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I. A tervezés jogszabályi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 229/2012. (XVIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

 679//2016. rendelete /Adatvédelmi rendelet 

 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019 tanév rendjéről 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekekről 

 2011. évi CXII. tv. 

 Oktatási Hivatal:  

Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:  

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat 

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés – ötödik javított kiadás  

 A Kerekerdő Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
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II.  Az intézmény működésének megfelelőssége 

A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda működése a 2018/2019. évben megfelelt az Alapító 

Okiratban, a Házirendben és az SZMSZ-ben foglaltaknak. 

Intézményünk működési feltételei 

Személyi feltételek 

Óvodapedagógusok és további, a pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak  

Dolgozói adatok, munkaidő beosztás az óvoda nyitva tartásához igazítva: 

 

Munkakörök létszám megjegyzés délelőtti műszak délutáni műszak 

Óvodapedagógusok 27 fő 1 fő gyakornok 7:00 – 13:30 11:30 – 18:00 

Pedagógiai asszisztens 5 fő  8:00 – 16:00  

Csoportos dajkák 14 fő  6:00 – 14:00 11:30 – 18:30 

Konyhai dajkák 4 fő  6:00 – 14:00 11:00 – 18:00 

Mosodai dajka 1 fő  7:00 – 15:00  

Óvodatitkár 1 fő  7:00 – 15:00  

Irodai ügyintéző 1 fő  7:00 – 15:00  

Karbantartó- kertész 1 fő FIÜK-munkált   

 Karbantartó-kertész 1 fő FIÜK-munkált   

Úszóoktató 1 fő  8:00 – 16:00  

Takarító dajka 1 fő  6:00 – 14:00  

 

Több személyi változás is történt ebben a nevelési évben.  

A nyári időszakban több új kollégát is vettünk fel, mivel 1 óvodapedagógus nyugdíjba 

vonult, míg 2 óvodapedagógus gyermekáldás örömeit élte meg.  

1 fő óvodapedagógus, aki 2018.09.01-vel kezdett intézményünkben dolgozni októberben 

másik óvodába ment. Helyette decemberben vettünk fel új óvodapedagógust. 2019.01.01-vel 

vidékre költözött egy óvodapedagógus kollégánk, ezért a pedagógus hiány továbbra is 

fennmaradt. Új óvodapedagógust csak júniusban sikerült felvennünk. Eddig Sz. M. 

pedagógiai asszisztens segítette a kollégát, köszönöm mindkettőjük kitartó munkáját. 

3 fő dajka néni a nevelési év közben távozott óvodánkból, helyettük új kollégákat vettünk 

fel még abban a hónapban. 

A süni és a csiga csoportot össze kellett vonni, így Okosbagoly csoport néven új csoport 

indult szeptemberben óvodánkban. Köszönöm a kollégák önfeláldozását, hogy a 

csoportösszevonást elfogadták és alkalmazkodtak az óvoda érdekeihez. 

Nyuszi csoportos kollégáimnak is köszönöm önfeláldozásukat, mert a Napfény Óvoda 

hozzánk költözéséből kifolyólag csoportjuknak az első épületbe kellett költözni 

augusztusban. Jelen állapot szerint még nem tudnak visszaköltözni a helyükre. Köszönöm 

türelmüket, kitartásukat. 

A nevelési év végén nyugdíjba vonult több kolléga és 3 óvodapedagógus vidékre költözött. 

Május óta keressük leendő óvodapedagógus kollégáinkat, de sajnos még mindig több üres 
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álláshelyünk van. A jelentkező kollégák hirdetéseinkre jelentkeznek, de több esetben már az 

interjúra sem jönnek el. Szomorúan vesszük tudomásul ezt a tényt. 

Nyugdíjba vonult kollégáinkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nagy örömmel töltött el 

minket, hogy a 2019/2020 nevelési évben több nyugdíjas kollégánk is visszajött óvodánkba 

dolgozni. Régi kollégák örömmel fogadták őket! 

Rendezvényeinkre, programjainkra mindig meghívjuk őket, intézményi kirándulásokon is 

szeretettel látjuk őket. Régi csoportjaikat többen kísérik kirándulni, piaclátogatásokra…stb., 

ill. szívesen látjuk őket délutáni tevékenység vezetésében is. Ezt a hagyományunkat a 

jövőben is tovább ápoljuk, mert nem kívánjuk „elengedni a kezüket”, továbbra is óvodánk 

oszlopos tagjaiként tekintünk rájuk. 

Gyermeklétszám alakulása a nevelési évben 

Megnevezés fő/db 

Csoportok száma: 14 

Beiratkozott gyermekek száma: 84 

Tényleges gyermek létszám: 279 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 6  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 7 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 10 

Óvodai nevelés alól felmentve 2  

Külföldre távozó 1 

Évközben másik óvodába ment 40  

Évközben másik óvodából érkező 33  

Tanköteles korú gyermek 99  

Iskolába menő gyermek 66  

Óvodában maradó gyermek 33  
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Gyermekek hiányzásának alakulása a nevelési évben: 

- Feljelentés hiányzás miatt: 2 

- Családi és Gyermekjóléti felé jelzőlap küldése: 13 

Igazolt hiányzások okai: orvosi igazolások, családi okok, hosszabb-rövidebb utazások. 

Sajnos idén is megfigyelhető volt -és okozott is problémát- a túl sok és több napra, 

hétre szóló orvosi „igazolás”, melyet a szülők kérnek az orvosoktól. Ezek a 

hiányzások problémát jelentenek mind a gyermek, mind a mi életünkben. 

Igazolatlan hiányzások voltak. Ezeket mindig jeleztük, de sajnos a probléma nem 

oldódott meg. Előfordult, hogy az eset további feljegyzéseket, egyeztetéseket vont 

maga után, viszont több esetben érdemi előre lépés így sem volt tapasztalható. Erre a 

jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani és eset megbeszéléseket 

kezdeményezünk az érintett családokkal és szakemberekkel. 

III. A nevelési év rendje   

Nevelőtestületi munkatársi értekezletek időpontjai voltak: 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintett felelős 

1.  

Tanévnyitó értekezlet 2018-2019-es nevelési 

év céljainak, feladatainak kitűzése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

2018.08.24. óvodavezető 

2.  

Tervezés és gyakorlat összhangja az új 

ONOAP tükrében: program módosítás és az 

ehhez kapcsolódó dokumentumok 

felülvizsgálata 

2018.11.16. 

óvodavezető 

gyakorlati bemutató: 

Sz.A. és G.J.-né 

3.  

Tervezés és gyakorlat összhangja az ONOAP 

tükrében: előadás; ill. az elkészült 

dokumentumok gyakorlati kipróbálása 

Folyamatos 

volt 
óvodavezető 

4.  

Tervezés és gyakorlat összhangja: az 

elkészült dokumentumok elemzése, 

értékelése, konszenzusra jutás – elmélet és 

gyakorlat összhangja 

2019.02.22. óvodavezető 

5.  

Tanévzáró értekezlet 

Nevelési év eredményeinek értékelése 

Szakmai beszámolók 

Vezetői éves beszámoló elfogadása 

Jövő nevelési év céljának megfogalmazása 

2019.05.31. 

Szakmai vezetők 

Vezető helyettesek 

Óvodavezető 

 

 

Karácsonyi rendezvény, naptári év értékelése /félnapos/ 2018.12.18. óvodavezető 
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Nevelés nélküli munkanapok 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodtunk a gyermekek 

felügyeletéről  

Ebben a nevelési évben helyet biztosítottunk a Napfény Óvodának. Igyekeztünk a két óvoda 

életét vezetőasszonnyal összehangolni, a programokat folyamatosan egyeztettük, segítő 

jobbot nyújtani egymásnak.  - bábelőadások; M. Andika fejlesztő játékok bemutatása; 

Mikulás; sütés; -. Törekedtünk az együttélést megkönnyíteni a két óvoda gyermekei, 

családjai, kollégái részére és a lehető legtöbbet kihozni az „együttélésből”. Az élet adta 

lehetőségeket kihasználtuk az egymástól való tanulásra, szakmai fejlődésre, bár a rohanó 

életmódból és leterheltségből kifolyólag nem minden tervünket sikerült megvalósítani. 

Óvodánk adottságait (nagyságunkból eredően) pl.: 2 tornaterem, ügyeleti szoba…stb.   is 

szintén közösen, együttműködve használtuk és ezzel is segítettük egymás munkáját. 

Számomra is nagyon sokat jelentett (bár a Napfény Óvoda dolgozóinak, gyermekeinek, 

családjainak nem volt könnyű), hogy a Napfény Óvoda vezetője mellettem dolgozott, mert az 

első év „nehézségeiben” segítséget nyújtott, kérdéseimmel bármikor fordulhattam hozzá 

támogatott engem, örömökben, sikerekben velem együtt osztozott. Köszönöm segítségét, 

támogatását. 

Fogadó órák időpontjai 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

Óvodavezető 
Előzetes bejelentkezés 

alapján 
vezetői iroda 

Óvodapedagógusok 

Előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább 

két alkalommal.  

tárgyaló 

 

 

Gyermekvédelmi felelős 

szükség szerint egyeztetve Logopédus 

Fejlesztő pedagógus 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái voltak: 

Célunk volt az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése - minden gyermeket érintően 

legalább fél évente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Tükörkép) és szóbeli tapasztalata. Óvodapedagógusaink igyekeztek a 

családokkal nyugodt, csöndes környezetben megbeszélni a gyermekek fejlődésével, óvodai 

mindennapjaival kapcsolatos kérdéseket – bár ez nem mindig tudott zökkenőmentesen 

megvalósulni ebben a nevelési évben. (helyhiány miatt!)   

Sajnos előfordult, hogy a családok nem jelentek meg a fogadóórán, ill. elutasították azt. 

 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2019.04.10-én és 11-én vártuk szeretettel, amikor is 

bepillantást nyerhetnek óvodánk életébe 

- bekapcsolódhattak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 
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- feltehették kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan, ill. 
amelyek feszélyezték őket gyermekük óvodába lépésével kapcsolatosan 

 

IV. Kiemelt céljaink és feladataink voltak 

Elsődleges cél volt: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés  

További céljaink voltak a nevelési évben: 

1. Gyermeki jogok érvényesülése – önállóság, önkifejezés, önérvényesítés, kreativitás, 

képzelet 

2. Magyar kulturális értékek közvetítése  

3. Az óvoda szabályzó dokumentumainak (SZMSZ és melléklete; P.P.; Házirend; 

Önértékelési program) felülvizsgálata, egységesítése, egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása 

4. Gyermeki fejlődés mérőeszközének további vizsgálata, módosítása 

5. A szakmai munka színvonalának további erősítése, értékmegőrzés 

6. Szervezetfejlesztés és csapatépítés 

7. Egységes működés megvalósítása (két épületrész között) 

Kitűzött céljainkat igyekeztünk megvalósítani: 

 A szabályzó dokumentumok felülvizsgálata, módosítása, egységesítése megtörtént. 

 Elkészült egészségfejlesztési tervünk – mely a P.P. függelékét képezi – és a következő 

nevelési évtől kerül bevezetésre. 

 A gyermeki fejlettség mérőeszköz (TÜKÖRKÉP) is elkészült, kimutathatóvá, 

számszerűsíthetővé vált csoportos és óvoda szinten is a végeredmény. A jövő nevelési 

évtől már ezt használjuk a csoportokban. 

 Folyamatosan törekedtünk az egységes működésre mind a két épületrészen, a munka 

összehangolására. Ebben a két vezetőhelyettesnek komoly munkája volt, de ez nem 

mindig tudott maradéktalanul megvalósulni nagyságunkból kifolyólag. 

 A tudásátadás lehetőségére is több hospitálási lehetőséget, bemutatót és megbeszélést 

szerveztünk. A kollégák maximálisan felkészültek ezekre a tevékenységekre is 

igyekeztek tudásuk legjavát nyújtani.  (bemutató tevékenységek: G.J.; Sz.A.; Sz.K.; 

W.F.; M.Á.; nevelői értekezleten gyakorlati tevékenység: W.F-né.; továbbképzésen 

szerzett gyakorlati tudás átadása: J.Zs; Sz.A.; P.T-né; W.F-né). A házi 

továbbképzéseken, hospitálásokon nem mindenki vett részt, de úgy gondolom jövőre 

is biztosítunk lehetőséget számunkra. Többek leszünk általa, fejlődünk, épülünk, ill. a 

kiégés és a napi rutin kialakulásának megelőzéséhez is igen fontos. 
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 Törekedtünk a nevelési év során hagyományaink ápolására az értékmegőrzésre és 

ezzel karöltve a Magyar Kulturális Értékek közvetítésére.  

 Kiemelt feladat volt még ebben a nevelési évben a TEVÉKENYSÉGBEN 

MEGVALÓSULÓ TANULÁS felülvizsgálata. Ezt a témakört nem csak elméleti, 

hanem gyakorlati síkon is igyekeztünk „körbe járni”, „megvizsgálni” és a korszerű, új 

módszereket átadni egymás számára. Lehetőséget kapott mindenki arra, hogy 

önmagában felfedezze, felismerje azokat az értékeket, amelyekkel azonosulni is tud és 

átadhatja gyermekei számára, valamint felismerhette azokat a területeket, melyek a 

jövőben önfejlesztésre várnak. 

 ennek a folyamatnak is be kell épülni óvodánk mindennapi életébe (egy 

rendszerességet kell kialakítani) és a kollégáknak meg kell érezni, hogy mit is 

nyújtanak ezek.  

Szakmai feladatok megvalósulása a munkaterv alapján: 

 Minősítési eljárás-pedagógus életpályához kapcsolódóan:  

3 fő óvodapedagógus kolléga felkészítése a minősító vizsgára (Ped. I - Ped. II.) . 2 fő 

kolléga sikeres vizsgát tett, míg 1 kolléga minősítése 2019. október hónapra átkerült. 

