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A 2018 – 2019. nevelési évben a következő idézet indíttatásával készítettem el a munkatervemet: 

 

…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tar-

tást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kény-

szereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, 

(vagy inkább repülni).” 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Munkánk tekintetében különösen fontosak voltak ezek a gondolatok…… 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 
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1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELÉSE 

1.1. A működés megfelelése a 2018-2019. nevelési évben                                

 

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

 

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

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

Idén nem történt minket érintő körzethatár módosítás. 

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

alábbiakban.) 

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

Bizottság szakvéleménye és intézményünk kijelölése alapján: 

 a beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

gyermek befogadására állunk készen. 

Inkluzív elvek alapján elmondható, hogy intézményünk elhelyezkedésének következtében több 

külföldi, valamint kettős állampolgárságú gyermek is felvételre került.  

A 2018-2019. nevelési évben 12 külföldi állampolgárságú és 4 kettős állampolgárságú gyermek járt 

az intézménybe. 

Folyamatosan törekszem arra, hogy az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok eleget 

tegyenek a törvényi megfelelésnek és minél összehangoltabbá váljanak. 

Pedagógiai Programunk bár még nincs teljesen készen, mégis a nevelőtestület által meghatározott 

elvek, módszerek és értékrend alapján neveltük a gyermekeket ebben az évben. 

Bemutató foglalkozásokon beszéltük meg a módszertani, szervezési és egyéb szakmaikérdéseket, a 

megvalósítások lehetőségeit. 

A nevelési év kezdetén idén is újra átgondoltuk az intézményi elvárásrendünket. Úgy láttuk jónak, 

hogy néhány változtatást megtegyünk benne. 

Az intézmény honlapját teljesen átalakítottuk a nevelési év során. Sajátos arculatra formáltuk, 

tágabb tartalommal töltöttük meg. Mindezt tettük megfelelő színvonalú szakmai tudásunkkal, 

elkötelezettséggel és egyenlő bánásmóddal, egyéni fejlettséghez igazodva. 

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

Biztosítottuk az intézményi étkezést, a gyermekek hátránycsökkentő fejlesztését és a szeretetteljes 

légkört. 

 

 

 



 

 

1.2. Helyi nevelési alapelveink, értékeink, célkitűzéseink megvalósulása 

 

 szeretet                                        tisztesség                 

 hit                                                játékosság 

 bizalom                                       nyitottság 

 tisztelet                                        közvetlenség 

 együttműködés                            érzelmi gazdagság          

 önzetlenség                                  biztonság 

 becsületesség                               másokra odafigyelés 

 öröm                                            hagyományok tisztelete               

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

Még hatékonyabb együttműködés kezdődött meg a gyermekek mindenek feletti érdekei 

védelmében, így külső partnereinkkel szorosabb szakmai kapcsolat kialakítására törekedtünk. 

Nyitottan és odafigyelően, biztonságot és szeretetet nyújtva végezték Kollégáim a feladataikat. 

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

számunkra. Továbbra is arra törekedtünk, hogy átadjuk a Családok felé is az értékeket, irányt 

mutassunk azok felé. 

Tovább erősítettük kapcsolatunkat a Családokkal. 

Szülői értekezletek, fogadó órák keretein belül adtunk lehetőséget a gyermekek 

személyiségfejlődésének megismerésére, az intézmény céljainak, programjaink megismerésére, a 

partneri együtt gondolkodásra. 

Célunk volt továbbá a kerület által delegált fő feladat is, mely az idén a külső világ tevékeny 

megismerése volt. Nagyon széleskörűen gondolkodva és bő tartalommal megtöltve valósítottuk 

meg ezt a feladatot. 

Célunk volt az óvodapedagógusok és a dajkák munkájának összehangolása, a nevelő és oktató 

munka színvonalának emelése. 

Célunk volt a csoportnaplók és mulasztási naplók átalakítása, és a pontos, szakmailag átgondolt 

tervezési feladatok megvalósítása. Ennek érdekében átalakítottuk a mulasztási napló formaiságát, 

természetesen a törvényi megfeleltetéseket szem előtt tartva. Így lehetősége nyílt az 

óvodapedagógusoknak arra, hogy minden gyermek esetében átláthatóbban jelenítsék meg a 

gyermekkel kapcsolatos adatokat.  

A kibővült megjegyzési rovat nagyobb teret biztosít az információk megjelenítésének. 

Célként jelent meg a korszerű ismeretek megszerzési lehetőségeinek kiaknázása, a továbbképzések 

megszervezése. Erről a későbbiekben írok. 

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



 

 

 

2. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA A NEVELÉSI ÉV FOLYAMÁN  

 

 

 
 

Intézményünk, Alapító okirata szerint 142 férőhellyel rendelkezik. 

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

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

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

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

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

A 2018-2019. nevelési évet 2 kicsi, három középső és három nagycsoporttal indítottuk el, 

melyekben összesen 126 beírt gyermek volt. 

Ez a nevelési év úgy alakult az októberi statisztikai adatok alapján, hogy nem volt 3 év alatti 

gyermekünk. 

Az év közbeni mozgásokról elmondható, hogy költözés, munkahely váltás következtében történtek 

a változások. 

Egy gyermeket januártól, a 3. életévének betöltését követően vettük fel.  

Nem mindegyik csoport indult teljes létszámmal. 

Magasabb létszám abban a csoportban volt, ahol az előző nevelési évben nagycsoportból még egy 

évet óvodai nevelésben töltöttek el.  

 

3. A HUMÁN ERŐFORRÁS ELEMZÉSE                                                                           

3.1.Személyi feltételek           

                                              

Szeptemberben úgy indítottuk a nevelési évet, hogy egy óvodapedagógusi álláshely betöltetlenül 

maradt. A nevelőmunkát segítők száma teljes volt. 

Ezt követően közös megegyezéssel 2018.10.12.-én Kovács Katalin nevű óvodapedagógus 

jogviszonyát próbaidő alatt megszűntettem. 

Bors Mária dajka jogviszonyát 2019.01.31.-ével közös megegyezéssel szűntettük meg. 

2019.05.02.-án felvételre került Sándor Béla Pálné dajka státuszra. 



 

 

Hornyik Zsuzsanna óvodapedagógus GYED alatt (2019.06.24.) megírta a felmondását, és ezt 

követően másik óvodában kezdte meg a munkát. 

Két Kollégánktól búcsúztunk el nyugdíjba vonulásuk alkalmával. 

Bíróné Honti Katalin óvodapedagógusnak 2019.08.15.-vel, míg Bagó Rozália konyhásnak 

2019.08.31.-vel szűnt meg a jogviszonya. 

A hirdetési portálokon folyamatosan fent lévő óvodapedagógusi álláshirdetésekre sajnálatos módon 

nem érkezett jelentkező. 

 

3.2.Hiányzások alakulása 

 

Az új mulasztási napló forma átláthatóbbá, kezelhetőbbé tette a hiányzások dokumentálását.  

Bevezetésre került csoportoként egy-egy füzet, amiben az 5 munkanapnál kevesebb számú 

hiányzásokat igazolhatják a szülők. Az 5 napnál hosszabb idejű, nem betegségből eredő távollétek 

esetében engedély kérő formanyomtatványt töltenek ki a szülők. Ezt az óvodavezető engedélyezve 

ellátja aláírásával. Az orvosi igazolások és a távollét engedély kérelmek bekerülnek csoportonként 

és gyermekenként egy mappába. Ez biztosítja a pontos, átlátható dokumentációt. 

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

való beilleszkedés egyik jellegzetessége. 

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

hiányzása következtében. 

Tartósan beteg, távollévő Kollégánk ebben a nevelési évben Csimáné Bagó Katalin volt.  

Óvónőhiányunkról a 3.1. pontban írtam. 

 

3.3.Minősítési eljárás 

 

A 2018-19. nevelési évben Nagyné Dobó Erika óvodapedagógus/óvodavezető tett sikeres mester 

fokozatot megcélzó minősító vizsgát. 

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

 
minősítési eljáráson részt vett óvodapedagógus 

 

mestervizsgát tett 

 

gyakornok 

 

pedagógus II fokozat elérését megcélzó minősítő vizsgára jelentkezett 

 

pedagógus II fokozat elérését megcélzó minősítő vizsgája áttevődik a 

következő nevelési évre 

 

7fő 

 

1 fő 

 

2 fő 

 

2 fő 

 

1 fő 



 

 

 

3.4.Kitüntetések                                                                                                                                     

 

Intézményünkben Bíróné Honti Katalin nyugdíjba vonuló óvodapedagógus kapott Pedagógus 

Szolgálati Emlékérmet, melyet az Oktatási Hivataltól kért le az intézmény, méltatva a dolgozó 

szakmai munkáját, emberi tulajdonságait. Ez az intézmény központi évzáró rendezvényén került 

átadásra. 

