzés). 
2.5.14. 
Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a 
gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 
Teljes mértékben, erre egyik példa a "Gondolkodj egészségesen" programba való 
bekapcsolódás (2016/17 évi beszámoló 26.o.). 
 
 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 
2.6.15. 
Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, 
és az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 
Az intézményben nagy hangsúlyt kap a nevelés. Az intézményben a gyermekek 
megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt 
értékrend szerint alakítsák életüket (pedagógus interjú, szülői interjú, vezetői interjú). 
2.6.16. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának 
eredményei, különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató 
szervezeti kultúrára. 
Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok 
jelennek meg a munkatervekben (előzetes dokumentumelemzés - Munkatervek, 
interjúk,). 
2.6.17. 
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Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát 
segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcserét és 
együttműködést. 
Az intézményben fontos szerepe van a kommunikációnak, támogatják a gyermekek 
életkorának megfelelő szóbeli megnyilvánulásokat. Ugyanakkor ápolják a helyi 
hagyományokat, de új hagyományokat is teremtenek. Az óvodapedagógusok heti 
rendszerességgel szakmai megbeszélést tartanak, a szóbeli információcserét 
részesítik előnyben, de az elektronikus formát is használják (szülői, vezetői, 
pedagógus interjú). 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között 

valósulnak meg? 
2.7.18. 
Az intézmény közösségi programokat szervez. 
Kiránduláson vettek részt a pedagógusok. Szülőkkel hagyományőrző programokat 
szerveznek. (interjúk) 
2.7.19. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Az intézmény bevonja a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 
ápolásába, óvodai rendezvények, kirándulások során (interjúk). 
2.7.20. 
Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési 
és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
Az intézményben a dolgozóknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy 
bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, 
és változásokat kezdeményezzenek (interjúk: szülői, pedagógus) 
2.7.21. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a 
szülők elégedettek. 
Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és 
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz (szülői kérdőívek, szülői interjú, vezetői 
interjú). 
 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A szülőkkel történő kommunikáció hatékonyabbá tétele a jelenkori, korszerű 
pedagógiai elvek, módszerek megismertetésével (pl. javasoljuk értelmezni a 
szülőkkel az óvoda "iskolaelőkészítő" funkciójának korszerű szemléletét, a játékba 
integrált tanulás lehetőségét, a szabad játék szerepét a gyermek fejlődésében). 
Folyamatosság elvének újragondolása a napi szervezések során. 
Kiemelkedő területek: 
A családlátogatást, a szülőkkel történő rendszeres információcserét fontosnak tartják, 
alkalmazzák, élnek a fogadóórák lehetőségével. Biztosítják a csoporton belüli dúsító, 
gazdagító tevékenységeket a tehetségígéretes gyermekek képességének 
kibontakoztatásához. A közösségi programokra bevonják a családokat az 
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együttműködés és információáramlás érdekében, építenek a szülők 
együttműködésére, próbálkoznak a szülői közösség formálásával. Családias légkör 
jellemzi az intézményt. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 
eredményessége. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: gyermekek 
személyiségfejlődésének mérési eredményeit, beiskolázási adatok (2016/17 évi 
beszámoló 17.o.), lemorzsolódási mutatók (2016/17 évi beszámoló 18.o.), 
elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus kérdőívek - előzetes 
dokumentumelemzés). 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés 
szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 
Jellemzően a partnerek közül a szülői véleményekre támaszkodnak (pedagógus, 
vezetői interjú). 
3.1.3. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos 
megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei, esetleges 
sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint 
elismerések, 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés 
eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők), neveltségi 
mutatók, stb. 
Helyi mérési eredményeiket nyilvántartják, az Óvodai fejlődési naplóban vezetik. Az 
önértékelési dokumentumok tartalmazzák az egyéb mérési adatokat (helyszíni 
dokumentumelemzés - önértékelés dokumentumai). 
 
 
 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézményben? 
3.2.4. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 
elvártaknak megfelelő. 
Teljes mértékben (szülői interjú). 
3.2.5. 
Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények 
dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények 
eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul. 
A beszámolókban jól követhetőek az eredmények, azok aktuális szintje, az 
eredmények alapján a következő nevelési évre célokat, feladatokat határoznak meg 
(előzetes dokumentumelemzés - beszámolók). A teljes alkalmazotti kör hozzájárul az 
eredmények eléréséhez (pedagógus, vezetői interjú). 
3.2.6. 
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Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
Az intézménybe járó gyermekek és pedagógusaik sikeresen vesznek részt külső 
programokon, ahol elismerésben részesülnek (pedagógus interjú). 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
3.3.7. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló 
információk belső nyilvánosságáról. 
Rendszeresen nevelési értekezleteket tartanak, munkaközösségek folyamatosan 
egyeztetnek a megfelelő információáramlás érdekében, a honlapot frissítik 
(beszámolók, interjúk). 
3.3.8. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 
visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok 
meghatározásával támogatják az eredményes oktatást, nevelést (előzetes 
dokumentumelemzés - Beszámolók, munkatervek, pedagógus, vezetői interjú). 
3.3.9. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi 
önértékelés eljárásában. 
Megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-
értékelési eredmények függvényében fejlesztési célokat határoz meg (vezetői 
tanfelügyelet utáni önfejlesztési terv, beszámolók). 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját? 
3.4.10. 
A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 
Figyelemmel kísérik a beiskolázási adatokat (2016/17 beszámoló 17.o.) Kapcsolatot 
ápolnak az iskolákkal: Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Ádám 
Jenő Zeneiskola, Patrona Hungarie (előzetes dokumentumelemzés, vezetői interjú) 
3.4.11. 
A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
Nem releváns 
 