 Szakmai kiemelt feladatok megvalósulása: 

Intézményi szabályzó dokumentumok felülvizsgálata, módosítása megtörtént; a 

csoportnapló lapjainak átalakítása, egyeztetése (P.P.; ONOAP Minősítés); Házirend 

megvitatása, jóváhagyása; SZMSZ felülvizsgálata, módosítása; TÜKÖRKÉP 

gyermekek fejlettségmérő lapja módosítása (kimutathatóvá tétele) megvalósult – ezt 

2019/2020. évi nevelési évben vezetjük be.      

 Egész évben feladat volt a személyzeti ellátottságra való kiemelt figyelem, mivel a 

változások folyamatosak voltak. A biztonságos, zökkenőmentes működtetés 

érdekében a helyettes kollégákkal folyamatos volt az egyeztetés és szervezés, hogy a 

szakmai munka színvonala is megtartható maradjon. 

 A nevelési év kiemelt feladata a TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ 

TANULÁS volt. A nevelői értekezletek témája is ez volt. Bemutató foglalkozásokat 

tartottak a kollégák, ill. a bemutató tevékenységekhez vázlatokat, reflexiókat írtak. 

Ezek a csoportnapló módosításához is kapcsolódtak. Közös beszélgetések alkalmával 

(és gyakorlati tevékenységek megfigyelése) vitattuk meg, hogy milyen 

tanulásszervezési lehetőségeket lehet megvalósítani a mindennapok folyamatában. 

 Elméleti, módszertani ismeretünket felfrissítettük és többféle, új tanulásszervezési 

eljárásokat is megismertünk. Gyakorlati tevékenységek alkalmával az ellenőrzési, 

értékelési módszerek változatos fajtáit ismertük meg és tapasztaltuk meg gyakorlatban 

is – saját élményeken keresztül is. 

Fontosnak tartjuk: 

 komplex módon értelmezzük a tanulási tevékenységeket, - játékos 

tapasztalatszerzéseket,  

 tudatos, felkészülés, reflektálás, önellenőrzés – a pedagógustól 

 az egyes gyermekek (a csoporton egészére is figyelve) egyéni adottságainak, 

képességeinek és érdeklődésének a szem előtt tartása, 
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 a minőséget szem előtt tartva, a módszerek változatosságára, a többirányú 

megközelítésre, a cselekedtetésre, a több érzékszervet megcélzó tevékenykedtetés a 

cél; 

 változatos tevékenységek felkínálása; 

 folyamatos differenciálás, pozitív értékelés személyre szabottan, személyiség 

sokoldalú kibontakoztatása a fő szempont. 

Kerületi programokon való részvétel: 

 Ferenc napi Óvodai Játékok – Nyúldomb 

 Óvodás Sport és Tánc Találkozó  

 Fenntartói Madaras Program  

 Pindur - Pandur Ki Mit Tud verseny 

Óvodánk programjai a kerület Óvodái részére 

 Kerekerdei Mesemondó Találkozó 

 Zöld Pont rendezvény 

A csoportokban megvalósuló programokról és megvalósult külső helyszíneken tett 

látogatásokról és programokról az éves értékelésben reflektálnak az óvodapedagógusok. 

V. Minőségfejlesztés, önértékelés 

Az önértékelés, a külső tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési rendszer működéséből adódó feladatok voltak: 

Intézményvezetés felelőssége volt: 

 az ellenőrzésre kijelölt pedagógusok felkészítése a minősítésre és a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre 

 intézményi önértékelés jogkövető megszervezése 

 a már bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlat tovább 

folytatása 

 a személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

 

Pedagógusok felelőssége volt: 

 abban állt, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél, minősítési eljárás alatt 

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, 

hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés 

összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

- a dokumentumellenőrzés során  

- az interjú és a portfólióvédés során 

- intézményvezetői ellenőrzés során 
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Minősítés: 

Három kolléga jelentkezett minősítésre és mind a hárman időre feltöltötték portfoliójukat az 

OH felületére. Precíz, pontos, szakszerűen megírt portfoliót nyújtottak be. 

Két kolléga minősítése történt meg ebben a nevelési évben, mind a két kollégától szakmailag 

példa értékű bemutató tevékenységet láthattunk, ill. a portfolió védése és a PPT előadása is 

magas színvonalú volt. Nagyon jó minősítést kaptak.  

A 2018/2019. évi Munkatervben foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés alapján a 

következő kollégák ellenőrzése valósult meg: 

 

Közvetlenül érintettek köre 

Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést, 

minősítési eljárást megelőzően 
---- 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 
W. F.-né; G. J.-né; P. T.-né; Sz. A.; K.É.; 

Tanfelügyeleti ellenőrzés  

Minősítő vizsga  

Minősítési eljárás W.F.-né; Z.-né Sz. Z.; P. T.-né 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

2018-2019. 

 

Ssz. 
Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport 

tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés 

Elnök Csoporttag 

1.  W. F.-né M. W. A. SZ. K. 2018.nov. 
önértékelés 

minősítő 

vizsga 

2.  P. T.-né M. W. A. P.-né B.E. 2018.nov. 
önértékelés 

minősítő 

vizsga 

3.  K. É. M. W. A. SZ. K. 2018-2019. önértékelés 

4.  Sz. A. P. B. E.  2018-2019. önértékelés 
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Ssz. 
Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport 

tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés 

Elnök Csoporttag 

5. G. J.-né M. W. A. W. F.-né 2018. nov. önértékelés 

 

 Munkaközösség vezetők, vezetés folyamatosan be volt vonva az ellenőrzés 

folyamatába. A szakmai konzultáció, kommunikáció és az együttműködés 

megvalósult; 

 Az OH felületére való feltöltés megvalósult, bár ez nem volt zökkenőmentes, ez a 

következő nevelési évben külön feladatot von maga után (fejlesztendő terület); 

 Köszönet azon kollégáknak, akik segítették a minősülő és ellenőrzésben részesülő 

kollégák munkáját támogatták és segítették, hogy sikeresen zárják az ellenőrzéseket. 

A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján fejlesztendő területek, fejlesztési javaslatok: 

- Tervezés alaposabb, átgondoltabb megvalósítása; 

- Informatikai tudás erősítése; 

- Tanulásszervezési eljárások, módszerek ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

Szakmai munkaközösségek eredményes működése érdekében: 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az elmúlt nevelési évben végzett önértékelés egyéni 

eredményeire alapozott intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint 

a nevelőtestület javaslataira: 

 Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége: tervezési és értékelési 

technikák, módszerek /csoportnapló, nevelő munka éves értékelése/ 

 Egyéni fejlesztési tervek: „Tükörkép” 

 Adminisztrációs feladatok, kötelességek áttekintése /törvényi előírások…stb./ 

 Megfelelő, célszerű együttműködés kialakítása /feladatok szétosztása, leosztása…/ 

 Információáramlás biztosítása- különböző csatornákon 

A nevelési évben működő munkaközösségek munkájának értékelése 

A következő munkaközösségek működtek óvodánkban: 

1.) „Tükörkép” munkaközösség 

2.) Csoportnapló és Pedagógiai Program író munkaközösség 

3.) Zenei munkaközösség 

4.) Báb munkaközösség 

5.) Belső ellenőrzési csoport (szakmai munkaközösség) 



 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Beszámolója 2018/2019  

13 

 

Munkaközösségeink éves tervek alapján végzik feladataikat, ezek az éves vezetői munkaterv 

mellékletét képezik.  

Nevelőtestületünkben többnyire mindenki tagja volt valamelyik munkaközösségnek. A 

munkaközösségek az általuk meghatározott időpontokban (de minden hónapban) dolgoztak 

együtt. Munkaközösségeink folyamatos kapcsolatot tartottak egymással, mivel előfordultak 

átfedések, mikor is együtt kellett működniük egy-egy feladat sikeres elvégzése érdekében. 

1.)  A „Tükörkép munkaközösség a befejezte a tavaly megkezdett – Tanfelügyeleti 

ellenőrzés értelmében megfogalmazott fejleszthető területek – munkáját. Elkészítették 

az új, számszerűsíthető, mérhető gyermeki fejlettségmérő lapot. Itt megvalósult az 

együtt gondolkodás a csoportnapló munkaközösséggel, mivel a csoportnaplóban is 

meg kell jelennie a TÜKÖRKÉP-ben foglalt eredményeknek, adatoknak, a 

fejlesztések ezek alapján történnek. Az elkészült új TÜKÖRKÉP a következő 

nevelési évben kerül bevezetésre. 

2.)  A Csoportnapló és Pedagógiai Program író munkaközösség egész nevelési évben 

nyomon követte a változásokat. Elkészült a módosított Csoportnapló és a Pedagógiai 

Program felülvizsgálata is megtörtént az új ONOAP szellemében 

3.)  A zenei munkaközösség megszínesítette és emelte rendezvényeink hangulatát. 

Bekapcsolódtak a báb munkaközösség munkájába és a zöld ünnepek megünneplésébe 

is. A munkaközösség vezető bemutató tevékenység alkalmával 

megismertette/felelevenítette az új és régi kollégákkal a zeneteremben található 

hangszerek használatát, illetve, hogy hogyan lehet a gyermekekkel közösen használni 

és fejleszteni általuk gyermekeinket. 

4.)  A báb munkaközösség ebben a nevelési évben is több bábelőadást tartott gyermekeink 

számára, illetve kerületi rendezvényeken szerepeltek. A nálunk „vendégeskedő” 

Napfény Óvoda gyermekeinek (és kollégáinak) is örömet szereztek előadásaikkal, 

melyeket a zenei munkaközösség tagjai „kísértek” hangszeres játékukkal. 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni elvárások voltak: 

 Munkaközösségi tagok munkájának koordinálása, feladatok megosztása, leosztása a 

munkaközösségi tagok között. 

 A munkaközösségi szakmai igényének megismerése, jó ötletek felhasználása, 

beépítése a munkatervbe, továbbítása a vezető felé – szükség esetén. 

 Igényes szakmai munka kivitelezés, határidők betartása. 

 Szakmai munkáról, haladásról eseti beszámoló a munkatársak irányába, vélemények 

kikérése. 

 Éves beszámoló készítése a nevelési év végén, mely a vezetői éves beszámoló részét 

képezi. 

A munkaközösségi tagokkal szembeni elvárás volt: 

 Aktív, szakmailag jól elkészült, precíz feladatvállalás a munkaközösségben. 

 Megfelelő információáramlás biztosítása a kollégák irányába a munkaközösség felől. 

 A feladatok megosztása a munkaközösségi tagok között. 

 Törvényi és jogszabályi változások figyelemmel kísérése. 
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 Az intézményi átvizsgált dokumentumok korrekciója (Pedagógiai Program, 

Önértékelési program, stb.). 

VI. Gyakornokok mentorálása 

A segítő mentor feladatai voltak: 

 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben 

és a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést 

átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében:  

 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában 

 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában 

 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében 

 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 

látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, 

továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget 

biztosít számára 

A gyakornok kötelezettsége volt: 

 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a 

minősítő vizsgára 

 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral 

 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze 

 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról 

mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

 részt vegyen a nevelőtestület munkájába 

 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze 

 

mentor mentorált 

O.F.-né V.G. 
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Mentorálási alkalmak 

Mentorálás tartalmai Megvalósítás időtartama, időpontja 

Az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek 

megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

A munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények 

Mentor és mentorált együttműködése, döntése szerint 

 folyamatos 

Általános követelmények: a 

működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések 

értelmezése 

Folyamatos 

önképzés 

október 

második fele 

november 

első fele 

november 

második fele 

 

VII. Vezetői ellenőrzés 

Az ellenőrzés alapja: 

A nevelési program, az éves működési terv, a kitűzött feladatok megvalósulásának nyomon 

követése 

Az ellenőrzés célja volt: 

 Az eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése 

 Erősségeink, hiányosságaink feltárása, az ebből adódó további feladatok 

meghatározása 

 A kitűzött feladatok és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek 

visszacsatolása az óvoda működési folyamatába 

 A korszerű, hatékony módszerek beépülésének, alkalmazásának nyomon követése a 

nevelőmunka során 

Az ellenőrzős feladata volt: 

 Az intézmény által, a nevelési programban, a munkaköri leírásban, az óvodai nevelés 

országos Alapprogramjában, a Nkt-ben, a Kjt-ben meghatározottak összevetése a 

működő gyakorlattal 

 Az elvárások és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek 

visszacsatolása az óvoda működési folyamatába 

Az ellenőrzés tervezésekor összehangoltuk a vezetőség a belső ellenőrzési csoport munkáját. 

Az ellenőrzések alkalmával nagyon fontosnak ítéltem meg a gyors, reális, pozitívumokra 

épülő visszajelzést a kollégáknak, de a negatív visszajelzés is lehet építő – ha szükséges meg 

kell valósuljon az is! – a megfelelő kommunikáció megvalósulásával. Ezek által lehet egyéni 

és intézményi szinten is fejlődést elérni. 
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Óvodapedagógusok ellenőrzése: tervező munka, adminisztráció 

ideje témája tartalma ellenőrző szem. 

szept. 

 

 

 

 

 

 

okt.1. 

havonta 

 

 

 

febr-jún. 

 

okt jan. 

ápr. 

jan. 