Házi versenyeink eredményességét oklevéllel jutalmaztuk. Ilyen volt a „Virágos kert” elnevezésű 

hulladékok újra hasznosításával készült családi kézműves munka. 

Folytattuk az „Év óvodapedagógusa” és az „Év dajkája” belső elismerésünket, mely okleveleit 

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

 

3.5.Továbbképzések, kompetenciák bővítése  

             

Balázs Diána sikeresen elvégezte a „Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést” az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, 

megszerezve ezzel másoddiplomáját. 

 

S.sz. A továbbképzés megnevezése A továbbképzés 

időpontja 

Résztvevők neve 

1. RAABE tanévnyitó konferencia  2018.08.23. Nagyné Dobó Erika 

2. „Így tedd rá!” -  Népi játék, néptánc 

módszertan az óvodában 

2018. 08.hónap, 

2018. 11. hónap 

Balázs Diána  

Kereszty-Orbán 

Zsuzsanna 

3. Népművészet a nevelésben és oktatásban 2018.10. Balázs Diána 

Schimkovitsné Sz. 

Mónika 

4. Népi hagyományok – szakmai nap 

 

2018.10. Dudásné Nagy Boglárka 

Dúcs Attiláné 

Gosztom Istvánné 

Balázs Diána 

Nagyházi Vanda 

Kereszty Orbán 

Zsuzsanna 

Nagyné Dobó Erika 

5. Dajka konferencia 2018.10. Bors Mária 

Csimáné Bagó Katalin 

6. Pedagógiai asszisztensek konferenciája 2018.11. Szegedi Zsuzsanna 

7. HACCP tanfolyam 2018.11. Minden érintett sikeresen 

elvégezte 

8. „Fogadd el, fogadj el” Pedagógusok 

felkészítése a sérült emberek 

2018.11. 

2018.12. 

Gosztom Istvánné 

Nagyné Dobó Erika 



 

 

társadalmi integrációját érdekében 2019.01. 

2019.02. 

Juhászné Gyulányi 

Andrea 

9. A „boldogságórák” elméletének és 

gyakorlatának elsajátítása 

2018.10. 

2019.04. 

Nagyné Dobó Erika 

Nagyházi Vanda 

10. ÁBPE Teljesítményellenőrzés kötelező 

vezetői képzés 

2018.11. Nagyné Dobó Erika 

11. Óvodai pedagógiai asszisztensek 

találkozója 

2019.01. Nagy Zsoltné 

12. Power point képzés 2019.01. Rácz Friderika 

13. Pompás napok- A népmese, a népi játék 

módszertana 

2019.02. Kereszty-Orbán 

Zsuzsanna 

Muszka Lujza 

14. Regulációs zavarok- Előzmények és 

hatások 

2019.03. Dudásné Nagy Boglárka 

15. Agresszió és konfliktuskezelés 

óvodapedagógusoknak 

2019.05. Dudásné Nagy Boglárka 

16. Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás az 

óvodában 

2019.08. Dudásné Nagy Boglárka 

17. 

 

FKF képzés pedagógusoknak 2019.03. Minden óvodapedagógus 

18. 

 

Környezetvédelmi oktató program 2019.05. Minden óvodapedagógus 

 

 

Idén is figyeltem arra, hogy továbbképzéseink illeszkedjenek a pedagógiai programunkhoz, az 

intézmény profiljához, az éves feladatainkhoz, és a Kollégák egyéni igényeihez, érdeklődési 

köréhez is. 

Elmondható, hogy minden óvodapedagógusnak sikerült megfelelő mértékben és arányban kredit 

pontokhoz jutnia. 

Igyekeztem kihasználni az ingyenes képzések adta lehetőségeket is. 

Idén is köszönöm Mindenkinek a helytállást, a helyettesítések megvalósulását, a nagyfokú 

szakmai érdeklődést. 

Az elkövetkezendő időszakban is figyelek arra, hogy mindenki érdeklődésének megfelelően tudjon 

további ismeretekhez jutni. 

A megbeszéléseink alkalmával minden továbbképzésről megosztjuk a tapasztalatainkat, 

beszámolunk a hallottakról. 

 

A pedagógus kompetenciáinkat a következőkben fejlesztettük: 



 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 a munkaközösségi foglalkozások és a nevelés nélküli munkanapok tartalmas és színvonalas 

előadásai 

 szakmai könyvállomány tudás specifikus és igény szerinti bővítése (szakmai, módszertani 

kiadványok, SNI gyermekek ellátásában segítő kiadványok és fejlesztők megvásárlása) 

 a továbbiakban is szükséges lesz a szakmai könyvtárunk használatára motiválás 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

 a nevelési év folyamán volt írásbeli és szóbeli beszámolási feladata az óvodapedagógusok-

nak, amelyben a pedagógiai folyamatok, az egyéni gondolkodásmód tükröződtek. 

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

sok után önreflexióban ismertették tevékenységeiket 

 

3. A tanulás támogatása 

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

szakmai módszertani megújulást igényükké formálják.  

Ezt a gyermekekkel szemben is szeretném, ha tudatosabban valósítanák meg még mindig. A 

képességek és készségek fejlesztése érdekében eszköztárunkat is bővítettük. 

A továbbiakban motiválni kell ezen eszköztár használatát, új szakmai ötletek megvalósítá-

sát, a szemlélet formálását. 

 

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

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

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

diai fejlesztéseken részt vevő és az egyéb nehézségekkel küzdő gyermekekről is. Kikérjük 

tanácsaikat, meghallgatjuk információikat az egyes gyermekek fejlődési üteméről, nehézsé-

geik megsegítése érdekében együttműködünk velük. 

Egyeztetve a Szakszolgálattal szeretnénk az egyéni fejlesztési terveket a továbbiakban oly 

módon egyeztetni, hogy betekintést nyerünk a Szakszolgálat Kollégái által készített fejlesz-

tési tervekbe, és egyeztetjük gyermekenként a szükséges fejlesztéseket és a fejlődés ütemét. 



 

 

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

szertani kultúra fejlesztése érdekében szakkönyvek vásárlása, előadások hallgatása és tanfo-

lyami képzés lehetősége állt a nevelőtestület előtt. Ki-ki érdeklődésének megfelelően kapott 

lehetőséget a továbbképzések megválasztására. 

 

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

tottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre 

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

ális képességeinek fejlesztése. Jó alkalmat ad erre a különböző társadalmi kultúrákból érke-

ző gyermekek együttnevelése.                                                  

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

met igénylők támogatása, a rászorulókra való odafigyelés a pedagógusoktól a módszerek he-

lyes megválasztását és a differenciálást követeli meg, természetesen szem előtt tartva a 

gyermekek mindenek feletti érdekeit. 

A témakörben végeztük el a Kézen fogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el” Pedagógusok 

felkészítése a sérült emberek társadalmi integrációját érdekében elnevezésű képzését. 

Ezt a következő nevelési évben szeretnénk folytatni, mert a Kollégák nyitottak a téma 

iránt, és szükségesnek érezzük ezt a továbbképzést. 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

A pedagógiai folyamatok tekintetében a tervezésen át a megvalósulásig hosszú folyamat ve-

zet el. A kísérletezés, a kipróbálás, a hagyományok kialakítása, az írásbeli rögzítés helyessé-

ge, pontossága továbbra is feladatai voltak az évnek.  

A gyermekek megfigyelése, a személyiségfejlődés folyamatának rögzítése a Sprint Kiadó 

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

napló oldalain történik. A nevelési év során három alkalommal kapnak tájékoztatás a szülők 

fogadó órák keretein belül a gyermekek fejlődési üteméről. Itt nyílik alkalom a részképessé-

gek feltárására, a haladás nyomon követésére. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A felelősségteljes és pontos kommunikáció néhány esetben még korrigálásra szorul. 



 

 

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

és eredményessége javítandó terület. A szakmai partnereinkkel folyamatosan konzultálnak 

az óvodapedagógusaink, egyeztették a gyermekek fejlődésével kapcsolatos meglátásaikat. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

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

esetben tapasztalom meg a fejlődni vágyás és akarás mutatóit. Különböző szakmai tovább-

képzéseken való részvételekkel, házi bemutatók elemzésével, helyi szakmai előadásokkal, 

konferenciákon és szakmaközi megbeszéléseken való részvétellel segítettem a fejlődés me-

netét. A továbbképzésekről mindenkinek be kellett számolnia a testület előtt, hogy tanulhas-

sunk egymástól is. 