 

 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs ilyen 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 
folyamatosan jelen van. Az intézményen belüli mérések eredményeiről korrekt 
információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges 
lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő 
konzekvenciát és megalkotják a fejlesztési terveket. Szülői elégedettség mérés 
eredményeinek figyelemmel kísérése jellemzi az intézményt. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik? 
4.1.1. 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése 
jellemző (munkaközösségek, egy szervezési egységben nevelő pedagógusok 
közössége, fejlesztő csoportok). 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. Az intézmény belső kapcsolatrendszerének 
középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai 
együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka érdekében 
tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek 
munkaközösségeket alakítottak ki (beszámolók, interjúk). 
4.1.2. 
Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 
önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 
figyelembe vételével határozzák meg. 
Az intézményben 4 munkaközösség működik: BECS, Gyermekvédelmi, Néptánc- 
gyermek, -felnőtt, mindegyik munkaközösség saját munkatervet készít, ami az 
Óvodai Munkaterv tartalmi elemeként megjelenik, ugyanígy az év végi beszámoló is 
tartalmazza a munkaközösségi munkatervek értékelését (előzetes 
dokumentumelemzés - munkatervek, beszámolók). A munkaközösségek mellett 
bizottságokat is létrehoznak: pályázatfigyelő és készítő bizottság, panaszt kivizsgáló 
bizottság, program beválást vizsgáló bizottság (SZMSZ 20.o.), 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
A hatás- és jogkör tisztázott (előzetes dokumentumelemzés - SZMSZ 16.o.) 
4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 
szervezett formában zajlik. 
A munkaközösségek szoros együttműködésben dolgoznak (pedagógus interjú) 
 