 

 

csoportnapló, ne- 

velő munka tervezése, 

statisztikai adatok 

 

 

 

éves tervek 

mulasztási napló 

tevékenységek 

tervezése, fejlesztési 

tervek 

egyéni megfigyelési 

lapok 

feljegyzések a 

gyermek védelmében  

tett intézkedésekről 

szakvélemények 

/iskola alkalmasság, 

gyámügy, 

szakértői, stb./ 

törvényesség, pedagógiai adatkezelés elveinek, 

követelményeinek betartása. Pedagógiai program 

és tervezés összhangja, óvónőpáros egy- 

másra épülő heti tervezése, állandó felelősség- 

teljes kommunikációja, egységes nevelési elveken 

alapuló egységes gyakorlati megvalósulás 

objektív helyzetkép, rögzített további fejlesztési, 

nevelési feladatok 

szakszerű, részletes, konkrét megfogalmazás, 

jegyzőkönyv, eredmények kimutatása 

 

Felelősségteljes, alapos, szakszerű, hivatalos 

forma, 

indokolt és objektív felmérés és véleményezés,  

együttműködés szülővel, szakemberrel 

óvodavezető 

vezetőhelyettes 

P.-né B. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi 

felelős vezetés 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

óvodavezető 

vezetőhelyettes 
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Dajkák ellenőrzése: gondozó, nevelő tevékenység 

ideje témája tartalma ellenőrző szem. 

nov. 

 

 

okt. 

 

 

nov. 

 

szept.- 

máj. 

 

folyamatos 

 

 

 

folyamatos 

 

havonta 

 

 

havonta 

 

havonta 

havonta 

 

havonta 

 

 

havonta 

 

 

 

beszoktatás 

 

 

csoportszoba és a 

hozzá tartozó 

helyiségek 

 

szokás-

szabályrendszer 

szabad játék 

 

 

pedagógiai 

munkába való 

bekapcsolódás 

/gyermeki 

önállóság 

segítése 

kapcsolattartás 

 

 

csoportszoba és a 

hozzá tartozó 

helyiségek 

ruházat, külső 

megjelenés 

tisztítószer 

külső helyiségek 

tisztántartása 

együttműködés 

 

 

étkeztetés 

Új gyermekek fogadásának előkészítésében 

való közreműködés, megismerésük és velük 

való foglalkozás 

Esztétikus és higiénikus környezet 

kialakításában való közreműködés, 

kifogástalan állapot megőrzése 

Betartja, betartatja, erősíti a szokás-

szabályrendszert 

Gyermekek játékába való bekapcsolódás 

milyensége, óvodapedagógus ezirányú 

útmutatásainak alkalmazása. 

Együttműködés az óvodapedagógusokkal, 

kellő mértékben részvétel a pedagógiai 

munkában 

 

 

 

Gyermekekkel való bánásmód, gyermekekkel 

kapcsolatos információk átadása a szülőknek 

/mit és hogyan?/ 

Tisztasága /nem csak ahol látszik!/, takarítási 

feladatok és a csoport szokásainak 

összehangolása 

Gondozottság, védő eszközök használata 

 

Szabályszerű tárolás és felhasználás 

Aktivitás, precizitás, felelősség, 

lelkiismeretesség 

 

Segítőkészség, udvariasság közvetlen 

kollégákkal és a szomszéd csoport 

dolgozóival, intézmény más dolgozóival 

Ételosztás, HACCP előírásainak betartása, 

gyermekek étkezési szokásainak alakítása a 

pedagógus elvárásainak megfelelően 

óvodavezető 

vezető helyettes 

 

 

 

 

Elemző értékelés, elért eredmények, fejlesztés iránya: 

Intézményünkbe érkező új kollégáink a helyi szokásokat megismerték, elfogadták és a régi 

kollégák támogatásával rugalmasan alkalmazkodtak – nem kis- közösségünkhöz, a 

feladatokhoz, helyi szokásokhoz, családokhoz. A hozzánk érkező kollégáknak nincs egyszerű 

dolga (óvodánk nagyságát figyelembe véve) és tudom, hogy nem mindenki tudja ezt a 

nagyságát elfogadni és alkalmazkodni hozzá. Köszönöm kitartásukat! 

Sajnos ez a nevelési év is személyi változásokat hozott- több kollégák nyugdíjba vonult, 

valamint 3 kolléga vidékre költözött. Az óvodapedagógusok hiányának „pótlása nem 

megoldott a nyár folyamán nem sikerült megvalósítani. 

Nevelőtestületünk nyitott, (többnyire) megújulásra kész, jó gyakorlattal rendelkező. Ezt a jó 

gyakorlatot egyre több kolléga kívánja átvenni, „ellesni”. Törekednek rá, hogy munkájukat a 
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nyitottság, elfogadó magatartás és támogató attitűd jellemezze. Teljesítményük elismerésre 

méltó, mivel minden csoport életében jelen van az integrálás folyamata. Ez a felnőttek és 

gyermekek mindennapi életére „hatással van”, kiemelt toleranciát, elfogadást és 

együttműködést kíván, valamint a felnőttektől egy olyan mintát, mely a MÁS-ság 

óvodáskorban való pozitív megtapasztalását vonja maga után. Ez nem mindig tud sajnos 

megvalósulni és ez nem a kollégák el nem fogadó személyisége miatt van! 

Hiányzások esetén kisegítik egymást, (bár ez nem minden kollégára igaz sajnos) figyelnek a 

kolléga személyes problémáira, támogatják egymást. Jellemző, hogy egyes kollégák 

teherbírása nagyobb, mint másé, ez esetenként szokott problémát jelent, figyelni kell az 

egyenlő terhelésre. 

Fejlesztés iránya: 

 kiemelten fontos a csoportokban együtt dolgozó kollégák folyamatos napi szintű 

párbeszéde; (ez fontos óvoda szinten is!) 

 csoporton belül és óvoda szinte egyaránt - az együtt gondolkodás, 

véleménynyilvánítás, egymás véleményének a tiszteletben tartása, közös megoldások 

keresése a kompromisszum készség, emberség; 

 szakmai nyelvezet használata; 

 szülőkkel való kommunikáció javítása, fejlesztése, megfelelő hangnem „megtalálása”, 

tegező stílus elutasítása; 

Pedagógiai asszisztenseink maximálisan, lelkiismeretesen látják el feladataikat, valóban az 

óvodapedagógusok jobbkezei. Jelenleg több pedagógiai asszisztens dolgozik óvodánkban és 

munkájukra igen nagy szükség. Sajnos évről-évre emelkedik a BTM-es, SNI-s, magatartás és 

pszichés problémákkal küzdő gyermekek száma, ebből kifolyólag elkötelezett, odaadó, 

támogató munkájukra kiemelten szükség van. Az óvodapedagógusok a csoportos 

tevékenységekre tudtak fókuszálni, mivel megvalósult az egyéni bánásmód, az inkluzív 

nevelés a befogadás az egyénre való odafigyelés. Feladataikat szinte önállóan, kompetencia 

határaikon belül látták el, besegítettek az óvodai dekoráció elkészítésébe és esetenként a dajka 

néni munkáját is támogatták. Munkájukat szakmai alázat jellemzi és minta értékű a 

gyermekek számára. Köszönöm munkájukat. 

 

A dajka nénik (többségének!) teherbírása és szorgalma példaértékű. Megvalósult a csoportban 

dolgozó 3 ember összehangolt munkája és a csoport mindennapi életét – a pedagógiai munkát 

is – maximálisan támogatták, segítették. Szeretetteljesen, elfogadó, támogató magatartással 

fordultak a gyerekek irányába. A csoportszobát és a külsős helységeket igyekeztek az óvónő 

támogatásával – közösen, gyerekekkel karöltve is – otthonosabbá, esztétikusabbá 

„varázsolni”. 

A tisztasági előírásokat többnyire betartják, ezt az időszakos ellenőrzések is alátámasztják. Az 

egymás melletti csoportokban - és a külső területeken dolgozó dajka nénik is – dolgozó dajka 

nénik többnyire összehangoltan, egymást támogatva végezték munkájukat, úgy, hogy a 

csoportok zökkenőmentesen tudják élni mindennapjaikat. 

A hiányzó munkatársakat helyettesítették (bár sajnos nem mindenki vette ki a részét ezen 

feladatból), támogatták egymást és ilyenkor is becsülettel végezték el a rájuk bízott 

feladatokat.  

A konyhán dolgozó kollégák a tisztasági és egészségügyi előírásokat maximálisan betartják, 

és kiemelten figyelnek a HACCP előírásokra is. Adminisztrációjuk pontos, precíz, naprakész, 

példaértékű. Munkaterületük, a kiszolgálóhelységek tiszták, rendezettek. Köszönöm 

munkájukat! 
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„Az óvodapedagógus jobbkeze a dajka!” – ezt tudjuk mi is és nagy szükség is van 

munkájukra (pedagógiai munkánkat segítik, támogatják), mivel nélkülük mi sem tudnánk 

eredményesen ellátni feladatainkat. Köszönöm munkájukat! 

Fejlesztés iránya: 

 újra gondolt, részletesebb munkaköri leírás elkészítése; 

 munkaterületek igazságosabb elosztása; 

 könnyíteni a terheken a rugalmas munkaszervezéssel – természetesen közös 

egyeztetéssel, kompromisszumokat elfogadva, megfelelő feltételek megteremtésével – 

igazságosan; 

 ellenőrzések folyamatosságának megszervezése- jól végzett munka elismerése, 

kiemelése. 

Óvodatitkár/ügyintéző kollégáink munkájukat nagy alázattal látják el. Az óvodavezető 

jobbkezei. Az óvodatitkár napi szinten, folyamatosan azon dolgozott, hogy az óvoda 

adminisztratív ügyei rendben legyenek – jelentések, pályázatok, KIRA, kimutatások…stb. 

Időt, energiát nem sajnálva látta el feladatkörét. Segítette a vezető munkáját a költségvetés 

tervezetének elkészítésekor, év közben a pénzügyi helyzet alakulását igyekezett figyelemmel 

kísérni és a gazdaságos pénzügyi felhasználást is figyelemmel követte. A szabadságolásokat a 

helyettesekkel egyeztetve jelentette és a megfelelő helyeken rögzítette. 

Intézte az óvoda alapítványának az ügyeit a szükséges egyeztetéseket önállóan elvégezte, 

beszámolt róla.  

Az ügyintéző kolléga szintén precízen, pontosan látta el a rábízott feladatokat, vezette a 

csoportok névsorát, a felvételi napló alapján elkészítette a csoportok névsorát. A jegyzőkkel 

és más intézményekkel tartja a kapcsolatot. A hivatalos leveleket megírta, elkészítette, iktatta, 

valamint az utóbbi feladatot napi szinten ellátja. Elkészítette a jelenléti íveket hónapra, 

dolgozókra lebontva, és a csoportok részére a havi hiányzási táblázatot átadta. 

„Ők az óvodavezető jobbkezei” – nélkülük én sem tudnám a feladatomat ellátni! Köszönöm 

munkájukat! 

Fejlesztés iránya: 

A két kolléga közötti munkamegosztást újra kell gondolni, ill. egymás munkájának az 

ismerete elengedhetetlen az esetleges hiányzásokra gondolva - az óvoda életének 

zökkenőmentes működése végett. 

A vezetőhelyettesekkel munkánkat igyekeztünk összehangolni, bár ez nem mindig tudott 

megvalósulni a fokozott leterheltségből kifolyólag. (fentebb megfogalmazottakból kiindulva) 

Az első évünk volt a vezetőség tagjaival közösen, amit az összefogás jellemzett, törekedtünk 

egymás támogatására és mindenki a maximumon igyekezett teljesíteni. Sok minden 

nehezítette munkánkat (vez. hely.-s minősülése, új csoportszobák, új párok…stb.), de 

mindezen felülkerekedve, egymást támogatva, egymásra figyelve végeztük munkánkat. Az 

azonos álláspont képviseletére, azonos elvárások..stb. nagy hangsúlyt fektettünk. 

Szervezetfejlesztés: 

Szem előtt tartottuk a csapatunkat, szervezetünket is. Törekedtem munkájukat megbecsülni, 

megköszönni, apró figyelmességekkel pl.: pedagógusnapi köszöntés – minden dolgozónak, 

közös kirándulások – Mohácsra, Adventi kirándulás, Ausztriai kirándulás a nevelési év 

végén…stb.  

 Fontosnak tartom a közösen megélt ünnepeket, kirándulásokat – élményeket – 

amelyek kizökkentenek minket a mindennapi rohanásból; 
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 közösen segíteni a minősítésre készülő kollégát, majd vele közösen megélni a sikereit, 

osztozni a boldogságában; 

 közös adventi gyertyagyújtás – óvoda szinte. 

Fejlesztés iránya: 

 információáramlás csatornáinak jó megválasztása, 

 beszélgetős körök kialakítása, közös torna…stb; 

 egymás munkájának mélyebb megismerése, elismerése, egymás elfogadása; 

 belső kommunikációs csatornák fejélesztése – vezetés körében. 

VIII. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei voltak: 

 Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét. 

 Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására. 

 Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek. 

 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, 

valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik.  