Szakmai együttműködésünket a programok közös szervezésével és lebonyolításával fejlesz-

tettük. 

 

 

Mi is képeztünk: 

-Három óvodapedagógus jelöltet fogadtunk ebben a nevelési évben, bízva abban, hogy vizsgáikat 

követően intézményünkben helyezkednek majd el.         

Mentorok voltak:  

Dúcs Attiláné 

Bíróné Honti Katalin 

Gosztom Istvánné 

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

zajlott. Nagy örömmel tapasztaltuk a tanulók maximális felkészültségét, ám elkeseredtünk, hogy 

mégsem nyílt alkalom egyik esetben sem (továbbtanulás, sikertelen ének vizsga, más szakirány) a 

foglalkoztatásra. 

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

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

szükséges. 

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

kutatásaikhoz gyermekeket az intézményben. 

-A Patrona Hungariae Gimnáziumából 16 lelkes kislány töltötte nálunk „közösségi munka” idejét. 

4. A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE 

4.1.A nevelőmunkánk tervezése, megvalósítása 

 

 



 

 

Tudatosabban terveztek idén is az óvodapedagógusok jobban átgondolt szervezési feladatokkal, 

előzmények előkészítésével találkoztam. A foglalkozások anyagának kiválasztása a pedagógiai 

programunk tükrében történt, a megvalósulás hibáit, nehézségeit minden alkalommal megbeszéltük.  

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

magasabb szinten történik. Átbeszéltük a fokozatosság elvét.  

Folyamatosan vezetik az óvodapedagógusok a dokumentációkat, odafigyelve a törvényi 

hivatkozásokra, a Házirendünk által rögzített szabályokra. A naprakészség azonban még felmerülő 

probléma. 

A szokás és szabályrendszer további alakítása és egységesítése a következő nevelési évben is 

szükséges lesz. 

 

4.2.Kiemelt feladatok 

 

Ebben a nevelési évben az intézmény fő feladatai a következők voltak: 

 

4.2.1. a pedagógusok BECS munkaterv szerinti ellenőrzése 

A Belső Ellenőrzési Csoport munkaközösségként meghatározta azoknak a pedagógusoknak az 

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

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

szakmai ellenőrzése megtörtént. Az eredményességről bővebben a mellékletben található 

munkaközösségi beszámolóban lehet olvasni. 

4.2.2. kérdőívek, interjúk készítése, kiértékelése 

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

alkalmazotti közösség számára. Az eredmények kiértékelése megtörtént.  

Tudatosabban lesz szükség a  

4.2.3. a kiértékelések eredményeinek ismertetése tükrében az önfejlesztési terv el-

készítése intézményi, vezetői, pedagógusi szinteken 

A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzve a pedagógusok önfejlesztési terve a belső szakmai 

ellenőrzés nyomán elkészült. 

4.2.4. a külső világ tevékeny megismerése témakör feldolgozása 

A kerület fő feladata a külső világ tevékeny megismerése témaköre volt. Helyi szinten is 

feldolgoztuk a témát az alábbiak szerint: 

 

1. A környezeti nevelés célja és nevelési feladatai az óvodai nevelésben 

2. Zöld jeles napok a Kicsi Bocs Óvodában 

3. Évszakok az óvodai környezeti nevelésben 



 

 

4. Család témaköre az óvodai nevelésben 

5. Közlekedés az óvodában 

6. Állatokról az óvodában 

7. Növénygondozás az óvodában 

8. Különleges témák a környezeti nevelésben 

9. Séták, kirándulások szerepe az óvodai nevelésben 

10. Más népek kultúrájának megismerési lehetőségei az óvodai nevelésben 

11. Környezettudatosság lehetőségei az óvodában 

12. Kísérletek az óvodában 

13. Az épített környezet megjelenése az óvodában 

14. Mit jelent az ökológiai lábnyom 

15. Jó gyakorlatok az óvodai környezeti nevelésben 

 

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

élményszerű előadásokkal készültek egy-egy környezeti témában. 

 

4.2.5. Megalkotásra került a gyermekek fejlettségi szintmérője, amelyet a napló-

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

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

csoport, és intézményi szinten is a fejlettségi mutatók. 

Megkönnyíti a kimutatás a nevelőmunka következő szakaszának tervezését is. A 

 

4.3.Pedagógiai Program és az elfogadott Munkatervben meghatározott célok maradék-

talan megvalósítása 
 

A célok és feladatok megvalósítása a következőképpen történt meg: 

 

 A külső világ tevékeny megismerésének feladatait a 4.2.4. pont szerint feldolgozta a nevelő-

testület 

 Az intézményi önértékelési munkaközösség éves feladataiban megjelölte azokat az óvoda-

pedagógusokat, akiknek a 2018-2019-es nevelési év folyamán el kell készíteni az önértéke-

lését. A feladatokat elvégeztük. 

Önértékelésre kijelölt pedagógusok voltak: 

 Dúcs Attiláné 

 Dudásné Nagy Boglárka 

 Fábiánné Hajnali Edina 

 Juhászné Gyulányi Andrea 



 

 

 Kapitány Etelka 

 

 

4.4.Beiskolázási adatok 

 

 

A 2018-2019-es nevelési évben három nagycsoportunk volt (Fülesmackó, Panda, Mézesmackó). 

A három nagycsoportból a beiskolázási adatok alakulása: 

A csoport neve: Iskolába ment: Óvodában 

maradt: 

Szakszolgálathoz 

irányítva: 

Szakértői 

Bizottsághoz 

irányítva 

FÜLESMACKÓ 

CSOPORT 

6 fő 

 

10 fő 

 

4 fő 

 

- 

 

PANDA 

CSOPORT 

14 fő 3 fő 

 

5 fő 

 

1 fő 

 

Mézesmackó 

CSOPORT 

9 fő 7 fő 2 fő 

 

- 

 

 

A 2019-2020-as nevelési évben a Fülesmackó, a Micimackó és a Dörmögő csoport fogadja be az 

óvodában maradó nagycsoportos életkorú gyermekeket. 

 

 

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

felmentettek, külföldre távozók, más óvodát választók…) 

 

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

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

óvodalátogatási kötelezettségét. 

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

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

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

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

 

 

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

 

Óvodai szinten egységes, táblázatba foglalt szempontsorral mérjük a gyermekeket különböző 

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

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

Az óvodapedagógusok a megfigyelés, beszélgetés módszerét alkalmazva gyűjtenek a gyermekekről 

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



 

 

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

helyeztük el a felméréseket és azok kiértékelését. 

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

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

mutat meg is megtörténik. Ezzel látják át az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni, illetve a 

csoport egészének fejlődési ütemét, eredményeit. 

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

fejlődésének nyomon követése című naplót használjuk. 

 

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

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

folytatásra kerültek. Kivezetésre kerültek ezek a megkezdett dokumentumok, és helyükbe teljes 

óvodai szinten az új fejlődési naplók kerülnek. 

 

4.7.Szülők tájékoztatása 

 

Továbbra is gondot okoz az időben, pontosan, esztétikusan kiírt információk minősége. Vezetői 

utasításom alapján továbbra sem engedélyeztem a külön Facebook csoportokban való részvételt, az 

információk ezen keresztül történő áramoltatását. Az alkalmazotti közösség nem köteles 

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

áramoltatásában a csoport szülői munkaközösségének tagjai segítik az óvodapedagógusokat. Az 

információt ők közvetítik az óvodapedagógusok és a szülők között. 

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

lehetőséget. 

Még mindig hullámzó egyes csoportokban a szülők érdeklődése a szülői értekezletek és a fogadó 

órák iránt. 

Betekintést tettem néhány szülői értekezletre, amit meg is beszéltünk a kollégákkal. 

Meg kell, hogy jelenjen az éves feladat is a témák között! 

 

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

 

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

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

két gyermek pedig szeptember hónaptól kezdi másik intézményben a nevelési évet. Három gyermek 

pedig megkezdhette integráltan az iskolai oktatásban való részvételt 

Ellátásuk a következőképpen alakult: 

 



 

 

Ssz: Gyermek: BNO 

kód: 

Ellátás/ hét: Fejlesztési területek: 

1. K.J. 

 

F 83 heti 3 óra auditív, vizuális fejl, logopédiai 

terápia, finommotorika,,kognitív 

funkciók, figyelem fejl. 