 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli 
együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 
munkájukra. 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti 
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik (interjúk: 
vezetői, pedagógus) 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 
megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 
Az együttműködés és a pedagógiai folyamatok megvalósítása jól megvalósul 
(előzetes dokumentumelemzés - beszámolók). A munkaközösségek fő célja az 
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intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének segítése, 
fenntartása, melyet az intézményvezető támogat. (vezetői, pedagógus interjú). 
4.1.7. 
A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl 
a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai 
munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 
Az intézményben jól működik a pedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek 
együttműködése, ugyanakkor a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel történő 
együttműködés is eredményes. A fejlesztést logopédus, fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus és teljes álláshellyel rendelkező pszichológus segíti (előzetes 
dokumentumelemzés- P.P. 6.o.) 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 
(ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 
szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek (beszámolók, vezetői, pedagógus interjú) 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 
ismertetése, támogatása. 
A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók, jó gyakorlatok megosztása 
közösségen belül működik. Belső továbbképzési rendszert működtetnek a dajkák 
továbbképzésére (helyszíni dokumentumelemzés - 2017/2018 Munkaterv 10.-11.o.) 
4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 
vállalnak. 
A belső továbbképzésekre nyitott a nevelőtestület, igénylik a folyamatos képzést, 
tudásmegosztást (pedagógus interjú). 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 
alakítottak ki. 
Heti egy alkalommal nevelőtestületi értekezlet, megbeszélések, élnek a nevelés 
nélküli munkanapok lehetőségével (interjúk - vezetői, pedagógus). 
4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A szervezeten belüli 
információáramlást hatékonyan kialakították. A továbbképzésekről egymásnak 
beszámolnak a kollégák (beszámolók, interjúk). 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Teljes mértékben (interjúk) 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 
Teljes mértékben, rendszeresen tartanak nevelőtestületi értekezletet (SZMSZ 20.o.) 
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4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában 
érdekeltek. 
Az értekezletek összehívása mindig célszerűségi alapon történik, a résztvevők az 
aktuális feladatokat egyeztetik (pedagógus interjú). 
4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy 
írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
Gyakorlata az intézménynek a szóbeli értékelés, de tervezik az írásban 
történő/oklevél formában történő visszajelzést is évente egy alkalommal (vezetői 
interjú - idézem: idén szeretném bevezetni az évzárón (FMK), támogató szülők 
fognak OKLEVELET kapni (SZMK-s anyuka) 1 pedagógus, 1 dajka munkájának 
elismerését). 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Vezetői innovatív elképzelések megvalósítása, véglegesítésre való törekvés 
(intézményi innováció jó gyakorlattá való átalakítása, nyitás külső szakmai partnerek 
felé, vezetői elképzelések stabilizálása - (vezetői interjú). 
Kiemelkedő területek: 
Belső kapcsolatok terén erős a pedagógus szintű kapcsolati háló. Információáramlás 
hatékonysága. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség - 
támogató ebben és lehetőségekhez mérten megteremti az anyagi feltételeket. 
Biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek (Intézményi 
bejárás tapasztalata). 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
5.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek 
kijelölése. 
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét: 
Budapest Ferencváros Önkormányzata, Ferencvárosi Pedagógiai és Szakmai 
Szolgálati Központ, Beszédvizsgáló Orsz. Szakért. és Rehab. Biz., Hallásvizsgáló 
Szakért. és Rehab. Biz. és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Látásvizsgáló, 
Fővárosi 3.számú Tanulási Képességeket Vizsg. Szak. és Rehab. Biz., gyermekjóléti 
Szolgálat, Bölcsőde, Iskola, Kultúrális és közművelődési Intézmények (előzetes 
dokumentumelemzés - P.P. - 48.o.) 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
Az SZMSZ-ben (38.o.) megtalálható a külső kapcsolatok tételes felsorolása 
(dokumentumelemzés). 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
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5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 
tartalomleírással is rendelkezik. 
Munkatervek, beszámolók (előzetes dokumentumelemzés) 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 
Elsődlegesen a fenntartói, szülői elvárásokat veszik figyelembe, de következetesek 
saját pedagógiai értékeik megtartásában (vezetői interjú). 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 
elégedettségének megismerése. 
BECS szülői kérdőívek elemzése, értékelése megtörténik (helyszíni 
dokumentumelemzés - önértékelés dokumentumai). 
5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
A partnerek számára követhető és ismert a panaszkezelés rendje (szülői interjú), az 
SZMSZ tartalmazza panaszt kivizsgáló bizottság létrehozását (SZMSZ 20.o.). 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
A tájékoztatás módja: honlap működtetése, vezetői irodában elérhetőek a működési 
dokumentumok. Szeptemberi szülői értekezleteken a szülők megkapják a szükséges 
információkat az intézmény működését illetően (előzetes dokumentumelemzés, 
szülői interjú) 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
A tájékoztatás rendszeresen megtörténik, elsősorban szóban, de papír és digitális 
alapon is (interjúk: vezetői, szülői) 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
Az intézmény kiemelten kezeli a partnerek, első sorban a szülők tájékoztatását, ezt 
kiemelt feladatként meg is fogalmazzák a Munkatervekben, beszámolókban 
(előzetes dokumentumelemzés - 2016/17 Beszámoló - Nevelőmunka értékelése 
fejezet 15.o. - családokkal való partneri kapcsolat fejlesztésének lehetőségei, Szülők 
tájékoztatása 19-o-). Az intézményben szülői szervezet működik, évenként 2 
alkalommal jönnek össze, jogkörüket az SZMSZ 22.o. részletezi (előzetes 
dokumentumelemzés). 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, 

járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 
5.4.10. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában 
és a helyi közéletben. 
Kerületi rendezvényeken részt vesznek/szerepelnek: Szociális munka napja, Kerületi 
Vezetői karácsony, Alpolgármester tea délutánja, (előzetes dokumentumelemzés 
2016/17 Beszámoló 27.o.) kerületi Pedagógiai Nap, Balu kupa, Nyúldombi játékok 
(2016/17 Munkaterv 25.o.). 
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5.4.11. 
Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális 
rendezvényeken. 
Kerületi rendezvényeken részt vesznek/szerepelnek: Szociális munka napja, Kerületi 
Vezetői karácsony, Alpolgármester tea délutánja , (előzetes dokumentumelemzés 
2016/17 Beszámoló 27.o.) kerületi Pedagógiai Nap, Balu kupa, Nyúldombi játékok 
(2016/17 Munkaterv 25.o.). 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző 
helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Iskolával élő, partneri, szakmai együttműködés mélyítése, óvoda-iskola átmenet 
hatékonyabbá tételéhez. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény vezetője igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a 
szervezeti feltételeket javíthatják. Jó a kapcsolat a fenntartóval. Nyitott, és 
lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az óvodát. Tájékoztatási 
kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. Az intézményvezető, a nevelőtestület 
igyekszik megkeresni az aktuálisan adódó feladatokhoz, felmerülő problémák 
megoldásához kapcsolódó szakmai, támogató partnereit. Igyekeznek az alakuló, 
valamint meglévő partneri kapcsolataikat megtartani, ápolni. (Vezetői interjú) . 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 
6.1.1. 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás 
szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a 
rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tartják 
hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. 
Az intézmény a tanulási, nevelési folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 
megfelelően alakította ki. Az intézményi céljának tekinti az együttműködő, motiváló 
szakmai környezet kialakítását. (PP, Munkaterv, beszámoló, interjúk, bejárás) 
6.1.2. 
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési 
tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény nevelési/tanítási struktúráját, a 
nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 
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A folyamatosan egyeztet és felméréseket végeznek szakemberek bevonásával az 
épület felújítási teendőiről, lehetséges bútor, informatikai és taneszköz-fejlesztések 
lehetőségeiről. (vezetői beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) A vezetési ciklusban 
jelentős felújítások történtek: tornaterem, nyílászárók cseréje, kiskert kialakítás, kresz 
park kialakítása (bejárás, vezetői interjú). 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek nevelésének, tanításának? 
6.2.3. 
Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
A tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, 
oktatásának megfelelő. A pedagógusok a cél érdekében nyitottak az új 
módszerekhez, tanulásszervezési eljárásokhoz.(interjúk, intézményi bejárás) 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és 
ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
A szükséges fejlesztések folyamatosak, illetve megtörténtek a közelmúltban (bejárás, 
vezetői interjú) 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 
6.3.5. 
Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető. 
A nevelő munkához szükséges IKT eszközök rendelkezésre állnak (bejárás) 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 
6.4.6. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelő munka humánerőforrás-szükségletéről. 
A humánerőforrás szükségletről reális képpel rendelkezik az intézmény, ennek 
ellenére jelenleg is emberhiánnyal küzdenek, mindent megtesznek a hiány pótlására, 
de tőlük független okból nem tudják azt megtenni (vezetői interjú). 
6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 
idejében jelzi a fenntartó számára. 
Teljes mértékben 
6.4.8. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és 
az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
Példaértékűen odafigyelnek a feladatok elosztásában az egyenletes terhelésre, a 
szakértelemre, az intézmény adottságaiból fakadó lehetőségekre 
(közösségformálás), az épület eltérő (építészeti) szintjeit figyelembe véve kerülnek 
kiosztásra az egyes feladatok. A feladatok egyenletes elosztásában a dajkák is 
fontos szerepet kapnak (pedagógus, vezetői interjú, előzetes dokumentumelemzés - 
Munkaterv 2016/17 14.o. - Nevelőtestület megbízatásai - Pedagógiai munkát segítők 
megbízatásai 15.o.) 
6.4.9. 
Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka 
feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2017-2018 nevelési évéről                                                               

 

70 

 

Teljes mértékben, szakmailag képzett, elkötelezett pedagógusok alkotják a 
nevelőtestületet (vezetői interjú) 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és 
szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató 
ebben és megteremti a feltételeket (vezetői interjú). Az 5 éves továbbképzési 
program 2015/2020 nem tartalmazza a szükséges tartalmi elemeket (előzetes 
dokumentumelemzés - előző vezetés által kidolgozott) 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 
feladataira. 
A vezető és vezetőhelyettes, a munkaközösség vezetők felkészültek a pedagógiai 
munka irányítására, az ellenőrzési feladatok végzésére (pedagógus, vezetői interjú). 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? 
6.5.12. 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási 
kultúra fejlesztésében. 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és 
betartott normák, szabályok jellemzik. 
Teljes mértékben 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas 
szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 
Idén 4 munkaközösség van, akik hatékonyan együttműködnek (interjúk, 
beszámolók). Példaértékű a szakmai együttműködés, együtt gondolkodás, egymás 
támogatása (pedagógus interjú). 
6.5.15. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
Szakmai tudásmegosztás hatékonyan működik, a pedagógusok nyitottak az új 
lehetőségekre, új tanulásszervezési módok megismerésére, módszertani ismereteik 
bővítésére (pedagógus interjú). 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
6.6.16. 
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató 
munka részét képezik. 
A hagyományok ápolása fontos az intézmény dolgozói számára, ugyanakkor 
fontosnak tartják a régi hagyományok mellett új hagyományok teremtését is. 
Ünnepeik, ünnepélyeik főként a jeles napok, zöld napok köré fonódnak: Karácsony, 
Márton Nap, Medve Nap, Óvoda születésnapja, Alapítványi nap szülőkkel - FMK, 
Anyák Napja (SZMSZ 23.o.) Újabb törekvés, hagyományteremtő szándékkal: 
Évszakonként közös kézművesnap a szülőkkel, Ballagás - átalakítása, újszerű 
tartalommal feltöltése, átalakítása "Búcsúzás"-ra (vezetői interjú) 
6.6.17. 
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Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény 
múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
Ismerik, ápolják hagyományaikat, megismertetik a gyerekekkel, szülőkkel is. (interjúk, 
beszámolók, intézményi bejárás) 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 
6.7.18. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. 
Minden dolgozó tisztában van felelősségével és hatáskörével (interjúk, SZMSZ 16.-
19.o.) 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
Teljes mértékben erre törekszenek (pedagógus, vezetői interjú). Munkatervek 
részletesen tartalmazzák az egyéni megbízatásokat, feladatköröket (előzetes 
dokumentumelemzés, pedagógus interjú). 
6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában 
(SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
Az SZMSZ tartalmazza a vezető, vezetőhelyettes, szakmai munkaközösség vezető, 
belső ellenőr jogkörét, hatáskörét (dokumentumelemzés ) 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és 

milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? 
6.8.21. 
Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő 
bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 
Teljes mértékben jellemző az intézmény működésére (pedagógus, vezetői interjú). 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
Jogszabályoknak megfelelően kialakított (előzetes dokumentumelemzés, interjúk). 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint 
javaslatokkal segítik a fejlesztést. 
A vezető és a pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni: továbbképzésekről a 
beszámolók egymásnak működnek (interjúk). 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
A pedagógusok is kezdeményezhetnek, innovatív ötleteiket megoszthatják a 
nevelőtestülettel, a vezető támogatja az egyéni továbbképzési lehetőségeket, 
szakmai fórumokat (pedagógus, vezetői interjú - például tervezik a kresz park 
rendszerben történő kihasználását minden csoport számára, kertészeti képzésen 
vesznek részt a veteményeskert/ágyások szakszerű gondozása érdekében, szakmai 
kiadvány, gyűjtőmunka szerkesztésén gondolkodnak). 
 
6.9.25. 
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A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 
nyitott a testület és az intézményvezetés. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Megerősítésként: folytatni a megkezdett irányvonalat, a fenntartó felé továbbra is 
jelezni/meggyőzni az infrastrukturális, tárgyi fejlesztési, korszerűsítési 
szükségletekről a helyi adottságok hatékony kihasználása érdekében (szülői interjú - 
két csoportszoba közötti térválasztó ajtó, bejárati kapu kérdésének megoldása). 
Kiemelkedő területek: 
Színvonalasan biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges 
feltételek: e-napló használatának bevezetése Személyi feltételek stabilitása. A 
vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti 
feltételeket javíthatják. Az intézmény vezetése, nevelői közössége a jó infrastruktúrát, 
a környezeti adottságokat kiaknázza a gyermekek fejlesztése érdekében. Az 
intézmény vezetése, a nevelőtestület elkötelezett, keresik, s próbálják kiaknázni a 
különböző pályázat adta lehetőségeket. 

 

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. 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 
7.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, 
ciklikusan értékeli. A tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi 
eredmények ismeretében felülvizsgálta, jelenleg is vizsgálja a működési 
dokumentumokat, kiemelten a Pedagógiai Programot. Az intézmény napi 
gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. (PP, 
Munkaterv, beszámolók, interjúk, bejárás) 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési/tanulási feladatait, céljait. 
Elfogadhatóan, most történik a módosítás, ahol kidomborodik a fő irányvonal, a 
sajátos arculat (vezetői interjú). 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 
7.2.3. 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. 
Teljes mértékben megvalósul a nyomonkövetés (előzetes dokumentumelemzés - 
SZMSZ 20.o. programbeválást vizsgáló bizottság létrehozása). 
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7.2.4. 
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 
terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési 
tervekben rögzítésre is kerül. 
Az éves Munkatervek részletes ütemterveket tartalmaznak az intézmény 
tevékenységének terveit illetően (előzetes dokumentumelemzés 2015/16, 2016/17 és 
2017/18 évi Munkaterv). 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
A nyilvánosság biztosított (interjúk) 
7.2.6. 
A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 
követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, 
felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
A tervekben példaértékűen jelenítik meg részcélokat, felelősöket, tartalmi elemeket 
(előzetes dokumentumelemzés - Munkatervek, Intézkedési terv). 
7.2.7. 
A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények 
ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai 
tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
A pedagógusok elképzeléseinek, igényeinek a figyelembevételével tervezik a 
továbbképzéseket, ugyanakkor figyelembe veszik a P.P.-hoz kapcsolódó prioritást 
képező területeket: gyermektánc, mozgás fejlesztés, pedagógiai és családsegítő 
munkatárs (előzetes dokumentumelemzés - továbbképzési terv, interjúk). 
7.2.8. 
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása 
és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 
Teljes mértékben megfelel a pedagógiai céloknak (előzetes dokumentumelemzés, 
pedagógus interjú). 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Aktuális időpontban a törvényi előírásoknak megfelelően, előírt tartalommal 
elkészíteni az intézmény 5 éves továbbképzési programját (277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet) 
Kiemelkedő területek: 
A humánerőforrás kihasználása, fejlesztés az intézmény igényeinek, elvárásainak és 
lehetőségeinek megfelelően történik. A napi gyakorlatban folyamatos figyelés, 
tájékozódás, naprakészségre való törekvés jellemzi az intézményt. Szoros 
együttműködés vezető/vezetőség és nevelőtestület, teljes alkalmazotti kör között. 
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Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei 

2018. 
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1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

1.1. Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést 

eredményezze? 
1.1.1. 
Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési alapelvek, 
célok és feladatok meghatározásában. 
Új vezetőként megkezdte az óvoda Pedagógiai Programjának átdolgozását. Az 
adottságok figyelembevételével, a célok és feladatok meghatározása után a 
nevelőtestület bevonásával folyik a munka. Munkájában átgondolt célmeghatározás 
jelenik meg a mozgás és az egészségnevelés területén. 
1.1.2. 
Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az 
intézmény elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. 
A munkatársakban tudatosítja az intézményi célokat. A célok eléréséhez szakmai 
segítséget ad, új dokumentumokat vezet be, biztosítja az ehhez szükséges 
eszközrendszert. 
1.1.3. 
A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására 
összpontosító nevelő munkát vár el. 
A gyermekek fejlődéséről, és a fejlesztés eredményeiről dokumentációt készíttet, 
ellenőrzi és fejleszti a tervezőmunkát. 