 

Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok 
Felelős 

megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

Étkezési dokumentumainak 
ellenőrzése 

FIÜK pénztáros Havonta 
óvodatitkár 

(önellenőrzés 
óvodavezető 

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok  
vezető 

helyettes 
óvodavezető 

Statisztikai adatok 
nyilvántartása 

óvodapedagógus 
szükség 
szerint 

óvodatitkár 
(önellenőrzés 

óvodavezető 

KIR- adatbázis naprakészsége óvodatitkár  
óvodatitkár 

(önellenőrzés 
óvodavezető 

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

Törzskönyv óvodatitkár 09.01. 
óvodatitkár 

(önellenőrzés 
óvodavezető 

Jegyző értesítése: nem 
kerületi óvodakötelesek 

óvodapedagógus  
óvodatitkár 

(önellenőrzés 
óvodavezető 

Felvételi, előjegyzési napló óvodatitkár 

Lezárás 
08.31. 
Nyitás 
09.01. 

vezető 
helyettes 

óvodavezető 

Óvodai szakvélemény óvodapedagógus 03.15.  óvodavezető 
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok 
Felelős 

megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

Továbbképzési terv óvodapedagógus 03.15.  óvodavezető 

Pedagógiai program óvodapedagógus 
szakmai 

munkaközösség 
munkacsoportok 01.31. óvodavezető 

óvodavezető 
szakértő 

bevonásával 
 

SZMSZ és Mellékletei 

Házirend 

Önértékelési Program 

Munka és tűzvédelmi 
szabályzat 

megbízott 

HACCP dajkák 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Helyi szintű leltározás intézmény egésze  
vezető 

helyettes 
FIÜK leltározó 

óvodavezető 

 

A működés feltételei – fizikai környezet 

Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok 
Felelős 

megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

Bejárás: 
- munkavédelmi szemle 

munkavédelmi 
megbízott 

havonta 
külső 

munkavédelmi 
felelős 

óvodavezető 

Tisztasági szemle   
dajka 

konyhai dolgozó 
Minden hó 
első hétfő 

vezető helyettes óvodavezető 

Személyi 

Személyi anyagok óvodatitkár 11.30  óvodavezető 

Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 09.30. óvodatitkár 
vezető 

helyettes 

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. vezető helyettes óvodavezető 

Önértékelés, 
teljesítményértékelés záró 
dokumentumai 

értékelt 
munkatársak 

08.31. vezetés 
óvodavezető 
munkaközöss

ég vezetők 

Tervezési és értékelési 
dokumentumok 

óvodapedagógus félévente vezetés 

óvodavezető 
szakértő 

bevonásával 
 

Nevelési gyakorlat: 
- szülői értekezletek 
- befogadás 
- foglalkozásvezetés 
- tervezés - értékelés 

óvodapedagógus 
Látogatási 
ütemterv 

szerint 

óvodavezetés 
szakértő 
bevonása 
szakmai 

munkaközösség 
vezetők 

Nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát 
segítő 

alkalmazottak 

Látogatási 
ütemterv 

szerint 
vezető helyettes 

Gyermekvédelem 
felelős 

óvodapedagógus 

10.30., 
01.20., 
05.20. 

vezető 
 szakértő 
bevonása 
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok 
Felelős 

megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

Szakmai Munkaközösségek és 
Munkacsoportok 
tevékenysége 

munkacsoport 
vezető 

Félévente 
feladatterv 

szerint 

vezetés 
 

óvodavezető 
szakértő 
bevonása 

Szolgáltatások 

Gyermekétkeztetés 
konyhai dolgozók 

dajkák 

havi 
program 
szerint 

óvodavezető 
FIÜK 

óvodavezetés 
szakértő 
bevonása 

Szülők igényeire alapozott 
szolgáltatások 

óvodapedagógus 
11.15. 
04.15. 

óvodavezető 
szakértő 
bevonása 

óvodavezető 
szakértő 
bevonása 

A szervezet működése 

Vezetés színvonala   óvodavezető óvodavezető 

Kapcsolatok: 
- fenntartóval 
- bölcsődével 
- iskolával 

kapcsolattartók 
féléves 

éves 
értékelés 

óvodavezető óvodavezető 

IX. Kiemelt tanügy igazgatási és munkáltatási feladatok voltak 

Időszak Tartalom Felelős 

Szeptember - munkaidő nyilvántartás megkezdése 

- szeptemberi béremelés előkészítése 

- felszólítások óvodába járáshoz 

- nevelési év rendjének kialakítása 

- éves működési terv elkészítése 

- közzétételi lista frissítése 

- új gyermekek bejelentése a KIR-be, okt. azonosító megkérése 

- gyermek balesetbiztosítás intézése 

- csoportnaplók, mulasztási naplók megnyitása 

- személyi változások megküldése a KIR-be 

- pedagógus igazolványok frissítése 

- évkezdéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése 

- védőruha, munkaruha beszerzések 

óvodatitkár 

vez.helyettes 

óvodavezető 

reszort felelős 

Október 

 

 

 

 

- adatszolgáltatás a KIR-STAT-ba okt. 15-ig 

- közzétételi lista frissítése okt. 15-ig 

- SNI-s gyermekek szakvéleményének begyűjtése 

- egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése 

- normatíva igénylés 

November - köv. év bér- és dologi költségvetés tervezése 

- nyugdíjazás ütemezése, jubileumi jutalom megigénylése 

  a jövő évre 

- bérmaradvány összegének ellenőrzése 
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December - köv. év soros ugrásainak előkészítése 

- téli szünet megszervezése 

- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 

- iktatókönyv lezárása 

- leltározás, selejtezés 

Január - éves szabadságok megállapítása 

- pedagógus életpálya modell szerinti átsorolás 

- iskola alkalmassági vizsgálathoz szakvélemények elkészítése 

- éves irattár- és iktatás előkészítése 

Február 

 

- iskolalátogatás megszervezése 

- irattár rendezése, selejtezés 

Március 

 

 

 

 

 

-2020. év továbbképzési tervének elkészítése 

- nyári zárás idejének meghatározása 

- óvodai szakvélemények elkészítése 

- 2019-es MÁV igazolványok kiadása 

- udvari játékok ellenőrzése, javítás, karbantartás 

- belső ellenőrzés 

Április 

 

 

 

 

- iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése 

- nyári karbantartási munkák tervezése 

- kitüntetési javaslat elküldése 

- óvodáztatási támogatás. hiányzások jelentése 

- bemutatkozó nyílt nap szervezése 

óvodatitkár 

vez.helyettes 

óvodavezető 

reszort felelős 

Május 

 

 

 

- óvodai beiratkozás, 

- beiratkozást követő kerületi vezetők egyeztetése 

- nyári szabadságolási terv elkészítése 

- belső ellenőrzés 

- óvodakötelesek felkutatása 

Június 

 

 

 

- tanévzáró értekezlet megtartása 

- nyári napirend elkészítése, csoportnapló, Tükörkép lezárása 

- szabadságok kiadása 

- felvett gyermekek szüleinek kiértesítése, szülői értékelése 

Július 

 

- karbantartás, felújítás megszervezése 

- nyári zárás, ügyelet szervezése 

Augusztus - nagytakarítás megszervezése 

- új kollégák fogadása 

- lejárt munkaszerződések meghosszabbítása 

- 2018-2019-es mulasztási naplók lezárása 

- gyermekek felvitele számítógépre 

- adatszolgáltatás a KIR-be 

- új mulasztási napló, csoportnapló, Tükörkép megnyitása 

- iskolába menő gyermekek kivezetése a KIR-ből 

- pedagógus oktatási azonosítók jelentése KIR-be aug. 15-ig 
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Rendszeres, ismétlődő vezetési feladatok: 

 

 
 

Cél Felelős Ideje Várható eredmény 

Szülőkkel közös 
program 

Népszokások 
megőrzése 

közösségi élet 
erősítése 

Szüreti mulatság 
Család és óvoda 

kapcsolata 
Alapítványunk 

támogatása 
Néphagyomány 

ápolása 

O. F.-né 2018.10.05. 

A szülők jobban 
megismerték egymást 
és az óvoda dolgozóit. 
Alapítványunk tőkéje 

gyarapodott a 
gyermekek javára. 
Nemzeti identitás 

erősödik 
folyamatosan. 

Közös nagytakarítás 
az óvoda udvarán- 

avarseprés. 
Hulladékgyűjtés, 

konyhakert 
előkészítése télre - 

tavaszra 

Takarítási hetek 
(környezettudatos 

szemléletmód) 
csoportos munka 

O. F.-né 2018.09.24. 

Óvodánk udvara 
tisztább, rendezettebb 

lett. Gyermekeink 
tapasztalták a munka 

menetét, eredményét. 

Népszokás 
megismertetése, 
munkaeszközök 

használata, buszos 
közlekedés 

szabályainak 
gyakorlása 

Szőlő szüret 
(egészséges 

életmód, munkára 
nevelés) 

Óvodai kirándulás 

Csoportos óvónők 
O. F.-né 

K. É. 
2018.09.11-20. 

Gyermekeink 
megismerték, 

felelevenítették a 
népszokást, a munka 

menetét, eredményét. 

HOP-nak megfelelő 
zenei élmény 

nyújtása 

Zene világnapja 
(zenei anyanyelv) 

óvodai rendezvény 

M. Á. 
Csoportos óvónők 

2018.10.01. 

Zenei ízlésviláguk 
fejlődött, különleges 

zenei játékokat 
hangszereket 

ismerhettek meg. 

Magyar állatfajták 
megismerése, 

ismerete, 
újrahasznosítható 

anyagok 
felhasználása, szülői 
szemléletformálás 

Állatok világnapja 
(környezettudatos 

szemléletmód) 
óvodai közös 

tevékenység szülők 
bevonásával 

O. F.-né 2018.10.04. 

Gyermekeink 
megismerhettek  

magyar állatfajtákat. 
Tisztelettel fordulnak 
az állatok felé. Szülő-
gyermek kapcsolat 

erősödött közös 
munkavégzéssel, 
környezettudatos 

szemléletük 
formálódott. 
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Erkölcsi nevelés: 
hazaszeretet, 

történelmi 
ismeretek erősítése, 

történelmi 
eseményekre való 

emlékezés 
fontossága 

Aradi vértanúk 
emléknapja 

(hazafias nevelés) 
jelzésszerű 
dekoráció 

A és B épület 
dekorációs felelős  

2018.10.06. 

Szülők felfigyeltek az 
eseményre, 

tájékozottabbá váltak, 
beszélnek erről a 
gyermeküknek is. 
Tisztelegnek/tek 

hőseink előtt. 

Magyar 
néphagyományok 

ápolása, kreativitás 
fejlesztése, falusi 

betakarítási 
hangulat 

felelevenítése 

Tökhét 
(néphagyomány 

ápolása) csoportos 
tevékenykedés 

Csoportos óvónők 2018.10.15-19. 

Gyerekeink egy 
témakörön belül 

sokoldalúan 
tevékenykedve 

élményekhez jutottak, 
megismerték/feleleven
ítették a hagyományt, 

őszi betakarítás fázisait 

Libaevés 
Barkácsolás, 

kézművesség, 
irodalom, játék 

Márton nap 
Néphagyomány 

ápolása 

Csoportos 
óvónők 

2018.11.12. 

Gyermekeink 
megismerték / 

felelevenítették   Szt. 
Márton legendáját, a 

népszokásokat. 
Erősödött 

nemzettudatuk, bővül 
ismeretük a magyar 

kultúrakörben. 

Karácsony várásával 
érzelmi nevelés 
péntekenként 

Készülődés: ajándék 
és díszek készítése, 
óvoda és csoport 

ünnepi 
díszbeöltöztetése 

Betlehemezés- 
dramatikus játék 

Advent 
(érzelmi nevelés, 

közösségi nevelés) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők, 
A és B épület 

dekorációs felelős 

2018.12.02. 
2018.12.09. 
2018.12.16. 
2018.12.23. 

Gyermekeink 
megérezték az ünnepi 
készülődés felemelő 
pillanatait, közösen 

beszélgetve, 
készülődve erősödött 
kötődésük társaikhoz 

és a felnőttekhez. 
Átélték az örömszerzés 

pillanatait. 

Gyümölcsfa ágának 
hajtatása, 

termékenység- 
jóslás, szállóige, 
rigmus, névnap 

Borbála nap 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2018.12.04. 

Megfigyelték a 
természet körforgását, 

összefüggéseit, 
megismerték/ 

felelevenítették a régi 
idő – és szokásjóslatot 

Ajándékkészítés, 
díszítés, dekorálás, 

Mikulásvárás 
komplex 

tevékenységekkel, 
Mikulás eredetének 

ismerete 
Érdekes 

népszokások 
megismerése 

Mikulás 
(egyházi és népi 

hagyomány 
ápolása) óvodai és 

csoportos 
tevékenység 

F.-né K. I. 
W. F.-né 

2018.12.06. 

Átélték az ajándékozás 
és ajándékkapás 

örömét, megismerték/ 
felelevenítették a 

Mikulás történetét, 
egyes érdekes 
népszokásokat 
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Búza hajtatás-
termékenységjóslás 

Luca napja 
(népszokások 
megismerése) 

csoportos 
tevékenység 

Csoportos óvónők 2018.12.13. 

Felfedezték a 
természeti erők 

mesterséges 
előidézésével a 

természet 
sajátosságait. 

Gyermekmunkák 
készítése, gyűjtése 

Adventi 
hangulatban vásár 

az aulában 

Luca napi vásár 
(hagyomány 
teremtése) 

óvodai tevékenység 

Csoportos óvónők, 
W. F.-né 

H. A. 
2018.12.12 -13. 

A gyermeki munkát 
megbecsüli a szülő, 

örömet okoz az 
ajándékozás 

felnőtteknek, 
gyermekeknek. 

Karácsonyfa állítás, 
Ünnepi hangulat 

versekkel, 
énekekkel, 

ajándékozás, 
Bábelőadás- 
karácsonyi 

hangulatélmény 

Karácsonyi ünnep, 
karácsonyfa állítás 
(keresztény ünnep 

magyar 
hagyományainak 

ápolása) 
Óvodai és 

csoporttevékenység 

K. É. 
Csoportos 

óvónők 
2018.12.18. 

Magyar szokásainkat, 
hagyományainkat 

megismerték/feleleven
ítették, gyakorolják. 
Gazdagodott ének-

verskincs. 
Átélték a „csoda” 

érzését, az 
örömszerzés pillanatait 

Alakult az ünnepelni 
tudás igénye. 

Bizakodó jövőkép 
felkeltése 

Vidám köszöntők, 
jóslások, szólások, 

közmondások, 
találós kérdések 

Újév 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.01.03. 

Játékosan 
megtapasztalják/ták a 

felnőttek újévvel 
kapcsolatos 

viselkedését, 
jellemzőségét. 
Gazdagodott a 

néphagyománnyal 
kapcsolatos ismeretük. 

Karácsonyfa 
bontása Csillagozás- 
Háromkirály-járás, 
farsangi készülődés 

kezdete 

Vízkereszt 
(magyar 

hagyományok 
ápolása) 

csoportos 
tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.01.03. 

Megismerték/feleleve
nítették a szokás 
időzítését, ehhez 

kötődő 
hagyományfolyamatot. 