2. M.T.V. 

 

F 83 

F 80,9 

heti 3x logopédia 

heti 1x szenzoros 

integrációs 

mozgásfejlesztés 

logopédia, motoros területek, 

mozgás és beszéd integráció, 

egyensúlyérzék fejl. 

 

3. L.E. 

 

F 83 

F 80,9 

heti 3x logopédia 

heti 1x szenzoros 

integrációs 

mozgásfejlesztés 

logopédia, beszédindítás, 

vesztibuláris észlelés, mozgás és 

beszéd integráció, 

szerialitás 

 

BTM-es gyermek: 

 

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

1. R.L. heti 2x komplex gyógypedagógiai 

fejlesztés 

fejlesztő gyógypedagógus 

 

 

4.9.Szociális hátrányok enyhítését segítő intézkedések                  

 

 A családok helyzetének felmérése, gyermekvédelmi intézkedések áttekintése, megtétele 

 Szülőkkel való konzultáció 

 Együtt gondolkodás az érintett családokkal 

 Színház és egyéb belépők finanszírozása, ruha csomag összeállítása 

 Intézkedésekben való segítségnyújtás, szakemberekkel való konzultáció lehetőségének meg-

teremtése 

 Igény szerinti fogadó órák lehetőségének felkínálása 

 Szakmaiközi megbeszélések biztosítása 

 

 

          4.10.A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

 Elfogadó és inkluzív környezet megteremtése 

 Problémákra való ráhangolódás 

 Élmények nyújtása 

 Differenciált foglalkoztatás 

 Helyes módszerek megválasztása 

 Esély teremtés a testi, értelmi és szociális területeken 

 Optimális pedagógiai környezet (személyi és tárgyi) megteremtése 

 Kiemelt figyelem! 

 A szülők támogatása a családi színtér alakítása terén 

 Segítségnyújtás szociális és szakmai területeken 

 Az ellátórendszer megismertetése 



 

 

 Szakmai továbbképzés a nevelés nélküli munkanapon: a Menhely Alapítvány munkatársá-

nak előadása, munkájuk és tevékenységük ismertetése 

 

 

          4.11.Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

 

A 2018-2019-es nevelési év sokkal tudatosabb tervező és szervező munkát igényelt az egész 

intézménytől.  

A Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoportja ebben az évben is végzett 

tanügyigazgatási ellenőrzést az intézményünkben. Nagyon örültünk annak, hogy megdicsérték a 

dokumentumaink szakmai, minőségi vezetését, valamint egyéb intézményi dokumentumaink pontos, 

precíz vezetését. 

Az iktatási rendünk némiképp módosult, ennek megfelelően különös érdem illeti Rácz Friderika 

óvodatitkárt, aki lelkiismeretesen, naprakészen vezeti a dokumentációt. 

Az óvodavezető által felépített csoportlátogatások és egyéb ellenőrzési feladatok sokszor ütköztek 

akadályokba. Nem minden esetben jutottam be a csoportokba. Viszont nagyon sok tapasztalatot 

tudtam gyűjteni a Kollégákkal való beszélgetések során, valamint a csoportokban tett 

helyettesítések, látogatások során is. 

 

Vezetői ellenőrzéseim a következő területekre terjedtek ki: 

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

feladatok ellátása: mulasztási naplók, csoport naplók, adatlapok, fejlődési füzetek vezetése 

 Hiányok és szükségletek folyamatos felmérése 

 A beszoktatás és visszaszoktatás folyamatának követése 

 Családokkal való kapcsolattartás követése 

 Munkaközösségek feladatainak áttekintése, a tervezés segítése 

 Bemutató foglalkozásokon a pedagógus személyiségének feltérképezése, pedagógiai mód-

szereinek megfigyelése 

 Az egyéni megbízatások segítése-ötletelés, a megvalósulás ellenőrzése 

 Együttműködési készség a közös feladatok tekintetében: csoportos óvodapedagógusok, óvo-

dapedagógusok és dajkák, pedagógiai asszisztensek és a nevelők 

 Külső szakemberekkel való kapcsolattartás formái 

 Beiskolázási feltételek áttekintése 

 Szülői értekezletek megfigyelése a kommunikáció, az együttműködés követése 

 A közösen elfogadott értékrend követése 



 

 

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

datok megoldásakor 

 Feladatok határidőre történő megvalósulása, minősége, szakmai tartalma 

 Évszakváltás megjelenése a csoportokban, a faliújságok hírközlő készsége, a kézműves dé-

lutánok eredményessége 

 A továbbképzések ismereteinek átadása- tudásmegosztás  

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

 

Ismételten tudatosan figyeltünk a gyermekek hiányzásaira, különös tekintettel a nagycsoportosokéra. 

Törekedtünk arra, hogy a hiányzásokat idejében lemondják és bejelentsék az óvoda felé egyaránt a 

szülők. Ennek az aránya már tovább alakult az elmúlt nevelési évnél. 

A hiányzások igazolására bevezetett füzetünk jól működött, továbbá a vezetői engedéllyel történő 

kikérések rendszere is sokkal jobbnak volt mondható. Itt arra kell ügyelni, hogy az 

óvodapedagógusok is időben továbbítsák felém az aláírni valót. 

Nem volt igazolatlanul hiányzó gyermek, minden hiányzás igazolt. 

 

 

5. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI 

5.1.Egészségnevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés egyik tartópillére a Pedagógiai Programunknak.  

Ennek elveit a következőkben valósítottuk meg idén: 

Nevelési és oktatási területeken:                                                            

- az étkezési szokások megfelelő alakítása 

- egészséges táplálkozáshoz szemléletformálás  

- gyümölcs aszalás és gyümölcslé készítés 

- kertművelés feladatainak összehangolása a gyermekmunkával 

- a kiskertünk terményeinek betakarítása, elfogyasztása 

- folyamatos kapcsolattartás a védőnővel és az óvoda orvosával 

- a pszichés fejlődés megsegítése az óvodapszichológus által 

- felnőttek relaxációs foglalkozása az óvodapszichológus vezetésével 

- az öltözködés helyes sorrendjének és időjáráshoz alkalmazkodó igényének tanítása 

- a fogápolás fontosságának kiemelése, a helyes technika gyakorlása 

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

nagymozgások gyakorlása a szabadban, a tornaszobában  

- séták, kirándulások szervezése 

- gyümölcs és zöldségfogyasztás a szülők támogatásával 



 

 

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

Személyes egyeztetések során is próbáltuk közösen alakítani az étkezés minőségi és mennyiségi 

színvonalát. Javaslatokat tettem az ételféleségekre is. 

   

 

5.2.Környezeti nevelés                                                    

 

Miután a 2018-2019. nevelési évben a külső világ tevékeny megismerése volt a fő feladatunk, sokat 

foglalkoztunk a környezetünkkel, a környezeti neveléssel. 

A szakmai-módszertani részről a 4.2.4 részben írtam. 

A zöld pályázaton elnyert keretösszeget a következőkre használtuk fel:  

   

1. Zöldfelület képzés, növelés 

- ősszel: virághagymák vásárlása 

- tavasszal: virágmagok, virágpalánták, vetőmagvak, fűszernövények, sziklakerti növé-

nyek, virágföld vásárlása  

 

2. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgya-

korlatok lebonyolítása 

- kertgazdálkodással kapcsolatos nevelőtestületi képzés 

- környezetvédelemmel kapcsolatos előadás gyermekeknek az intézményben 

 

3. Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 

vásárlása 

- palackprés vásárlása 

- szakkönyvek vásárlás 

 

4. A gyermekek környezet- és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök be-

szerzése 

- esővíz gyűjtő 

- madáritató 

- kültéri matatófal  

- beltéri „mancsoló” fal kialakítása (interaktív játék) 

- további gyermek kerti szerszámok vásárlása 

- „természet doboz” tartalmának összeállítása csoportoként 



 

 

(nagyító, csíráztató tálkák, szép üvegek gilisztafarmhoz, üveglapok, fonalak, szívószá-

lak, hurkapálcák) 

- gyógynövény szárító vásárlása 

- „Tündérkert” kialakítása csoportonként” 

 

 

Boldogan mondhatom, hogy a pályázatot minden pontjában sikerült megvalósítanunk, ezzel 

növelve zöld felületeink hányadát, és a szemléletformálást. 