1.2. Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a 

nevelési/tanulási folyamatba? 
1.2.4. 
Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 
adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 
intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a 
nevelés/tanulás szervezésében és irányításában. 
Az intézmény mérési adatait összegyűjti, és grafikonon is kimutatja. Az 
eredményeket elemzi, és azok alapján tűzi ki a következő feladatokat. Nagy 
mennyiségű adatot gyűjtenek össze, és dolgoznak fel. 
1.2.5. 
A kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat. 
Az intézményben a mérési eredményeket megbeszélik, a munkatársak részt vesznek 
azok elemzésében. A módosításokat ez alapján, közösen határozzák el. 
1.2.6. 
Beszámolót kér a gyermek megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken 
alapuló egyéni fejlődés változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a 
gyermek fejlesztése érdekében. 
A fejlesztés eredményeiről visszacsatolást ad a kollégáknak, és segíti a további 
fejlesztési stratégiák kidolgozását. 

1.3. Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az 

intézmény napi gyakorlatában? 
1.3.7. 
Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének közös 
alapelveit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 
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Az új fejlesztő lapok felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. Érzékelhető a 
vezető elkötelezett tevékenysége annak érdekében, hogy egységes alapelvek szerint 
dolgozzon a nevelőtestület. 
1.3.8. 
Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai 
kultúrába. 
A visszacsatolás szervezetfejlesztési kultúrájának bevezetése inspirálja a kollégákat 
a minőség iránti elköteleződésre. 

1.4. Hogyan gondoskodik arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a 

tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek 

megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődéshez? 
1.4.9. 
A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés 
országos alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 
Az óvoda sajátosságait figyelembe véve értelmezik az előírásokat. Az épület 
sajátosságából adódóan több csoport jár egymáson keresztül, ezért a párhuzamos 
tevékenységek, és folyamatos napirend csak részben valósul meg. 
1.4.10. 
Irányítja az éves nevelési, az éves tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv, és az 
éves tervezés egyéb dokumentumainak kidolgozását és összehangolását annak 
érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a pedagógiai program teljesítését valamennyi 
gyermek számára. 
Az intézmény csoportnaplóit átdolgozták, így egyre inkább megfelel az előírásoknak. 
A tervezés részletes, kidolgozott, reflektív elemeket tartalmaz. 

1.5. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és 

saját nevelési/tanítási gyakorlatában? 
1.5.11. 
Irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 
nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. 
Az egyéni fejlesztési lapok, és a tervezés részletessége és elemzése biztosítja a 
hatékony fejlesztés lehetőségét. 
1.5.12. 
Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, 
illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 
A fejlesztés és a tehetséggondozás feltételeihez a tárgyi és személyi feltételeket 
megteremtette: fejlesztő szoba, tornaterem, egyéni fejlesztés. 
1.5.13. 
Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett 
gyermekeket, és aktív irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése 
érdekében. 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A gyermekek egybefüggő játékidejének növelése érdekében, a párhuzamosan 
végezhető tevékenységeket érdemes újragondolni, jó gyakorlatok tapasztalatait 
átvenni. 
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Kiemelkedő területek: 
A vezető elkötelezett, minőségelvű irányítása tapasztalható a dokumentumokban, és 
a nevelőtestület munkájában. Az elmúlt 3 évben felülvizsgált dokumentumok 
igényesek, fejlesztésközpontúak. Az eredmények, tapasztalatok visszacsatolása a 
fejlesztési célok megvalósítása érdekében megvalósul. A gyermekek fejlesztése 
mérhető, és hatékonyabb lett a pedagógusok munkájában. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2.1. Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 
2.1.1. 
A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 
környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 
Az óvoda stratégiai fejlesztése érdekében feltérképezte és folyamatosan figyelembe 
veszi az óvoda környezetét, és belső feltételrendszerét. 
2.1.2. 
Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és 
nevelési elveinek megismerését és nevelési/tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 
Előremutató elképzeléseiről meggyőzi a munkatársakat, és közösen végrehajtják 
azokat. 
2.1.3. 
Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 
pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 
A vezetői programban megfogalmazott célokról és feladatokról meggyőzte a 
nevelőtestületet, azok megvalósításában jelentős eredményeket ért el. 