Mesemondás 
népmesék 

megismertetése, 
család-óvoda 
kapcsolatának 
megerősítése, 

kerületi 
rendezvényre 

történő válogatás 

Kerekerdei 
Mesemondó 

Találkozó 
Kárpát-medence 
népeinek meséi  

 tehetséggondozás, 
(művészeti nevelés) 
Csoportos és óvodai 

tevékenység 

J. Zs., P.-né B. E. 
Felkészítők 

2019.01.23 -24. 

Megismerték6feleleve
nítették a magyar 

népköltészet remekeit, 
igényükké vált a 

mesemondó élmények 
átélése, lehetőségük 

volt a szereplésre, 
sikerre. 



 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Beszámolója 2018/2019  

27 

 

Időjárás 
népszokásainak 

megismerése 
(medve) 

Dalok, rigmusok, 
jóslások, 

gyertyaöntés 

Gyertyaszentelés 
Csoportos 

tevékenység 
Csoportos óvónők 2019.02.02. 

Megismerték/feleleve
nítették a jeles nappal 

kapcsolatos magyar 
szokásokat, új 

technikát ismertek 
meg. 

Tavasz 
közeledtének 
megfigyelése, 
verebek első 
fészeklakók 

Szeretet jeleként 
saját készítésű 
ajándékozás 

Bálint nap 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.02.14. 

Megismerték/feleleve
nítették a hagyományt, 

ehhez fűződő népi 
irodalmat, zenét. 

Időjóslási szokások 
megismerése, 

Szólás, közmondás 
 

Jégtörő Mátyás 
napja 

Csoportos 
tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.02.24. 
Megismerték/feleleve

nítették a hagyományt. 

Magyar 
hagyományok 

megismertetése, 
szokások ismerete 
Vidám hangulat, 

mulatság, 
Kiszebáb égetés 

Farsang 
(néphagyomány 

ápolása, művészeti 
nevelés) 

csoportos és óvodai 
tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.02.25 -29. 

Átélték a közös 
mulatságot, 
vigadalmat, 

megismerték és 
gyakorolták a 
szokásokat. 

Dramatikus játék 
(pedagógus 
tisztelete) 

Gergelyjárás 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.02.24. 

Megismerték/feleleve
nítették a hagyományt, 

erősödött bennük a 
pedagógus tisztelete. 

Korhű eszközök, 
dekoráció készítése, 
Óvoda és csoportok 

ünnepi díszbe 
öltöztetése 

Műsor, játékok, 
nótázás, dramatikus 

játék Himnusz, 
Nemzeti dal 

’48-as forradalom 
évfordulója 

(hazafias nevelés, 
ünnepelni tudás) 

óvodai és csoportos 
tevékenység 

Óvodavezető 
Csoportos óvónők 

2019.03.14. 

Megismerték a dicső 
esemény mozzanatait, 

nagyjait, jelképeit 
Megérintette őket a 

nap jelentősége, 
erkölcsi értéke. 
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Megfigyelések, a víz 
tulajdonságai, 

játékos 
tevékenységek, 

komplex 
tapasztalatszerzési 

feltétele 

Víz világnapja 
(környezettudatos 

nevelés) 
óvodai és csoportos 

tevékenység 

O. F.-né 2019.03.22. 

Felfedezéseket tettek 
a vízzel való játék 

során. Megértették 
védelmének 

jelentőségét, élettani 
fontosságát. 

Hímes tojás 
készítése- 

változatos népi és 
modern technikával 

Népszokások, 
hagyomány ápolása, 

locsolkodás 

Húsvét 
(néphagyomány 

ápolása, 
környezettudatos 

nevelés, művészeti 
nevelés) 

csoportos 
tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.04.24. 

Gyermekeink 
gyakorolták a 

szokásokat, fejlődött 
esztétikai érzékük, 
társas kapcsolataik, 
nemi identitásuk. 

Házi Zöldpont 
vetélkedő (április 

23.) ültetés, kert és 
udvarrendezés, 

munkára nevelés, 
család és óvoda 

kapcsolata-
otthonról hozott 

virágok 

Föld világnapja 
(környezettudatos 
nevelés, nemzeti 
öntudat alakítása  

szülőföld, haza 
óvodai és csoportos 

tevékenység 

O. F.-né 
Csoportos óvónők 

2019.04.23 -26. 

Érzékelték a környezet, 
az élőlények 
védelmének 

fontosságát, igényükké 
vált az udvar, kert, 

ápolásának, 
rendbetartásának 

fontossága. 

Tavasz 
eljövetelének 

köszöntése dalos 
játékokkal, 
versekkel, 
májusfával 

Szólások, szállóigék 

Majális 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos és óvodai 

tevékenység 

W. F.-né 
Csoportos óvónők 

2019.05.02. 

Felfedezték az 
évszakváltozást és 

közös élmények során 
kötődtek ehhez a 

naphoz. 

Ajándékkészítés, 
műsor, örömszerzés 

Anyák napja 
(érzelmi nevelés) 

csoportos 
tevékenység 

 

Csoportos óvónők 2019.05.05. 

Szülők iránti tiszteletük 
erősödik, örömszerzés 

motiválja őket 
 

Madarak, élőhelyük 
játékos 

tapasztalatszerzés-
honos madarak és 

növények 

Madarak, fák napja 
(környezettudatos 

nevelés) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.05.10. 

Megismerték / 
felidézték a honos 

költöző és állandóan itt 
élő madarakat, udvari 

fákat. 
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Egészségnapi rendezvényünket ebben a nevelési évben 2019.09.29-én tartottuk. Egész 

napos programmal vártuk a családokat és gyermekeinket. Ez a nap a sportról az egészségről 

(testi-lelki egészség) szólt. A délelőtt folyamán „répaváltó” versenyt, csoportok közti foci 

versenyt szerveztünk gyermekeinknek, míg délután a családoknak és a kollégáknak 

szűrővizsgálatokat (IFELORE KFT jóvoltából), egészséges ételeket kóstolhattak, olimpiai 

spórtolókkal beszélgethettek a sportolás fontosságáról és a helyes kézmosás technikáját is 

megismerhették. Nagyon jól sikerült rendezvényünk a családok is örültek, hogy rájuk is 

gondoltunk - köszönöm a programot koordináló kollégáknak a munkáját! 

 változásjelentés, szabadságolások vezetése 

 távolmaradás és túlmunka jelentése 

 betöltetlen álláshelyről jelentés; jelenléti ívek ellenőrzése, összegyűjtése 

 munkaidő koordinálása 

 felnőtt alkalmassági vizsgálat 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdi 
királyválasztás, 

Zöldágjárás 
Virágkoszorú fonás 
Verseny-és dalos 

játékok 

Pünkösd 
(néphagyomány 

ápolása) 
csoportos 

tevékenység 

Csoportos óvónők 2019.06.10. 

Megismerték/feleleve
nítették a 

népszokásokhoz 
tartozó játékokat, 
tevékenységeket. 

Környezettudatos, 
művészeti nevelés 

és népi kultúra köré 
épülő családi 
rendezvény 

Kerekerdei 
vigasságok 

(magyarságtudat 
alapozása) 

óvodai tevékenység 
Kárpát-medence 
kulturális értékei 

Óvodavezető 
O. F.-né 

K. É. 
2019.05.23. 

Vidám együttlét alatt 
óvoda-család 

kapcsolata erősödik, 
szemléletformálás 

Gyermekeink 
megismerték 

hazájukat, 
szülőföldjüket. 

Egészséges 
életmódra nevelés 
Közösségi nevelés 
Fenntarthatóság 

Zöldpont Vetélkedő 
/kerületi óvodások 

számára/ 

Sz. K. 
Óvodavezető 

2019.06.05. 

Kerület óvodásainak 
közössége 

megismerhette többé-
kevésbé egymást. 
A fenntarthatóság 

érdekében 
gazdagodtak 
ismereteik az 
egészséges 
életmódról. 

Ép testben ép lélek – 
testi-lelki harmónia 

alakul. 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDJE VOLT 
 

Továbbképzés megnevezése Résztvevő személy 

BME közoktatás vezetői H. A. 

Környezetünk komplex megismerése játékokkal W. F.-né 

P. T.-né 

„Játékra fel”  Sz. K.; J.I. 

Kerületi gyermekvédelmi munkaközösség Sz. A. 

 

Kerületi óvodavezetői munkaközösség M.-né W. A. 

Komplex és differenciált tehetség fejlesztés Z.-né Sz. Z. 

Népi kismesterségek - szakvizsga M.-T. B. 

Dajka képzés B.-F. M. 

V. I. 

Sz. R. 

 

 

 A BME közoktatás vezetői képzésre járó kolléga félbehagyta tanulmányit.  

 SNI gyermekek fejlesztése, felmerülő nehézségek megoldása és az ezzel kapcsolatos 

dokumentáció - POK 

 Bosu Kids Instruktor tréner képzés -alap. (mozgásfejlesztő eszköz) 

X. Ünnepek, hagyományok, rendezvények 

Célunk volt: óvodai ünnepeink, hagyományaink tartalmának élményszerűvé tétele, 

megszerettetése. Nyitott programjainkkal pozitív értékek közvetítése a családok felé. Közös 

élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát gazdagító, 

életkorhoz igazított, erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok közvetítése. 

Kerületi kiemelt feladat volt: külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés 

Óvodánkban dolgozik a régi kerületi környezeti mentor és az Ő vezetésével óvodánkban, 

ebben a nevelési évben hangsúlyosabban kerültek megrendezésre a zöld ünnepek, ill. 

bemutató tevékenység is megvalósult. 

Óvodánkban az Egészségnap ebben a nevelési évben május 29-én. lett megtartva.  
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XI.  Az óvoda szolgáltatásai voltak 

Téma Vezeti  időbeosztás 

Kézműves 
K. I.-né 

P. T.-né 
kedd 

Torna O. F.-né csütörtök 

Úszás B. B. csütörtök 

Néptánc 
M. K. 

 
hétfő 

Jóga M.M.É. hétfő 

Ovi foci D. D. szerda 

Logopédia A-B. ép. 
G.  P. 

B. A. 
naponta 

Fejlesztőpedagógia A.  N.-né Gy. M. naponta 

Fejlesztőpedagógia B. R.-né C.V. naponta 

Pszichológus Dr. P.-né Ü. M. 
hétfő 

szerda 

Utazó gyógypedagógus K. E. K-Sz 

Utazó logopédus É. B. tervezés 

 

Ebben a nevelési évben is igen nagy számban vették igénybe a délutáni külön 

„foglalkozásokat” a családok gyermekeik részére. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekek 

is nagyon szerettek járni az egyes „foglalkozásokra”. Igen nagy sikere volt az újonnan 

bevezetésre került ovi focinak. A májusi egészségnapon egy csoportok közötti ovi foci kupát 

is rendeztünk - amelynek lányok és fiuk egyaránt nagyon örültek. 

XII. Tervezett felújítások és szakmai fejlesztések voltak 

Ebben a nevelési évben folytattuk a már megkezdett eszközbeszerzést és a balesetveszélyes 

tárgyi eszközök cseréjét – számának csökkentését. Olyan bútorok és eszközök beszerzésére 

törekedtünk, melyek praktikusak, esztétikusak, funkciójukban megfelelnek a kitűzött 

célunknak, és igyekeztünk mindig kikérni a csoportban dolgozó kollégák véleményét. 

Megvalósultak: 

 

 
fejlesztés tervezett megvalósítója 

Textíliák pótlása, cseréje  óvodai költségvetés 

Szőnyegek folyamatos cseréje  óvodai költségvetés 

Homokcsere  FIÜK 

Homokozó takaró pótlása, cseréje  FIÜK 

Fejlesztő játékok csoportoknak  óvodai költségvetés 

ÁPISZ beszerzés csoportoknak  óvodai költségvetés 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos eszközök  óvodai költségvetés 
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fejlesztés tervezett megvalósítója 

Tornaeszközök fejlesztése  óvodai költségvetés 

 Munkacipő pótlása, cseréje  óvodai költségvetés 

Karácsonyi műszaki termékek beszerzése: 

magnók, hifi berendezés, karácsonyi 

fényfüzérek, porszívók, hűtőszekrény, stb. 

 óvodai költségvetés 

Számítógép korszerűsítés  óvodai költségvetés 

Óvodai kirándulás  óvodai alapítvány 

Óvodai rendezvény  óvodai költségvetés 

Óvodai – csoportos - bútorzat fejlesztése  óvodai költségvetés 

Sötétítő függönyök cseréje  óvodai költségvetés 

Gyermek, konyhai edényzet pótlása  óvodai költségvetés 

Szakkönyvek – könyvtár fejlesztés 

+csoportoknak 
 óvodai költségvetés 

Óvodai dekoráció  óvodai költségvetés 

Használati tárgyak beszerzése: salgó polcok, 

vasaló állvány, irodaszék, irodai 

felszerelések…stb. 

 óvodai költségvetés 

Informatikai beszerzések  óvodai költségvetés 

Madár les  óvodai költségvetés 

XIII. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Óvoda – család kapcsolat 

Célunk volt: 

 A kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítása. 

 Alapja a – nyitottság, elfogadás, őszinteség. 

 Kapcsolattartás formái voltak: fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok, családi -

óvodai rendezvények, egyéni tájékoztatás a gyermek fejlettségéról,  

 Szülői munkaközösségi megbeszélések – óvodapedagógusok és vezetés 

 Nagyszülők folyamatos bekapcsolása az óvodai életbe  

 Szülői észrevételek, javaslatok felhasználása a hatékonyabb nevelőmunka érdekében 

Iskola – óvoda kapcsolat 

Intézményünk a Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gimnáziummal a Molnár Ferenc Általános 

Iskolával tart fent szorosabb kapcsolatot.  

 Megvalósultak iskolalátogatások 

o gyermekekkel csoportosan iskolalátogatás, 

o óvodapedagógusok iskolalátogatása, 

o iskolások „színházi” előadása óvodásoknak. 