A pályázat részét képező képzés érdekében felvettük a kapcsolatot az ökoművelődés oldalon 

található 

Outdoor Mission nevű csapattal, akik három részletben nyújtottak saját programjuknak 

megfelelően szemléletformáló képzést a nevelőtestület, a szülők és a gyermekek részére.  

Az általuk összeállított ismertető anyagot honlapunkon is megjelenítettük támogatva a téma 

fontosságát, lehetőséget adva az ismeretek megszerzésére azoknak is, akik nem tudtak személyesen 

részt venni az előadáson. 

Külön kiemelném egyedisége miatt a „természet dobozt”, amely kutakodásra, megfigyelésekre ad 

számos területen lehetőséget a gyerekeknek akár kültéri, akár beltéri foglalkozások alkalmával. 

 

 

 

 

 

A matatófal lehetőséget ad a gyermekeknek a kerti munka elvégeztével egy kis ügyeskedésre. 

Segít a figyelem fejlesztésben, valamint a finommozgások alakulásában. 

 

  

 

 

 

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

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

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

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

a palántákat. 

A „mancsoló” ládát az érzékszervek fejlesztésére terveztük, valamint ügyességi játékokra. 



 

 

 

 

Kiemelném továbbá a „tündérkertjeinket”, amelyeket közösen készítettek el az óvónők a 

gyermekekkel. 

                                          

 

 

Jelentkeztünk az „Ültess fát” elnevezésű programba. Bálint gazda 100. születésnapja alkalmából  

100 köznevelési intézménynek biztosítanak gyümölcsfát, melyet programmal kapcsolnak össze. 

 

 

Sikeres egészségnapi pályázatunkon megrendeztük az „Egészséges kisbocsok napját”,  

ahol a gyermekek a következő programokon vehettek részt az óvodában: 

 

- Fog barát állomás 

- Öltözködj helyesen 

- Kóstolj gyümölcssalátát 

- Hűsítő gyümölcslé 

- Akadálypálya 

- Lelki egészség – Boldog Óvoda program állomása 

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

nevetni együtt! 

Bekapcsolódva a „BLUM” egészségvédelmi programba ebben a nevelési évben is kaptunk  

kicsinyeink részére „egészség zsákokat”. 

 

A nevelőtestület külső képzésen, pedagógus tájékoztató napon vett részt a Fővárosi Közterület – 

Fenntartó Nonprofit ZRT.-nél (a program ingyenes volt): 

- előadás meghallgatása a hulladékkezeléssel kapcsolatban 

- a fenntarthatóság gyakorlata 



 

 

- a hulladékkezelő bemutatása 

 

 

Fenntarthatóságra nevelés:  

- „önfenntartó gazdálkodás” a hátsó udvari magas ágyásokban és a fűszernövény tartóban 

- a külső világ tevékeny megismerésén keresztül ismeretek átadása a természetről gondoskodó 

egyénről, ismerkedés az állat és növényvilággal, ismeretszerzés a tárgyi, természeti környezetünkről 

Ökológiai lábnyom 

- szelektív hulladékgyűjtés a csoportszobák szintjén, valamint az udvaron is 

- beszélgetés, magyarázat, példamutatás az erőforrásokkal való gazdálkodással (áram, víz, hulladék) 

- a megfelelő emberi viselkedés értékként kezelése, megerősítések, jó gyakorlatok 

- multikulturalitás megfelelő pedagógiai szemlélete  

 

      6.   A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA,      

            EREDMÉNYESSÉGE 

 

Munkatervünk szerint a következőképpen használtuk fel rendelkezésünkre álló nevelés nélküli 

munkanapjaink számát: 

 

2018.08.27.: Nevelési évet megnyitó munkatársi és nevelőtestületi értekezlet 
 

I. Munkatársi megbeszélés 

- új Kolléga köszöntése 

- visszatekintés az elmúlt évre és a nyárra 

- a nevelési év feladatai, kihívásai 

- munkaköri változások 

- események, programok ismertetése 

-  

II. Meghívott vendégeink a FESZGYI -Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

munkatársai 
- szeptemberben elindul a szociális segítők hálózata az óvodákban 

- igény felmérés 

- egymás segítése – központ: gyermek 

- prevenció, szociális hátrányos helyzetű gyermekek segítése 

- óvodapedagógus kérés – megfigyelés – szociális helyzet 

- szülői beleegyezés nyilatkozat szükséges  

- szakmaközi egyeztetések, mediáció, családsegítés  

- gyermekvédelmi feladatok  

- tanácsadás – sokrétű – fejlesztő, jogi tanácsadás, 

 

III. Országos óvodai alapprogram 

- Változások területei – Nagyné Dobó Erika előadása 

- óvodai értékek megfogalmazása – csoportos feldolgozás 



 

 

 

IV.  Balázs Diána – óvodapedagógus előadása – a népi hagyományokról 

- Nemzeti Kultúra – alapítása 

- népi kultúra – mese örökítés, leírták – tudásunk innen ered 

- népi kultúra: népdal, néptánc, népmese 

- magyar kultúra – több szempontból vizsgálható. 

- Nemzeti kultúra: összetartozás, mindennapok, sajátoságok gyűjtemény – nem mindennapi 

örökség  

-  sajátos személyi struktúra – népi kultúra- nemzethez tartozás 

- körtánc – több ezeréves hagyomány 

- népdalok – új és régi közt különbség 

- jóslások – óvodában is megvalósítható 

- munkavégzés befejezése – ünneplés- toll fosztás, dal, felvonulás -ezek között óvodába valók 

is akadnak 

- népmese – honlap ajánlás – ebook olvasó – pdf  

- népmese – kapcsolás – ünnepekhez (pünkösd, húsvét.) 

- Néprajzi múzeum, Szentendrei skanzen – Nagy csoportok 

- Termések gyűjtése, szőlő préselés, agyagozás, fonás, gyertya öntés, kavics festés, sütés – 

beosztás, madár csemege, kokárda 

- könyv ajánló 

 

V. Minősítések, óvodapedagógus, jogszabályok, törvények – Nagyné Dobó Erika 

 

- Minősítésre való jelentkezés – 2021 kötelező – érdemes 2020-ban jelentkezni 

- Ellenőrzések – felvételi napló, csoport napló 

- Testvér óvoda – Beregszász - kirándulás szervezés 

- Boldog Óvoda pályázat – pedagógiai program – 10 hónapos program – minden hónap más 

program 

- Havonta 1 óra boldogság „óra” – dokumentálva 

- pedagógus önbizalom – átadni a gyerekeknek (óvodás korban fejlődik az önbizalom) 

- Kézikönyv – segítségkép – Boldog óvoda programhoz 

- Medvenap – Óvoda születésnapja  

- vár készítés – állomások – délutáni program 

- gyermekeknek ajándék készítése 

 



 

 

IV.  Meghívott vendégünk Hosszúné Szántó Anita – belső ellenőr 

- Integritás 

- Adatvédelem – érint 

- Belső kontroll rendszer – rendszer szemlélet kialakítása 

- Szervezet tudatosság 

- Személy- szervezet 

- Cselekedet fontossága 

- Belső kontroll – folyamat rendszer 

- 5 elem: kontrol környezet (ALAPÍTÓ OKIRAT – SZMSZ – IRATKEZELÉS) Etikai nor-

mák (szabályok – vezető) írásbeliség fontos, kontrol tevékenység (gazdálkodás – törvény) 

monitoring- folyamat visszacsatolás (pl: gyakornokoknál a mentor, intézményvezető csoport 

látogatás) 

- Integrált kockázatkezelés – tudatosság – írásban 

- Szabályzatok – Megismerési záradék  

- Információ – kommunikáció 

- Dolgozói együttműködés - szervezet tagjai 

 

 

2018.11.12.: Nevelés nélküli munkanap – fő témája: a külső világ tevékeny 

megismerése 
- Aktualitások, programok 

- Boldogságóra felnőtteknek – Muszka Lujza Emese óvodapedagógussal 

- Mester program ismertetése – Nagyné Dobó Erika 

- Angyalkázás – karácsonyi előkészületek 

- Az óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztensek egy-egy előre megbeszélt, a 

környezetismerettel kapcsolatos témakörből tartották meg a ppt-s előadásaikat. 

Témaköröket lsd: 4.2.4. pontban. 