2.2. Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 
2.2.4. 
Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál 
rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. 
Érzékenyen reagál a változásokra, rendszerszerű megoldásokat talál az új 
problémák kezelésére. 
2.2.5. 
A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és 
azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 
A felmerülő problémákat megosztja a kollégákkal, a lehetséges szabályozók 
megalkotásába bevonja őket. Szükség esetén vállalja a személyi felelősséget. 
2.2.6. 
Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 
Párhuzamosan több változási folyamatot hatékonyan kezel a pedagógiai munka, a 
szervezetfejlesztés és a tárgyi fejlesztések területén. 

2.3. Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív 

szempontból fejlesztésre szorulnak? 
2.3.7. 
Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 
Folyamatos visszacsatolással irányítja a folyamatokat. 
2.3.8. 
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Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 
területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 
Tisztában van az óvoda adottságaival és lehetőségeivel. Törekszik az eredmények 
számszerűsítésére és megjelenítésére. A fejlesztési területek valamennyiére 
fókuszál, és látható eredményeket ér el. 

2.4. Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 
2.4.9. 
Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, 
biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 
A terveiben megjelennek a távlati célok, melyeket éves ciklusokban sikeresen 
megvalósít. 
2.4.10. 
A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatmeghatározások pontosak, érthetőek, 
a feladatok végrehajthatók. 
A feladatokat a a munkatársak részére érthetően fogalmazza meg. Nagy figyelmet 
fordít a motiválásra, ezért a testület örömmel vesz részt a megvalósításban. 

2.5. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 
2.5.11. 
Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő 
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre 
(konferenciák, előadások, egyéb források). 
Az óvodáról az információk hagyományos és elektronikus úton elérhetőek. 
Partnereivel hatékonyan, eredményesen kommunikál. 
2.5.12. 
A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás 
eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 
A vezető motorja, inspirálója a változásoknak, a minőségi munka elkötelezettje. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs javaslat. 
Kiemelkedő területek: 
Elkötelezett, innovatív vezető. A vezetői programban megfogalmazott célokról és 
feladatokról meggyőzte a nevelőtestületet, azok megvalósításában jelentős 
eredményeket ért el. Párhuzamosan több változási folyamatot hatékonyan kezel, a 
pedagógiai munka, a szervezetfejlesztés és a tárgyi fejlesztések területén. Tisztában 
van az óvoda adottságaival és lehetőségeivel. A feladatokat a munkatársak részére 
érthetően fogalmazza meg. Nagy figyelmet fordít a motiválásra, ezért a testület 
örömmel vesz részt a megvalósításban. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3.1. Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, 

milyen az önreflexiója? 
3.1.1. 
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Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 
Munkatársai véleményét kikéri, és figyelembe veszi azokat. 
3.1.2. 
Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 
Elképzeléseit határozottan megvalósítja. 
3.1.3. 
Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként 
értékeli. 
Önképe reális, képes a változásokra rugalmasan reagálni. 

3.2. Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése 

iránt? 
3.2.4. 
Az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és 
rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja azokat. 
Vezetéselméleti ismereteit hatékonyan alkalmazza. 
3.2.5. 
Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai 
alapján folyamatosan fejleszti. 
Munkáját a folyamatos ellenőrzés és visszacsatolás jellemzi. A rendelkezésére álló 
információk alapján képes módosítani előzetes tervein. 
3.2.6. 
Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a pedagógus 
etika normáinak megfelelnek.) 
Magatartása mintaértékű munkatársai számára. 

3.3. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, 

feladatok? Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 
3.3.7. 
A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, 
a tervezésben, a végrehajtásban. 
Módszeresen halad elképzeléseinek megvalósításában. A PP átdolgozására 
hosszabb időt szán, ebben is tudatos fejlesztő tevékenysége jelenik meg. 
3.3.8. 
Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, 
ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 
A változásokról hatékonyan kommunikál partnereivel. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs javaslat. 
Kiemelkedő területek: 
Vezetéselméleti ismereteit hatékonyan alkalmazza. Munkáját a folyamatos ellenőrzés 
és visszacsatolás jellemzi. A rendelkezésére álló információk alapján képes 
módosítani előzetes tervein. Magatartása mintaértékű munkatársai számára. 
Módszeresen halad elképzeléseinek megvalósításában. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4.1. Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? 
4.1.1. 
A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 
felhatalmazást ad. 
Az intézményi dokumentumok alapján megállapítható, hogy a feladatokat arányosan 
delegálja a munkatársak részére. 
4.1.2. 
A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a 
továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 
Egységes elvek mentén hozza meg döntéseit, támogatja munkatársait. 

4.2. Hogyan vesz részt személyesen a humán erőforrás ellenőrzésében és 

értékelésében? 
4.2.3. 
Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 
kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 
működtetésében. 
Új mérőeszközöket vezet be, az adatokat grafikonon megjeleníti, és elemzi. 
4.2.4. 
Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, 
megbeszélésében. 
Havonként csoportlátogatást tart, melyeket szakmai beszélgetéssel zár le. 
4.2.5. 
Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, 
az egyének erősségeire fókuszál. 
Pozitív értékelései mentén minden munkatársát sikeresen bevonta az innovációkba. 