 Óvodából iskolába való beilleszkedés segítése 

 Iskolai élet megismertetése 
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 Iskolai bemutatkozás az óvodánkba járó szülők részére, első osztályos volt 

óvodásainkról visszacsatoló információk 

 Kommunikációs lehetőség, illetve beszélgető kör, eszmecsere. 

Bölcsőde – óvoda kapcsolat 

 Leendő óvodás létszám iránti érdeklődés – körzetes gyermekek. 

 Bölcsődei vezetőkkel közös egyeztetés, értekezlet a vezetőkkel. 

Fenntartó – HUSZI – FIÜK kapcsolat 

 Kapcsolattartás formái 

o szakmai feladatok, 

o operatív feladatok, 

o stratégiai feladatok. 

Fenntartónk a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata.  Az intézmény 

irányító szerve a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestület. 

Egész évben segítette munkánkat -működési és szakmai kérdésekben – a Polgármesteri 

Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának vezetője és az Intézményfelügyeleti Csoport 

munkatársai. Kérdéseimmel, kéréseimmel bátran – bizalommal – fordulhattam hozzájuk, 

munkámat támogatták. Köszönöm nekik. 

 

 

 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység – Budapest Főváros 

Kormányhivatala IX. Kerületi Gyámhivatal 

Gyermekvédelmi kérdésekben folyamatos támogatást, szakmai tanácsot kaptunk. Az általuk 

is szervezett értekezleteken részt vettünk. A gyermekvédelmi felelős – és a vezetés - 

rendszeres kapcsolatot tartott fent a munkatársakkal. A családgondozókkal (kiket 

megismertünk) jó kapcsolatot tartottunk fent szintén. Kérésre pedagógiai véleményt 

készítettünk, konzultáltunk. 

Az óvodai szociális segítővel igen jó kapcsolatot alakítottunk ki. Segítette munkánkat, 

támogatta a kollégák munkáját – esetmegbeszélésekkel, részt vett közös egyeztetéseken a 

családokkal, ill. Ő is kezdeményezett fogadóórákat. Több kirívó és kritikus eset is volt ebben 

a nevelési évben, amelyben segítő jobbot nyújtott számunkra,  hogy megértessük a szülőkkel 

a hiányzásokkal, igazolásokkal kapcsolatos problémákat. Úgy gondolom, hogy igen sok 

munkája van a nálunk tevékenykedő szociális segítőnek (F.Á.) – köszönjük támogató, 

türelmes munkáját. 

Óvodánk pszichológusa, Logopédusa, Utazó gyógypedagógus, Fejlesztő Pedagógus 

Óvodánk pszichológusával sajnos nem zökkenőmentes a kapcsolatunk. Ennek felülvizsgálata 

a jövő nevelési év kiemelt feladata. 

Ebben a nevelési évben az utazó gyógypedagógusok munkája sok kívánnivalót hagyott maga 

után – igen sok fejlesztés elmaradt, nem lett bepótolva, jelzésünkre nem mindig kaptunk 

választ. 

A logopédus kollégákkal, kijáró utazó logopédus, fejlesztő pedagógusokkal nagyon jó 

kapcsolat alakult ki. A gyermekekről folyamatosak voltak a megbeszélések – 

óvodapedagógusokkal - , elméleti és gyakorlati tanácsokkal segítették munkánkat. 
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Testvéróvodánkkal – Csíkszeredai Micimackó Óvoda 

Óvodavezető asszonnyal telefonon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Örömmel vettük, hogy 

ebben a nevelési évben is részt tudtak venni Kerekerdei Mesemondó Találkozónkon. 

Ebben a nevelési évben tervbe vettük, ellátogatunk hozzájuk, de sajnos rajtunk kívülálló okok 

miatt ez nem valósulhatott meg.  

Szakkönyveket, folyóiratokat folyamatosan kaptunk Tőlük most is, illetve mi is adtunk át 

számukra friss szakirodalmat.  

XIV. Óvodásaink életét támogató lehetőségek voltak 

Alapítványunk 

Alapítványunk a családok támogatásával gyarapodott: 

- adó 1%-a 

- alapítványi rendezvényeken történő támogatás 

- alkalmi támogatások 

Alapítványunkkal a következőket támogattuk: 

 kirándulás valamennyi óvodásunk számára, igény szerinti belépőjegy vásárlása 

 óvodai egyen pólók óvodásainknak óvodán kívüli rendezvényekre 

Állandó támogatóink: 

Óvodásaink életét, rendezvényeinket támogató cégek támogatják évről évre összességében kb. 

1.5-2.000.000 Ft értékben: 

- irodaszer, nyomdai munkák 

- cukrászsütemények, szikvíz 

- gyermekirodalom, szépirodalom, ajándéktárgyak 

- növények, virágládák 

- festék, felújítások 

Támogatók listája: Unilever Magyarország Kft.                

 Comet Medai Kft. 

 Kossuth Kiadó                                                 

 Duna Könyvklub 

 Digitalnyomda.eu 

 Nándori Cukrászda 

 Eisberg Kft.                                          

Pályázatok: 

Pályázatok kiírója: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata 

- Intézményi Zöld program: 1.200.000 Ft, ebből felhasznált összeg: 776.817 Ft 

- Tavaszi és őszi sport napok megszervezése: 300.000 Ft - 242.500 Ft - 2019/2020 nevelési év 

- Óvodai sporteszköz beszerzése: 217.500 Ft    

- Egészségnap: 120.000 Ft  

- Zöld Pont egészségnevelő kerületi program: 350.000 Ft 

- „Szociális és Köznevelési feladatok” - Karácsonyi pályázat: 196.000 Ft 
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XV. Jegyzőkönyv  
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Mellékletek 

1. Önértékelési csoport 2018/2019 

 Munkaterv értékelése 

Elkészült és elfogadásra került a 2018/2019 nevelési év önértékelési terve. Egyeztetésre 

kerültek az eljárás során alkalmazandó módszerek és feladatok, valamint rögzített szabály 

szerint történt a látogatást végzők kiválasztása. 

Az ősz folyamán megkezdődtek a látogatások melyek tapasztalatait az ellenőrzést végzők az 

ellenőrzött kollégával megbeszélték, annak dokumentumait a törvény által előírt határidőn 

belül elkészítették. A dokumentációk (eredmények, erősségek és fejlesztendő területek 

valamint a látogatott kolléga önfejlesztési terve) a személyi anyagoknál írásos formában is 

megtekinthetőek, illetve az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre is 

feltöltésre kerültek. 

 

Az előző nevelési évben az Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés során – a javítandó területek 

fejlesztési terve elkészült – folyamatosan az óvoda vezetővel és a munkaközösségekkel együtt 

valósul meg. 

Pedagógusi Tanfelügyeleti ellenőrzés ebben a nevelési évben intézményünkben nem volt.  

Három kolléga Minősítő Vizsgára jelentkezett. Két kolléga a tavasszal sikeres vizsgát tett, 

eredményük megérkezett. Egy kolléga gyakorlati ellenőrzése ősszel fog megvalósulni. 

 

A nevelő testületet folyamatosan tájékoztatjuk a minősítő eljárás és a tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel kapcsolatos információkról, kötelezettségekről és lehetőségekről. Célszerűnek 

tartjuk, hogy folyamatos legyen a jelentkezés a Minősítési eljárásra. 

2019 február 15-ig újabb két óvó néni jelentkezett Minősítési eljárásra illetve egy óvó bácsink 

gyakornoki vizsgára. 

 

A pedagógiai program 1 éves tervének és feladatainak meghatározása és megvalósítása 

megtörtént. Minden önértékelésre kijelölt kolléga ellenőrzése megvalósult. 

A pedagógiai programunk 5 éves tervének és feladatainak meghatározása a következő 

nevelési év feladata lesz. 

 

A munkaközösség figyelemmel kísérte a törvényi változásokat, azoknak eleget tett. 

A munkaközösség rendszeresen találkozott. 

 

 

 Horogh Alexandra 

 munkaközösség vezető 

Budapest, 2019. június 26. 
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2. Tükörkép munkaközösség 

2018- 2019-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓJA 

 

A megalakult munkaközösség új tagokkal bővült ki. Feladatunk: a gyermek fejlődését 

nyomon követő kötelező dokumentum használhatóságának, eredményességégének vizsgálata, 

átdolgozása, figyelembe véve a 2018. májusában életbe lépett adatvédelmi törvényt. 

Munkánkat nagy körültekintéssel kezdtük el, megterveztük a feladatainkat, összegyűjtöttük 

kollégáink véleményét, javaslatait. Átalakítottuk a törvénynek megfelelően az 

anamnézislapot. Célunknak tűztük ki, hogy olyan dokumentációt állítsunk össze, amiben a 

fejlődés jól kimutatható, mérhető legyen. Az értékeléskor 1-5 ig terjedő számjegy skálát 

használunk, a számjegyekhez szöveges értékelést is rendeltünk. A Tükörképet nevelési 

évenként legalább 2 alkalommal kell kitölteni, összesíteni, százalékot számítani. Évvégén az 

adatok felhasználásával a csoport fejlettségi szintjét számítjuk ki, amely az intézmény 

korosztály szerinti méréséhez is felhasználjuk. Figyelembe vettük a megfigyelések, mérések 

eredményeit az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében. Az egyéni fejlesztési tervek 

tartalmazzák a fejlesztendő területeket, fejlesztés módszereit, eszközeit, tevékenységeket, 

eredményeket, további feladatokat. 

A szülők tájékoztatása során lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerhessék a 

gyermekekről vezetett dokumentációt és annak tartalmát. Aláírásukkal igazolják a 

dokumentációba való betekintést.  

Az átdolgozott Tükörképet bemutattuk, a nevelőtestület elfogadta. A 2019-2020-as nevelési 

évben az új átdolgozott dokumentációt használjuk minden gyermeknél. A dokumentáció 

tartalmazza: 

 Gyermek anamnézise 

 Bemeneti szintmérés óvodába lépéskor 

 Egyéni képességfejlődés mutatói, fejlesztési tervek 

 Kimeneti szint /fejlettségi jellemzők/ óvodáskor végén 

 Szülői tájékoztató 

 

 

 

 

Reméljük az átdolgozott Tükörkép jól használható lesz, elégedettek lesznek a kollégáink. 

Igyekeztünk jól végezni a feladatunk, köszönet a közös munkáért. 

 

 

Budapest, 2019, június 02. 

 

                                                                                              Patakiné Bellincs Erzsébet    

                                                                                              Munkaközösség vezető 
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3. Csoportnapló készítő munkaközösség értékelése 

A munkaközösség tagjaival először átbeszéltük az éves feladatokat, majd mindenki 

tanulmányozta a dokumentumokat (csoportnapló, saját pedagógiai program) a törvényi 

háttereket, az ONOAP-ot, és a tükörképet figyelembe véve. 

A csoportnapló felülvizsgálata során az a közös döntés született, hogy a heti terves 

lapokat módosítsuk. Megterveztünk egy új táblázatot, amit a nevelőtestületi értekezleten a 

kollegák elé tártunk. Minden óvodapedagógus páros egy hónapon keresztül kipróbálhatta az 

új tervezést, majd átbeszéltük az észrevételeket és úgy döntöttünk, hogy a következő nevelési 

évben e szerint fogunk tervezni. Ez a hetiterv megfelel a portfóliós elvárásoknak. 

 Feladatunk volt, hogy a programunkhoz készítsük el az egészségfejlesztési tervet. 

Kiosztottuk a feladatokat az évszakok köré csoportosítottuk a világnapokat, tevékenységeket. 

Minden kollegának lehetősége volt áttanulmányozni, véleményezni, majd az elkészült anyag 

elfogadásra került. 

Saját pedagógiai programunk egyes részeit is kibővítettük az ONOAP változásait 

figyelembe véve. 

A kitűzött célokat, feladatokat megvalósítottuk. 

 

Budapest, 2019. 07. 20. 

 Szőke Kinga 

 munkaközösség vezető 
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4. Zenei Munkaközösség 2018/19 nevelési év Éves terv értékelés 

Zenei Munkaközösségünk ebben a nevelési évben vállalt programjainak nagy részét meg 

tudta szervezni.  

Az első félévben a Zene Világnapján az Ádám Jenő Zeneiskola tartott koncertet óvodánkban. 

A koncert repertoárja a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, vidám, közvetlen 

hangvételű, ismerős zeneművekből álló, megfelelő időtartamú volt és jó alkalmat adott a 

zenés együttműködésre. A hallgatóság és az előadók (köztük régi óvodásaink) is élvezték ezt 

az alkalmat. Célunk, hogy azoknak a gyerekeknek is tudjunk koncertélményt nyújtani, 

akiknek erre családon belül nincs lehetőségük, megvalósult. A zeneiskola vezetőjével 

egyeztetve szeretnénk hagyományt teremteni a zeneiskola ovis koncertjeiből. A következő 

találkozónk 2019 október 1.-én lesz. 

A Benedek Elek Mesemondó Találkozó zenei színesítése - ami már hagyományos programja 

a zenei munkaközösségnek – élményteli volt idén is. Továbbra is munkánkat segítő az 

előzetes egyeztetés a találkozó szervezőivel a mesék címéről, így tudunk a zenés játékokkal 

jól kapcsolódni a mesék tartalmához. Minden újabb alkalom bizonyíték arra, hogy az 

érdeklődő mesehallgatókkal érdemes interaktív zenei játékokat játszani a mesék közötti 

szünetekben, hiszen élvezik és aktív résztvevői a játéknak és célunk, hogy a zenét új 

formavilágban ismertessük meg felnőttel, gyerekkel egyaránt megvalósulhat.  A jövőben is - 

ha a szervezők továbbra is igénylik - szívesen mozgatjuk meg saját zenés fantáziánkat és 

januárban a találkozó közönségét ilyen típusú játékokkal. 