- Vendégünk Medjesi Anna a Menedék Egyesület képzésszervezője                         

       - előadás az Egyesület munkájáról 

       - befogadás, elfogadás 

       - oltalmazott, menekült- státuszokról                                                                   

       - „Babák” – multikulturalitás a nagyvilágban – zenés játék 

       - Papír bábszínházi előadás 

- Vendégünk Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 

        - Óvodánk története – előadásd az intézmény területén 

        - Helytörténeti séta – nevelőtestületünk közös sétája a környékünkön, a külső világ  

tevékeny megismerése – Épített környezetünk témakörében 

- Mozizás – Közös filmezés a Helytörténeti Gyűjteményben. 

A film címe: Életrevaló 

 

2019.03.28.: Nevelés nélküli munkanap – fő témája a külső világ tevékeny 



 

 

megismerése 
Ezen a napon a nevelőtestületnek külső helyszínre szerveztem továbbképzést. 

A Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit ZRT.-nél a következőtémakörökben, részben  

interaktívan hallgattunk értékes előadásokat. 

- a hulladékkezelésről 

- a fenntarthatóság gyakorlata 

- a hulladékkezelő bemutatása 

 

2019.05.31.: Nevelés nélküli munkanap – Intézményi évzáró ünnepség 
 Év végi összegző évértékelés 

 A csoportok bemutatják évzáró műsorukat 

 Felnőtt néptánc munkaközösség műsora 

 Közös népdal éneklés a családokkal 

 Közös néptánc a családokkal 

 

      7.   AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MEGBÍZATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ  

            FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

7.1.A gyermekvédelmi munka az óvodában 

 

2018. szeptemberétől heti 2x4 órában szociális segítő tartózkodott az óvodában. Ez az idő  

intervallum a nevelési év tavasától 4 órára redukálódott, miután az iskolákba is részt kellett vállalni 

a szociális segítőknek. 

Nagyon lelkiismeretesen, magas szociális és jogi tudással végezte munkáját nálunk Kosztolányi 

Tímea. 

Számos esetben kértük ki a véleményét, tanácsát, és konkrét segítségét is. 

Részt vett szülői értekezleteken, délelőtti foglalkozásokon, és rendszeresen járt a csoportokban is. 

Mindig arra törekedtünk, hogy minden esetben legyenek az észrevételek, megfigyelési eredmények 

és problémák egyeztetve a gyermekvédelmi felelőssel és az óvodavezetővel. Erre a következő 

évben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az volt a tapasztalatunk, hogy sajnos az ügyek lassan 

haladnak, többszöri elhúzódó tárgyalások és esetmegbeszélések sem vezetnek eredményre a 

rendszerben. 

 

A gyermekvédelmi felelős folyamatosan felmérte az óvodába járó gyermekek és családjaik 

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

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

mindig egyeztettük. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról bővebben a gyermekvédelmi munkaközösség 

beszámolójában olvashatunk. (Lsd. melléklet) 



 

 

Kirívó intézkedést nem történt. 

 

7.2.Munkaközösségek működése, értékelése 

 

 

Munkaközösségeink nem változtak ebben az évben sem. 

 

Munkaközösségeink: 

             1. Intézményi önértékelési munkaközösség     

             2. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában     

             3. Néptánc az óvodában                                                           

             - Gyermek néptánc 

             - Felnőtt néptánc 

A munkaközösségeink munkaterv alapján működnek, melyet a munkaközösség vezetők készítenek 

el az óvodavezető jóváhagyásával. 

Tervezésükben és működésükben a gyermek néptánc oktatáson kívül egyre komolyodó 

tevékenységet látok. 

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

területen ismertethető meg a nagycsoportos életkorú gyermekekkel. 

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

gyermekvédelmi munkaközösség esetében szükség esetén- beszámolnak a tevékenységeikről. 

Éves munkájukról készült beszámolók a mellékletben olvashatók. 

 

             7.3.A nevelőtestület által szükségesnek tartott elvek 

 

Legfontosabb elvünk, hogy a „gyermekek mindenek feletti érdekei” érdekében dolgozunk! 

További alapelveink az 1.2.pontban olvashatók. 

 

     8.    GYERMEK-ILLETVE DOLGOZÓI BALESETI STATISZTIKA, A  

            BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT VEZETŐI INTÉZKEDÉSEK 

 

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

épségében változást eredményezett volna, illetve a dolgozók munkavégzése elé akadályokat 

gördített volna. 

Nagy Zsoltné munkavédelmi felelős nagyon lelkiismeretesen végezte a feladatát. Minden hónapban 

más előre megtervezett szempontok alapján vizsgálódott, aminek eredményeit írásba is foglalta 

javaslattételekkel együtt. 

Egyéb esetekben pedig szükséges szerint szólt a balesetveszélyekről, amiket igyekeztünk minél 

előbb elhárítani. 



 

 

 

Az óvodavezető intézkedései:                                                                                         

- munkakörönként megfelelő munkaruházat biztosítása (munkavédelmi boltban vásároltuk a 

cipőinket) 

- a munka során használt eszközök baleseti veszélyeiről való tájékoztatás 

- megfelelő tárolás, a közlekedő terek akadálymentesítése 

- a csoportszobák felszereléseinek áttekintése balesetmegelőzési céllal 

- a csoportnaplóban megjelenítjük az óvónők gyermekeknek tartott balesetmegelőzési  

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

- menekülési útvonalak megismerése, elhelyezése 

- veszélyforrások mielőbbi felmérése, kiiktatása, védelmi intézkedések meghozatala 

- ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának meglétét, kellő esetben fi-

gyelmeztet a vizsgálat elvégzésére 

 

     9.    KAPCSOLAT A SZÜLŐI SZERVEZET KÉPVISELŐIVEL 

            9.1. A kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 
 

Az intézményben a Szülői Szervezet tagjai önkéntesen vállalják a plusz feladatot. 

Feladataik: 

 képviselik csoportjuk szülői közösségét 

 évente három alkalommal részt vesznek a Szülői Képviselet értekezletein 

 megismerik az óvoda működésével kapcsolatos információkat, feladatokat 

 véleményt nyilvánítanak 

 megosztják az óvodavezetővel a képviseletük alatt álló családok kérdéseit, kéréseit 

 egyes kérdésekben döntési jogukkal élnek 

 együttműködnek az intézmény optimális működése érdekében 

Jóleső érzésként mondhatom el, hogy nagyon aktívak voltak ebben az évben a szülők. 

Kéréseiket, kérdéseiket bátran megfogalmazták felém. Együttműködésükről biztosítottak. 

Megerősítést nyert az, hogy együtt magasabb színvonalon tudjuk végezni a feladatainkat. 

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

gondjuk, problémájuk. 

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

együttműködés. 

A közös gondolkodás eredményeként a nyári zárás idejében az első udvari tűzfalat közös erővel 

lefestettük, melyhez támogatótól kaptunk festéket, és Zongor Veronika festőművész Édesanya tervei 

és irányítása alatt végeztük a munkát. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI     

                

Idén is törekedtünk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljunk intézményünk külső 

partnereivel. 

Új kapcsolatok felé is nyitottak voltunk.        

       

 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ: Az év folyamán nagyon szoros 

együttműködéssel, partneri kapcsolatban dolgoztunk együtt ismét. 

A GLPI rendszeren jelentve a problémákat a lehető legrövidebb időn belül kapunk segítséget. 

Ami nehézséget okoz az a beszerzésre vonatkozó folyamatosan megújuló szabályzat. Nehézkes volt 

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

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

előfordulnak nehézségek. Általában igyekszik mindenki a jó és közösen elfogadható megoldás 

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

A gazdasági ügyekben is sok segítséget kapunk, valamint a pályázatok elszámolásában egyaránt. 

Köszönet érte! 

 

Hungast étkeztető cég: Az ételek mennyisége épphogy elegendő, több alkalommal jeleztük a 

mennyiségi és minőségi problémáinkat feléjük. 

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



 

 

mindig sok az elmaradás. Különös tekintettel a külön étkezők étrendjére és ételeik szállítási módjára, 

valamint a szállításkor használt eszközök tisztaságára vonatkozóan. Ez idén sem változott sajnos. 

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

étel élvezeti értéke is fontos kritériuma kéne, hogy legyen. 

 

Bölcsőde: Továbbra is kapcsolatban állunk az Aprók Háza bölcsődével. 

Tájékoztatjuk egymást a bölcsődében maradó és a felvett gyermekekkel kapcsolatosan.  

Szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk a következő évben. 

 

Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő testület: 

Az adatszolgáltatásokat igyekeztünk pontosan és határidőre megküldeni.  

A hivatalos megkereséseknek eleget tettünk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Ferencvárosi Önkormányzatnak, a Képviselő-testület 

tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.  