4.3. Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 

munkatársakat? 
4.3.6. 
Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére. 
Továbbképzéseket szervez, és támogat. 
4.3.7. 
Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, 
támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

4.4. Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák 

között? 
4.4.8. 
Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport pl., 
intézményi önértékelésre), vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a 
team munkában. 
A delegált feladatok végrehajtásához szükség esetén segítséget ad. 
4.4.9. 
Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 
A dolgozók minden csoportját képes a célok megvalósítására érdekében inspirálni. 

4.5. Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az 

intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 
4.5.10. 
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A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen 
az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 
4.5.11. 
Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 
A továbbképzésekről, új cikkekről, könyvekről a munkatársak beszámolnak. A 
képzésekre írott záródolgozatokat megismerteti a nevelőtestülettel. 

4.6. Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a 

pedagógusokat? 
4.6.12. 
Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. 
A munkatársakat, a fenntartót és a szülőket egyaránt bevonja a tervezési folyamatba. 
4.6.13. 
A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 
A döntések előkészítéséhez informálja a partnereket. 
4.6.14. 
Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old 
meg problémákat és konfliktusokat. 
A konfliktusok rendezése érdekében több szempontból vizsgálja meg az 
eseményeket. 

4.7. Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató 

kultúra megteremtése érdekében? 
4.7.15. 
Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel 
problémáikra és választ ad kérdéseikre. 
Folyamatos jelenléte érzékelhető a munkafolyamatokban. 
4.7.16. 
Olyan nevelési/tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és 
tanulási kultúráját a nevelési/tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. (Pl. 
mindenki által ismert és betartott szokások, szabályok.) 
Jól értelmezhető szabályzatokat készít. (SZMSZ) 
4.7.17. 
Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 
A pedagógiai folyamatok, és a tárgyi környezet átalakításban inspirálóan hat 
munkatársaira. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs javaslat. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményi dokumentumok alapján megállapítható, hogy a feladatokat arányosan 
delegálja a munkatársak részére. Új mérőeszközöket vezet be, az adatokat 
grafikonon megjeleníti, és elemzi. Pozitív értékelései mentén minden munkatársát 
sikeresen bevonta az innovációkba. A konfliktusok rendezése érdekében több 
szempontból vizsgálja meg az eseményeket. A pedagógiai folyamatok, és a tárgyi 
környezet átalakításban inspirálóan hat munkatársaira. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5.1. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 
5.1.1. 
Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi 
szabályozók változásait. 
Az óvoda régi dokumentumait átdolgozza a hatályos előírásoknak megfelelően. 
5.1.2. 
Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-
változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

5.2. Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 
5.2.3. 
Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 
Több csatornát használ az információk átadására. 
5.2.4. 
A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción 
alapul. 
Rendszeresen tart munkamegbeszéléseket, pontosan meghatározza elvárásait a 
következő időszakra. 

5.3. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, 

tárgyak és eszközök, fizikai környezet)? 
5.3.5. 
Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, 
túlterhelés elkerülése, stb.). 
A munkaterv alapján törekszik az egyenletes terhelésre. 
5.3.6. 
Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt 
eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (pl.: sportlétesítmények 
eszközei, sószoba, főzőkonyha). 
A pincében tornaszobát, és szertárat, a teraszon közlekedési pályát alakított ki. 
Fejlesztőszoba és öltöző kialakítására került sor. 

5.4. Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés 

nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának kialakítását? 
5.4.7. 
Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza 
nyilvánosságra. 
Az alapdokumentumok a hagyományos módon, és elektronikusan is elérhetőek a 
web oldalon. 
5.4.8. 
A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 
eszközöket, csatornákat működtet. 
Az óvoda érdekében hatékonyan kommunikál partnereivel. 

5.5. Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 
5.5.9. 
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Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 
A régi szabályzatokat felülvizsgálja, újakat készít, melyek betartását ellenőrzi. 
5.5.10. 
Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 
Kommunikációja mintaértékű. 

5.6. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az 

intézményvezető? 
5.6.11. 
Személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt vesz a partnerek 
képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) 
történő kapcsolattartásban. 
Létrehozta az óvoda szülői szervezetét. Napi, hatékony kapcsolatban áll a 
különböző, külső partnerekkel: fenntartó, iskola, szomszédok, szülők. 
5.6.12. 
Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a 
fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 
A fenntartó munkáját pozitívan, elismerően értékeli, céljai megvalósításában 
folyamatos segítséget kap. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs javaslat. 
Kiemelkedő területek: 
Rendszeresen tart munkamegbeszéléseket, pontosan meghatározza elvárásait a 
következő időszakokra. A régi szabályzatokat felülvizsgálja, újakat készít, melyek 
betartását ellenőrzi. Az óvoda érdekében hatékonyan kommunikál partnereivel. 
Kommunikációja egyértelmű, mintaértékű. A tárgyi fejlesztésben is hatékony, a 
pincében tornaszobát, és szertárat, a teraszon közlekedési pályát alakított ki. 
 

 

 

 

 