A báb munkaközösséggel közösen színpadra állított téli mesét a Kerekerdő óvoda minden 

csoportja láthatta és idén a nálunk vendégeskedő Napfény óvodásoknak is lehetőséget adtunk 

a Holle Anyó mese általunk újra gondolt változatának megtekintésére. Hasznos és szükséges 

volt a báb munkaközösség tagjaival való közös gondolkodás a mese menetének zenei 

betétekkel való színesítéséről. Ha a jövőben ilyen felkérést kapna munkaközösségünk, 

nagyobb figyelmet kell fordítanunk a közös próbák rendjének megszervezésére, előzetes 

időpont egyeztetésekre, hogy mi, zenészek is jobban átláthassuk helyünket a darabban. 

Idén, mivel a programok sűrűsége miatt csúszott a téli mese előadás bemutatása, nem volt 

elég időnk, hogy igényes Víz Világnapi zenés játékcsokrot nyújthassunk át óvodásainknak. 

Ez a vállalt programunk elmaradt. Helyette a zenei mk. tagjai összeállítottak egy Zenél a víz 

c. játékgyűjteményt, amit a csoportoknak a 2019/20 nevelési év első nevelői értekezletén 

fogunk közre adni.  

Éves tervünkben szerepelt egy kreatív zenei játékgyűjtemény összeállítása. Ezt a gyűjteményt 

a mozgásos ritmusjátékok újra felelevenítésével és leírásával elkezdtük. Ezen feladatunk a 

következő nevelési évben is megmarad, folytatjuk a gyűjtemény leírását, formázását. 

Nevelési évünk kiemelt feladata volt a tanulás témája. Ehhez kapcsolódóan egy 

gyermekcsoportban tartott kreatív-zenemozgás foglalkozást láthattak a kollégák és két 

alkalommal a zeneterem hangszereivel és a hozzájuk kapcsolható játékokkal ismerkedhettek a 

módszertan iránt érdeklődők. Célunk a zenei nevelésen belüli tanulás, képességfejlesztés 

változatosságának, lehetőségeinek megmutatása volt ezen alkalmakon keresztül. A 

foglalkozásokon résztvevők elmondása alapján figyelemfelkeltő, új lehetőségeket 
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felvonultató, módszertanilag frissítő volt mindhárom alkalom, úgy gondoljuk ezzel elértük 

kitűzött célunkat.  

A munkaközösség tagjai úgy látják, hogy legtöbb vállalt feladatunkat, céljainkat sikerült 

élményt adóan megvalósítani. Az alkalmak szervezéséért és megvalósításáért felelős tagok 

együttműködően, felelősségteljesen, jókedvvel vettek részt a programok, feladatok 

kivitelezésében. A jövőben is szívesen dolgozna együtt ez a csapat hasonló projekteken. 

Budapest, 2019. június 26. 

 Márton Ágnes 

 munkaközösség vezető 
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5. Beszámoló 

Kapcsolattartás más intézményekkel 

2018-2019 

Az évet a már hagyománnyá vált Ferenc napi Óvodásjátékkal kezdtük, melyen óvodánk nyolc 

fős csapattal indult. Jó hangulatú sportos délelőttön vettünk ismét részt, melyről idén sem 

tértünk haza üres kézzel. 

2018.10.01-én Zene világnapi koncertre került sor óvodánkban – az Ádám Jenő Zeneiskola 

Fúvószenekarának koncertjét hallgattuk meg gyermekeinkkel. 

Ebben ez évben is részt vettünk a Molnár Ferenc Általános Iskola által rendezett Balu kupán, 

melyen óvodánk a második helyen végzett. 

Október 25-én a Beiskolázási Szülői Értekezletre meghívott iskolák, egy kivétellel, 

képviseltették is magukat és iskolájukat. 

Az iskolák nyílt napjairól folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, plakátokkal, szórólapokkal 

hívtuk fel figyelmüket a közelgő eseményekre. 

Decemberben a Molnár Ferenc Általános Iskola és a Ferencvárosi Sportiskola is egy kis 

műsorral készült az elsős gyerekekkel, a nagycsoportos gyermekeknek, akik apró ajándékkal 

köszönték ezt meg. 

A januárban megrendezett Kerületi Mesemondó találkozóra meghívott leendő elsős Tanító 

nénik örömmel vettek részt az eseményen. 

A Ferencvárosi Sportiskola meghívta a nagycsoportosokat egy nyílt délelőttre, melyen 

kézműveskedhettek, leendő elsős tanítókkal ismerkedhettek a gyerekek. 

A Molnár Ferenc Általános Iskola által rendezett óvodapedagógusoknak szóló nyílt napon, az 

elsősök óráiba nézhettünk bele, találkozhattunk volt óvodásainkkal, betekintést nyerhettünk 

az iskolában töltött mindennapjaikba. 

Folyamatosan tájékoztattuk a családokat az iskolák nyílt napjairól, iskolalátogatási 

lehetőségekről. 

 

Budapest, 2019.08.31. 

 

                                                                                                       Márton Ágnes 

                                                                                                      óvodapedagógus 
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6. Kerekerdő Óvoda 

Gyermekvédelmi Beszámoló 

2018/2019 

A gyermekvédelmi felelősi feladatkört ennek a nevelési évnek a szeptemberétől látom el. A 

posztot Fótosné Klómer Ildikótól vettem át, aki az óvoda egyik helyettes vezetőjeként egyéb 

megbízatásokat teljesít. 

Az óvodánkba járó gyermekek nagyon eltérő szocio-kulturális közegből jönnek, a 

középosztálybeli családok gyermekei éppúgy jelen vannak, mint a szegénységben vagy akár 

mélyszegénység közeli státuszban lévők. A szülők iskolázottsága és munkaerőpiaci helyzete 

is szélsőséges képet mutat. Jelentős számú a nagycsaládosok és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak köre. A családok közötti társadalmi egyenlőtlenségek, az alacsony 

iskolázottság és az eltérő kulturális normák az óvodai élet mindennapjaiban nagyon éreztetik 

hatásukat.  

Már hároméves korban is nagy különbségek mutatkoznak a kognitív, szociális és emocionális 

fejlettség terén a jómódú és a szegényebb családból jövő gyermekek között. Ezért törekszik 

óvodánk minden dolgozója a hátrányok kompenzálására. Hiszen a gyermekek közötti 

különbségek enélkül csak tovább nőnének.  

Az óvodánkba járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: HHH 9 

A hátrányos helyzetű gyermekek száma: HH     4 

SNI-s gyermekek száma:        9 

BTM-s gyermekek száma:        5 

         (2018. októberi adatok) 

Az idei nevelési évtől a gyermekvédelmi munkát egy szociális koordinátor is segíti, Fekete 

Ágnes személyében, aki heti két alkalommal személyesen is fogadja a szülőket és konzultál 

velem és az óvodapedagógusokkal. Nagyon hasznosnak ítélem a segítségét, mert az óvoda 

nagysága és a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémás helyzetek száma igen magas. 

A szülők, a család szerepe elsődleges a gyermek életében. Az óvodának a gyermek 

fejlesztésében, nevelésében másodlagos, kompenzáló szerepe van. A szülőkel való optimális 

partneri kapcsolat kiépítése alapvető fontosságú. Megfigyelhető azonban, hogy egyre 

nehézkesebb a velük való hatékony kommunikáció ezen a téren. Az óvodapedagógusok sok 

esetben gyakori konfliktushelyzetekbe kerülnek, amikor az alapvető normák közvetítésén 

fáradoznak, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermek szocializációjában, 

személyiségfejlődésében. Ágnes segíti a szülőkkel való kommunikációt, esetenként az 

óvodavezetővel, velem vagy a pedagógusok bevonásával. Ez attól függ, hogy milyen jellegű 

és nagyságú a probléma. 

A FESZGYI munkatársaival a kapcsolattartás folyamatosan zajlott. A felmerülő problémák 

esetén - azt gondolom - mindkét fél segítette az együttműködést a gyermekek érdekében. 

A szülőkkel való megfelelő partnerkapcsolat kialakításában a különböző rendezvények is 

segítettek (Szüreti Fesztivál, Mesemondó Találkozó, Kerekerdei Vigaszság, Egészségnap). 

Megrendezésre került az iskolába menő nagycsoportosok szüleit érintő tájékoztató szülői 

értekezlet a meghívott iskolaigazgatók bevonásával. 

A Luca napi vásár sikeresen megrendezésre került, melynek bevételével az óvodai alapítványt 

támogatták a szülők. 

Az óvodapedagógusok pedig nyílt napok, játszó délutánok szervezésével, fogadóórák, szülői 

értekezletek tartásával biztosították a szülők számára a gyermekükkel kapcsolatos 

konzultációk, beszélgetések lehetőségét. 
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Az óvodai szintű rendezvények mind megszervezésre kerültek (megemlékezés az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc ünnepéről, Zöld Pont vetélkedő,  

Óvodánk óvodapedagógusai ebben a nevelési évben is szerveztek autóbuszos kirándulásokat a 

csoportoknak.  

Idén is rendelkezésére álltunk a FESZGYI munkatársainak az egyes gyermekek pedagógiai 

véleményének elkészítésében, illetve konzultációban. A védelembe vételi eljárásokkal 

kapcsolatos esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon részt vettem, illetve kollégáim is 

részt vettek. A védelembe vett gyermekek az év folyamán kiemelt figyelemben részesültek, az 

aktuális problémák jelentkezése, fokozódása kapcsán írásos jelzést is tettünk a FESZGYI felé. 

A Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és a IX. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztály munkatársaival is működött a kapcsolattartás. 

Az év során részt vettem Az óvodai és Iskolai Szociális Segítés Szakmai Napján, illetve egy 

Szakmaközi megbeszélésen, illetve egy alkalommal a kerületi óvodák gyermekvédelmi 

felelőseinek megbeszélésén is. 

31 gyermek esetében történt kapcsolattartás valamilyen formában a FESZGYI és IX. Kerületi 

Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársaival. Jelzés 11 alkalommal küldtünk 

írásban feléjük, pedagógiai véleményt 22 alkalommal fogalmaztunk meg. 6 gyermek esetében 

történt védelembe vételi eljárás vagy annak felülvizsgálata. 

Esetmegbeszélésen/esetkonferencián én vagy a kollégáim 4 alkalommal vettünk részt. 

Visszajelzést 10 alkalommal kaptunk. (Az adatok a 2019 06. 27-i állapotot mutatják.) 

Az adatokból az látszik, hogy a szociális, hátrányos helyzetű és ebből kifolyólag 

nehézségekkel küzdő gyermekek száma az „A” épületben felülreprezentált. Az itt dolgozó 

kollégáknak gyakrabban kell - a különböző okok miatt - hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és családtagjaik problémájára megoldást keresni. Így az ő 

esetükben egy szupervízió vagy mentálhigiénés megsegítés prioritást élvezne! 

Az éves munkám során nehézséget okozott, hogy a gyermekekkel kapcsolatos jelzések 

megtétele akadozott. Fekete Ágnesnek a munkafolyamatba történő belépésével és hatékony 

közreműködésével van esély arra, hogy ezen a téren (jelzési kötelezettség) javulás 

mutatkozzon a jövőben. Ennek ellenére megnyugtatónak érezném, ha felkérés érkezne 

óvodánktól a jelzőrendszerben dolgozó kollégákhoz (Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős 

és tanácsadó felé), hogy személyesen tartson nekünk ebben a témában tájékoztatást, 

útmutatást! 

Az óvodának, mint intézménynek ugyanis a törvény jelzési és együttműködési kötelezettséget 

állapít meg. A gyermek veszélyeztetését vagy bántalmazását mi tudjuk leginkább észrevenni, 

hiszen mi vagyunk azok, akik a legtöbb időt töltjük a gyermekekkel az év folyamán!!!! 
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SORSZÁM NÉV CSOPORT JELZÉS VISSZAJELZÉS
PEDAGÓGIAI 

VÉLEMÉNY
HH HHH

VÉDELEMBE 

VÉTEL
MEGBESZÉLÉS

1. Máté Marcell Dominik Pillangó jelzés visszajelzés esetmegbeszélés

2. Szőllősi Dzsenifer Gólya jelzés (2) visszajelzés
pedagógiai 

vélemény (3)
esetkonferencia

3. Haga Zoltán emlékeztető

4. Rostás Dzsenifer Gólya
pedagógiai 

vélemény

védelembe 

vétel 
esetkonferencia

5. Juhász Szelina jelzés
csp 

szüneteltetés

6. Bider Renáta
Mókusos 

Erikáé volt

7. Bider Tamás
Mókusos 

Erikáé volt

8. Moldován Csaba Géza Cinke
pedagógiai 

vélemény

védelembe 

vétel

csp 

szüneteltetés

9. Horváth Elemér Kevin jelzés visszajelzés

10. Berki Patricia jelzés
visszajelzés 

(GYÁO)

pedagógiai 

vélemény (2)

védelembe 

vétel 

11. Kozák Rajmund
visszajelzés 

(GYÁO)

pedagógiai 

vélemény (3)

védelembe 

vétel (2)

12. Kozák Jázmin
visszajelzés 

(GYÁO)

pedagógiai 

vélemény (3)

védelembe 

vétel (2)

13. Molnár Benjamin Fecske jelzés visszajelzés
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SORSZÁM NÉV CSOPORT JELZÉS VISSZAJELZÉS
PEDAGÓGIAI 

VÉLEMÉNY
HH HHH

VÉDELEMBE 

VÉTEL
MEGBESZÉLÉS

14. Rostás Noel
védelembe 

vétel

15. Rostás Dzsenifer
védelembe 

vétel

16. Rostás Mária
védelembe 

vétel

17. Szmetner Petra
illetékesség 

áttétele 

Miskolc
18. Kovács Dávid

19. Csapó Izabel Bagoly jelzés visszajelzés

20. Beri Erik/Amanda Kisvakond
pedagógiai 

vélemény
esetkonferencia

21. Pozsár László József
pedagógiai 

vélemény

22. Kulina Benjamin Tücsök jelzés
pedagógiai 

vélemény

23. Hollenbort Olívia Mókus jelzés visszajelzés
pedagógiai 

vélemény

24. Ádám Enrikó Fecske jelzés (GYÁO)
pedagógiai 

vélemény

25. Blága Dominik
pedagógiai 

vélemény

26. László Tifani Mókus
pedagógiai 

vélemény (2)



 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Beszámolója 2018/2019  

47 

 

SORSZÁM NÉV CSOPORT JELZÉS VISSZAJELZÉS
PEDAGÓGIAI 

VÉLEMÉNY
HH HHH

VÉDELEMBE 

VÉTEL
MEGBESZÉLÉS

27. Csákits Csenge Cinke jelzés visszajelzés
SZA 

konzultáció

28. Kóté József
pedagógiai 

vélemény

29. Papp Gyula Bagoly
pedagógiai 

vélemény

30. Horváth Albert Józsué
pedagógiai 

vélemény

31. Lakatos László András
pedagógiai 

vélemény

 

 

 

 Készítette: 

 Szöllösi Anikó 

 gyermekvédelmi felelős 

Budapest, 2019 06. 18. 
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7.  Délutáni úszás /vízhez szoktatás/ 

2018/2019 nevelési év beszámolója 

A délutáni úszó foglalkozást két csoportban tartottam, a gyereket életkora szerint. A középső 

csoportos gyerekek 5-en, a nagy csoportos korú gyerekek 7-en voltak átlagosan. A 

foglalkozás hetente 1 alkalommal zajlott, szerda délutánonként. A középső csoportos 

korosztály számára 40 perc volt a foglalkozás intervalluma, a nagycsoportosok számára pedig 

45 perces volt a foglalkozás.  