Idén a Humánszolgáltatási Iroda karácsonyi ünnepségén, valamint pedagógus nap alkalmából 

szervezett ünnepélyen szerepeltek nagycsoportosaink nagy sikerrel. 

 

Védőnői Szolgálat, Óvodaorvos: 

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

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

kérelemhez szükséges védőnői vélemény megírására. 

Rendszeresen végzett ellenőrző vizsgálatokat, tanácsokkal segítette a családokat. 

 

Kerületi óvodák: 

Jó szakmai együttműködésben állunk a IX. kerületi óvodákkal. Egységes álláspontot képviselünk a 

szakma bizonyos területein. Összehangoljuk munkánkat. Különösképpen a Liliom és a Csicsergő 

Óvodával, akik nevelés nélküli munkanapjainkon az ügyeletet biztosítják. 

Előfordult, hogy idén a Csudafa Óvoda is besegített a nevelés nélküli munkanapunkon a jelentkező 

gyermekeket fogadni. Köszönet mindenkinek a támogató segítségért! 

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

 

Iskolák: 

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

Az igazgató váltást követően sajnos ebben a nevelési évben nem sikerült kapcsolatot kialakítani. Az 

új igazgatónő nem volt nyitott a közeledésünkre. Így nem tudtuk használni az udvarukat sem. 



 

 

Az Ádám Jenő Zeneiskolában jártunk hangszerbemutató koncerten a Zene Világnapja alkalmából.  

Patrona Hungariae iskolából közösségi munkára érkeztek hozzánk tanulók. 

 

Szakszolgálat: 

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

logopédus intézményünkben tartotta óráit heti rendszerességgel. Tájékoztattak a felmérések és 

egyéni haladások eredményeiről, segítették az óvodapedagógusok munkáját tanácsaikkal is. 

A vizsgálatok és a szakvélemények kézhez vétele közötti időszak lecsökkent.  

 

Komplex Általános Iskola utazó gyógypedagógusai - SNI gyerekek ellátása  

Az utazó gyógypedagógussal és az utazó logopédussal szintén folyamatosan kapcsolatban álltunk. 

Tájékoztattak a gyermekek fejlettségi állapotáról. Tanácsokkal látták el az óvodapedagógusokat és a 

szülőket.  

A gyermekekről szóló fejlődési lapot rendben találtam év végén. 

 

Egyéb kapcsolatok: 

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

munkaközösség új tagjai számára, valamint adományával hozzájárult a kézműves foglalkozások 

színvonalasabbá tételéhez is. 

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

tortát. Köszönet érte! 

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

Ebben a nevelési évben nagyon komoly lépéseket tettünk a testvéróvodai kapcsolat kialakítására. 

A beregszászi 9. számú óvodát meglátogatta nevelőtestületünk hét tagú csapata.  

Köszönjük sz Önkormányzat segítő támogatását, az utunk létrejöttét, a szakmai munkához való 

hozzásegítésünket. A három napos szakmai program nagyon eredményes volt. 

A szakmai délutánt követően közösségépítő kiránduláson vettünk részt. Ismerkedtünk a kultúrával, 

a várossal, és gasztronómiai élményeket is kaptunk. 

 

A Magyar Rádió által felkínált gyermekkoncertek rendszeres látogatói vagyunk.  

A Józsefvárosi Galéria kézműves foglalkozásain is szívesen veszünk részt. 

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

együttműködést, melyet a falfestés ügyintézésével kapcsolatban tett. 

 

 



 

 

   11.    A KÖLTSÉGVETÉSI, GAZDASÁGI EREDMÉNYESSÉGE, PROBLÉMÁI 

            AZ ÓVODA GAZDASÁGI HELYZETE 

            11.1. Pályázatok 

 

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

Ezen kívül részt vettünk kerületi rajzpályázatokon. 

A DM rajzpályázatán napkrémeket nyertünk minden csoportnak.  

 

            11.2. Egyéb bevételek 

 

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

40.000 forint értékű eszköz támogatást kaptunk a szerződés értelmében. 

- A gyermekek egészséges fejlődéséért alapítvány Cserép Mária nyugalmazott óvodavezető által 

megalapított alapítvány. Az alapítvány óvodánkba járó gyermekeink fejlődését támogatja az Alapító 

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

 

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

                     szereplő eszközök beszerzése, pótlása 

 

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

beszerzését. 

Felmértük, hogy a csoportoknak milyen eszközigénye van. 

Ennek értelmében a következő beszerzések történtek: 

 szertár fejlesztés: -    fejlesztő játékok 

- vizuális eszközök 

 könyvtár fejlesztés:     - szakkönyvek 

  - fejlesztő füzetek 

  - hagyományőrző szakirodalom 

 szakmai folyóiratok vásárlása 

 továbbképzési keretünket szakmai továbbképzésekre költöttük 

 csoportszobák eszköz fejlesztése: 

- fejlesztő játékok vásárlása 

- szükség szerint új szőnyegek vásárlása 

- vizuális eszközök beszerzése 

- új faliújságok vásárlása 

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

 az étkezéshez szükséges eszközök pótlása, beszerzése 

 konyháink szükséges felszerelési tárgyainak beszerzése 



 

 

 torna szertár fejlesztése: fejlesztő és sporteszközök 

 egyebek: dekorációs anyagok, és alapanyagok 

 teraszra: nagymozgást fejlesztő eszközök, kültéri játékasztalok, további mozgást fejlesztő 

eszközök, szőnyeg 

 a Magyarországon élő Vietnámi Egyesület támogatásával a teraszra műanyag játék házikót 

vettünk 

 

            11.4. Játszótéri eszközök 

 

 udvari eszközök: - kerti szerszámokat, matatófalat,  

 Kresz terasz: közlekedési eszközöket 

 

Az óvoda gazdasági helyzetéről elmondható, hogy optimálisan igyekeztem felhasználni a 

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

tervezés kereteit újra kell engedélyeztetni a változások következtében. 

 

             11.5. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ felújításai, beszerzései 

o Kerti csap felszerelése 

o Homok feltöltése a hátsó udvari homokozóban 

o Első és második emeleti konyhákba csepegtető polcok vásárlása 

o Eszközök beszerzésének segítése 

o Szállítási feladatokban segítségnyújtás 

o Új gáztűzhely vásárlása a második emeleti konyhába 

o Tork intimtasak tartók vásárlása 

o Zászlók beszerzése 

o Épület főbejárat teljes körű felújítása 

o Fejlesztő szoba festése 

o Személyzeti hűtő vásárlása 

o Udvari mászóka kötélzetének kicserélése, felszereltetése 

 

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

 

            11.6. A Felújítási Iroda munkálatai 

Sajnálatos módon a Felújítási Iroda idén sem végzett az intézményünkben ablak cseréket. 

Mindössze két nyílászáró cseréjét a Fülesmackó és a Panda csoportban kaptuk meg.  

 



 

 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN                                         

                                                                                                                                         

Ebben a nevelési évben nem történt rendkívüli esemény az intézményben. 

 

 

 13.    AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ ELLENŐRZÉSEK 

          13.1. Ellenőrzést végző szerv 

 

1. Humánszolgáltatási Iroda 

2. HACCP rendszer felülvizsgálata 

3. Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

4. Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

 

 

          13.2. Ellenőrzés tárgya 

 

1. Tanügyigazgatási ellenőrzés            - Humánszolgáltatási Iroda                                                           

2. HACCP rendszerünk működtetésének ellenőrzése  

3. Ételosztás ellenőrzés 

4. Leltár ellenőrzés 

 

          13.3. Megállapítások 

 

1. Mellékletben csatolva 

2. Mellékletben csatolva 

3. Minden rendben volt. 

4. A leltár rendben volt. Megbeszéltük a tárgyi eszközök új helyének kijelölését. 

 



 

 

 

 

14.ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

 

Idén is kihasználtuk a pályázatok adta lehetőségeket, hogy építsük és szépítsük  

 

környezetünket, és programokkal gazdagítsuk a gyermekek életét, bővítsük ismereteiket. 

 

  

 

 

 

 

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

1. Sport pályázat ESZSB.  

55/2018 (IV.25.) 

   120.000 Ft.- 2018.11.26. 

2. Egészségnap ESZSB. 

31/2019.(III.06.) 

   120.000 Ft.- 2019.06.20. 

3. Intézményi Zöldpont VVKB. 

277/2018.(X.24.) 

1.000.000 Ft.- 2019.05.23. 

4. 