Általában véve elmondható, hogy a gyerekek szívesen jártak úszni, és az év végére mindenki 

megszerezte az alapvető vízbiztonságot, (lemerül a víz alá, hasára- hátára képes egyedül 

felfeküdni, illetve be tud ugrani a vízbe segítség nélkül). 

Középső csoportos foglalkozás 

Középső csoportos gyerekek foglalkozásának céljai közül sokat meg tudtunk valósítani.  

 A gyerekek nagy biztonsággal merülnek a víz alá, vesznek fel játékokat a medence 

aljáról  

 Lebegés hason mindenkinek sikerült már egyedül is, év vége felé elmondható, hogy 

ezt a feladatot a gyerekek háton is meg tudták csinálni 

 gyors lábtempó többnyire mindenkinek sikerül helyes technikával, hátúszó lábtempó 

helyes technikájának alkalmazása még segédeszközzel valósult meg 

Nagy hangsúlyt fektettem ennél a korosztálynál az évben a magabiztos lebegésre, illetve 

siklásra, ugyanis ez mindennek az alapja. Amelyik gyerek ezt már magabiztosan tudja, nála 

sokkal gyorsabban lehet, majd a lábtempó helyes technikáját megtanítani.  

Az éves tervezésemhez képest megfelelő tempóban tudtunk haladni, hason gyorsabban is 

haladtunk, mint a tervezett. Ebből kifolyólag a gyorsúszó karmunka elsajátítását is elkezdtük.  

Nagy csoportos foglalkozás 

Nagy csoportos korú gyerekek esetében sokkal több feladatot határoztam meg az év elején.  

 hason illetve háton a lábtempó az egész csoportnak sikerült elsajátítania, amely a 

nevelési év majdnem felét lefedte 

 ismerkedtünk a karmunkával is (malomkörzés szárazföldön, vízben sétálva) 
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 elmondható, hogy a gyorsúszó kartempó mindenki számára megtanult technika lett, a 

hátúszás a csoport felénél eszközt, vagy segítséget igényelt 

Ennél a csoportnál nagy hangsúlyt fektettem, hogy a 2 úszásnem tökéletesen elsajátított 

legyen mindenkinek, így kevesebb figyelem, és idő jutott a többi úszásnemre. A gyerekek 

magabiztosan és nagy örömmel mentek a vízbe, nagy biztonsággal úsznak gyors úszásban. 

Jövőben nagyobb figyelmet, és több időt fogok fordítani a hát- illetve a mellúszás 

gyakorlására.  

Összességében a foglalkozás fő céljait sikerült megvalósítani, hiszen a gyerekek megszerették 

a vizet, szívesen jártak úszni, és mindenki nagyon várta a nyarat, hogy a szülőknek meg tudja 

mutatni, amit itt tanultak.  

Budapest, 2019. 06. 12. 

Készítette: Bársony Bernadett 

Úszásoktató 
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8. Kézműves foglalkozás éves értékelés 2018-19. 

A foglalkozások tematikáját az óvodai ünnepekhez és jeles napokhoz igazítva állítottuk össze. 

Így a gyerekek alkotó tevékenységük során, feldolgozhatták a csoportban átélt élményeiket. A 

munkaterven néhány helyen változtattunk az aktualitásnak és a gyerekek érdeklődésének 

megfelelően. A munkákat a foglalkozás után hazavihették a gyermekek, ami mindig nagy 

öröm számukra és szüleiknek is, hisz munkájuk eredménye kézzel fogható. 

Ebben az évben 22 gyerekkel kezdtük meg a foglalkozásokat. Néhányan már tavaly is jártak, 

ezért, igyekeztünk nekik újabb technikákat mutatni és pontosabb, igényesebb, önállóbb 

kivitelezésre ösztönözni őket. Több gyermek igen fantázia dúsnak bizonyult. Az egyéni 

képességeiket szem előtt tartva az ügyesebbeket aprólékosabb, bonyolultabb művek 

készítésére ösztönöztük. Az új gyermekek többségükben középső csoportosok voltak, így ők 

több segítséget, bátorítást igényeltek, mint a nagyok. Ez természetes, hiszen nekik még 

minden megmunkálási technika új volt, míg a nagyok már bátran valósították meg 

elképzeléseiket. Fontosnak tartottuk, hogy minden kisgyerek sikerélményhez jusson. Nagy 

segítség volt a gyerekek számára, hogy ketten vezettük a foglalkozásokat, mert így csökkent a 

segítséget igénylő gyermekek várakozási ideje és esetleges betegség esetén sem maradtak el 

foglalkozások, mert az egyikünk rendelkezésre állt. Az alkotás folyamatában a gyerekek 

megismerhették a saját képességeiket, ezáltal alakult énképük. Az önálló tevékenység nagy 

hatással volt az önbizalmukra, magabiztosságukra, önállóságukra is. 

Feladatainkat végre hajtottuk. Fejlődött a gyermekek kézügyessége, finommotorikája, szem-

koordinációja, kreativitása, esztétikai érzékük. Lehetővé tettük, hogy minél szélesebb körben 

ismerkedjenek meg a kézműveskedéssel, a természetes anyagok felhasználásával. Bővítettük 

ismereteiket a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokkal, hagyományos 

tevékenységekkel, megismertettük az ezekhez kapcsolódó jelképeket. Rávezetéssel, 

beszélgetéssel felfedeztettük a szűkebb és tágabb környezetük hagyományait. 

Céljainkat, mely a népi kismesterségek megismertetése, megszerettetése és ezáltal a 

tehetséges gyerekek kreativitásának kibontakoztatása volt, elértük. A gyermekek várták a 

foglalkozásokat, szívesen tevékenykedtek, alkottak és ezt szüleik is megerősítették.  

 Papp Tamásné Kékesi Istvánné 

 óvodapedagógus nyugdíjas óvodapedagógus 

Budapest, 2019. június 26. 
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9.     Különtorna foglalkozás értékelése  

2018-19 

A 2018-2019-es nevelési évben, a kitűzött céljaimat elértem. Legnagyobb eredményemnek a 

gyermekek mozgás iránti szeretetét könyvelem el. Örömmel vettek részt a foglalkozásokon, 

izgalommal várták mindig a következő hetet.  

Nagyon sok mozgásos játékot tanultunk, nem múlt el úgy külön foglalkozás, hogy ne kérték 

volna a kedvenc mozgásos játékokat. Pl. takarítós játék, krokodil fogó, túrd ki a harmadikat 

(többféle változatban tanultuk meg). A nagyon jól ismert játékoknál, már saját maguk által 

felállított játékszabály betartásával játszottunk, ami még izgalmasabbá tette számukra a 

játékot. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért. Úgy gondolom, jobban magukénak 

érezték, közelebb került hozzájuk a játék, hiszen ők találták ki a menetét. Ezek a játékok az 

állóképességüket is növelték. Az izgalmas jó játék kedvéért képesek voltak hosszú ideig futni, 

amivel az állóképességük is növekedett. Illetve számosképességük fejlődött a játék kapcsán. 

A mozgásos testneveléses játékokkal, a reagálás gyorsaságát is eredményesen fejlesztettem.  

Az erősítő gyakorlatokkal törekedtem a változatos gyakorlásra, a test izomzatának 

harmonikus fejlesztésére. Olyan gyakorlatokat állítottam össze, amelyeknek megfelelő 

alkalmazásával sokoldalúan az egész testre kiterjedően eredményt értem el. Megfelelő 

izmokat nyújtottak, az ízületek mozgékonyságát növelő koordinációt, az izomerőt 

fejlesztették.  

A páros gyakorlatoknál azt tapasztaltam, hogy segítő készek voltak, örültek, ha ügyesen végre 

hajtották a gyakorlatokat, megdicsérték egymást.  

A BOSU labdát kiemelt eszközként terveztem használni a foglalkozásaim során. Nagyon 

boldog voltam, hogy részt vehettem egy tovább képzésen, ahol magam is bele láthattam, 

kipróbálhattam az eszköz ezer színű arcát, illetve a gyakorlatba történő beépítését. Fejlesztő 

hatása valóban végtelen. A legnagyszerűbb eszköznek azért tartom, mert a gyerekek imádták, 

örömmel játszva, boldogan használták, és a teljes személyiségükre hatóan ügyesedtek. 

Szociális kompetenciák fejlődésében óriási eredmények születtek, a türelem-figyelem 

összpontosítás elengedhetetlen, kinek-kinek a saját életkorának, fejletségének megfelelően.  

Továbbra is melegség hatotta át a szívemet, amikor úgy búcsúztak el tőlem, hogy „Hétvége 

után hármat alszunk, és ismét találkozunk.”. Ezt tartom igazi elismerésnek.  

 

Budapest, 2019. 08.31. 

 

       Obholczer Flóriánné 
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10. Kerekerdő Óvoda Bábmunkaközösségének 

éves beszámolója 

2018-2019  

Tagjaink : Jenes Erika óvodapedagógus 

 Moral-Tánczos Beáta óvodapedagógus 

 Vass Gábor óvodapedagógus 

 Csernok Margit pedagógiai asszisztens 

 Bali Krisztina pedagógiai asszisztens 

 Nagy Szilvia óvodapedagógus 

 Takács Júlia óvodapedagógus 

 Bánki-Rozsnyó Kinga óvodapedagógus 

 Lukács Ibolya óvodapedagógus  

 Tompa Tünde óvodapedagógus  

 Kerekes Éva óvodapedagógus 

 

Báb munkaközösségünk ebben a tanévben 11 tagúra bővült. Kis közösségünkhöz pedagógiai 

asszisztensek és férfi óvodapedagógus kollégánk is csatlakozott.  

Erre a tanévre egy mese feldolgozását terveztük be az első félévre,a második félévet a 

marionettbáb készítésnek és szakmai napokon való részvételnek szántuk. 

A Holle anyó című mesét dolgoztuk fel, technikai megvalósításban az újszerűségre és a kevert 

előadásmódra helyeztük a hangsúlyt. Kihívást jelentett mindannyiunk számára, hogy az 

alkalmazott technikát, az árnyjátékot egyesítettük a dramatikus játékkal. Nagy összhangot, 

egymásra figyelést igényelt minden próba és az előadások. A zenei munkaközösséget is 

segítségül hívtuk a zenei betétek és a zenei effektek megvalósításához. Az előadást 

fénytechnikai elemekkel is gazdagítottuk (Led-es hóesés szimuláció, reflektoros megvilágítás 

bizonyos jelenetéknél). Az árnyjáték elemeinek megvalósítása komoly műhelymunkai 

előkészületet igényelt tagjainktól. Törekedtünk az árnybábok minél kifejezőbb 

karakterizálására. A színpadi díszletek elkészítésénél,a dramatikus jelenetek jelmezeinél a 

praktikusság dominált a  szín többszöri átrendezése miatt. Az alkotó folyamatban mindenki 

aktívan részt vállalt. A jó hangulatú és munkás próbák után a mesét január 15-én az óvoda 

különtermében 4 –szer adtuk elő nagy sikerrel. 

A ferencvárosi önkormányzat külön felkérésére december 6-án munkaközösségünk a Mikulás 

kesztyűje című bábelőadással lépett fel az önkormányzat épületében, megörvendeztetve vele 

kicsiket és nagyokat. 

Ezt a mesét néhány éve előadtuk óvodásainknak, így a felkészülések és a próbák 

gördülékenyen haladtak, az új tagok pedig rövid idő alatt is kiválóan betanulták szerepüket. A 

mesét kesztyűbábokkal valósítottuk meg.  A bábelőadást követő Mikulás ünnepség 

lebonyolításában is részt vettünk, Vass Gábor óvodapedagógus, mint Mikulás és jómagam , 

mint Krampusz ajándékoztuk meg a jelenlévőket interaktív játékkal. 

A második félévre tervezett marionettbábkészítő munkaközösségi alkalmaink a minősítések, 

főiskolai képzéseken résztvevő kollégák vizsgafelkészülései miatt megritkultak.  

Tervezzük a marionett közeljövőbeni megvalósítását. 

 Kerekes Éva óvodapedagógus 

 - megbízott munkaközösség vezető - 

 

Budapest, 2019. május 31. 