 

Adventi támogatás ESZSB. 

192/2018.(XI.21.) 

   112.000 Ft.- 2019.01.15. 

5.  

 

Sport támogatás ESZSB. 

32/2018 

   116.000 Ft.- 2018.12.06. 

 

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

és kültéri fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk. 

2. Egészségnapi elnyert pályázati összeget a gyermekek egészséges életmódra nevelésének, az 

egészségmegőrzés és az egészséges táplálkozás szemléletformálásának kialakítására fordí-

tottuk, az egészségnapi rendezvényünkön. 

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

matatófal, mancsoló láda vásárlására fordítottuk. A gyermekek környezeti neveléséhez vásá-

roltunk szemléletformáló eszközöket. Ilyenek voltak a palack prés, az esővíz gyűjtő. 

Minden csoport készített a csoportszobába Tündérkertet, és összeállítottam egy „természet 

dobozt”, amely a gyermekek környezeti nevelésének alapcsomagja lett. Lehet vele felfedez-

ni, kutakodni, kísérletezni, és megismerni egyaránt. 

 

   15.   ÖSSZEGZÉS                                                                                               

 

 A 2018-2019-es nevelési évre kitűzött céljainkat megvalósítottuk. 

 A törvényi előírásoknak megfelelően módosítottuk dokumentumainkat. 

 A megvásárolt eszközök által szépültek csoportszobáink, bővültek szertáraink. 

 A felújítások által szépült és alakult óvodánk képe. 



 

 

 Megtartottuk ünnepeinket, hagyományainkat. 

 Partneri kapcsolatainkat ápoltuk, új kapcsolatokra tettünk szert. 

 Munkaközösségeink aktívan működtek. 

 Újból szembesültünk erősségeinkkel és gyengeségeinkkel. 

A felmerülő problémákat legjobb szakmai tudásunk és emberi hozzáállásunk szerint igyekeztünk 

megoldani. 

Tudjuk, hogy van még hova fejlődnünk szakmai-módszertani szempontból, közösségi szempontból. 

De már tudjuk az irányokat, ismerjük a közösen megfogalmazott célokat! 

 

 

 

 

 

Szeretném megköszönni a Kollégáim munkáját! 

Jó volt közös célokért, közös feladatokban együtt dolgozni! 

Jó volt érezni az összetartozást a kihívásokkal szemben! 

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

Köszönöm külső partnereinknek a támogatását, segítségét! 

Köszönöm rendszergazdánk segítőkészségét! 

Köszönöm a vizuális műhely gyermekeinek a sok szép élményt! 

Köszönöm a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda elért eredményeit a 2018-2019-as nevelési évben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019.10.31. 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 

1092 Budapest, Erkel utca 10. 
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Készítette: Dúcs Attiláné 

 óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

 



 

 

 

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

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

önértékelési rendszer szempontjai alapján. Kijelölt értékelendő pedagógusaink: 

 Dúcs Attiláné 

 Dudásné Nagy Boglárka 

 Fábiánné Hajnali Edina 

 Juhászné Gyulányi Andrea 

 Kapitány Etelka 

 Kovács Katalin 

Kapitány Etelka önértékelése áttolódott a következő nevelési évre. Kovács Katalin óvodapedagógus 

elbocsájtásra került egyéb okok miatt. A többi kollega önértékelése sikeresen megtörtént. További 

feladatuk értékelésük alapján az önfejlesztési tervük elkészítése.  

Folyamatosan nyomon követjük a törvényi változásokat, azokat beépítjük intézményünk értékelési 

rendszerébe, szükség szerint módosítjuk.  

Figyelemmel kísérjük az előmeneteli rendszert, hogy kinek válik szükségessé a minősítő vizsga, 

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

gyakornoki státuszát, munkájukat mentoraik segítették a Gyakornoki Szabályzat szerint. 

Jelentkezésüket a minősítő vizsgára határidőre megtették, portfóliójukat 2018. november 25-ig 

feltöltötték az Oktatási Hivatal honlapjára. 

Gyakornokok: 

 Muszka Lujzi (mentora: Gosztom Istvánné) 

 Keserű (Nagyházi) Vanda (mentora: Nemesné Vadász Edit) 

Minősítésük 2019. szeptemberében történik. 

 Muszka Lujzi – 2019. 09. 17. 

 Keserű (Nagyházi) Vanda – 2019. 09. 19. 

Pedagógus I fokozatból: 

 Schimkovitsné Szilágyi Mónika minősítő eljárásának segítése (Pedagógus II. fokozat) 

folyamatos. 

Minősítése 2019. 10. 04-én történik a következő nevelési évben. 

Pedagógus II fokozatból: 

 Nagyné Dobó Erika óvodavezető sikeres minősítő vizsgát tett (Mesterpedagógus fokozat). 

 

A BECS tagjai és az óvodavezető között folyamatos a kapcsolattartás. 

Intézményünkben sikeres tanügyigazgatási ellenőrzés is történt.  



 

 

 

Az alábbi faladatainkat sikeresen elvégeztük: 

A gyermekek személyiségfejlődésének méréséből született adatokat intézményi szinten 

összesítettük, az eredményeket felhasználjuk az intézményi szintű fejlesztési célok 

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

szerzett információk segítik az intézményi munkánk eredményességének meghatározását. 

Vezetői innovatív elképzelések megvalósítása, véglegesítésre való törekvés (intézményi innováció 

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

stabilizálása) folyamatos a gyakorlatban. 

A bölcsődékkel, iskolákkal folyamatosan törekedtünk a kölcsönös kapcsolattartásra, szakmai 

látogatások, továbbképzések formájában. Rendezvényeink megvalósításába bevontuk az iskolás 

gyermekeket is (például Mátyás nap). 

Folyamatos a megkezdett irányvonal fenntartása, a fenntartó felé továbbra is jelezzük az 

infrastrukturális, tárgyi fejlesztési, korszerűsítési szükségletekről eredő hiányokat, változtatási 

szükségleteket a helyi adottságok hatékony kihasználása érdekében. 

A törvényi előírásoknak megfelelően pótoltuk, előírt tartalommal elkészült az intézmény 5 éves 

továbbképzési programja (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 

 

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

megváltozott intézményi feltételek indokolták.  

Az intézményvezető irányításával, a nevelőtestület aktív támogatásával készül a Pedagógiai 

Program, a megváltozott feltételeknek megfelelően. 

A munka módszerei: 

Korszerű gondolkodás, a program alappilléreinek megfogalmazása és az innovatív módszerek, 

technikák megvalósíthatóságának fegyelembe vétele. PPT formátumú beszámolók.  

Feladatainknak eleget tettünk, további folyamatokra van még szükség.  

III. További szakmai fejlődésünk érdekében több továbbképzésen is részt vettem: 

2019. március 28. Hulladékkezelés és újrahasznosítás 

2019. május 20. Érzékenyítő Program – Oláh Anna 

2019. június 17 – 19. Látogatás a beregszászi testvéróvodába – szakmai napok 

2019. július 31.  A beszámoló és a munkaterv elkészítése a törvényi változások alapján - online 

 

  

 

 



 

 

IV. Idei eredményeink rövid összegzése az intézményi önértékelés területén 

A kijelölt pedagógusok önértékelésének sikeres lefolytatása mellett folytattuk az intézményi 

önértékelés folyamatát is.  

Évenként elvégzendő egyik feladatunk partnerkapcsolataink terén a gyermekek neveltségi 

szintjének felmérése.  

Eredményeink intézményi szinten: 

Az intézményt látogató gyermekek többsége rendelkezik az együttélés szabályainak ismeretével és 

zömmel helyesen is alkalmazza. A felgyorsult világ következményeként azonban jellemző a 

gyermekekre a túl hangos beszéd és az agresszív megnyilvánulásokra való hajlam. Célunk, hogy 

képesek legyenek a helyes kommunikációt megfelelően alkalmazni, a felmerülő konfliktusokat a 

megfelelő módszerekkel kezelni, érzelmeiket a megfelelő módon megélni és kifejezni. Céljaink 

elérése érdekében az intézmény több pedagógusa továbbképzéseken vett részt (Konfliktuskezelés, 

Boldogságóra, Gyermektánc az óvodában, Így tedd rá!, Népművészeti képzés, Kertészeti képzés), 

melyek bevezetésre kerültek intézményünkben, az új szakmai módszereket a mindennapokba 

beépítve alkalmazzuk. 

A statisztika eredményét nagymértékben befolyásolják a gyermekek életkori sajátosságai és az év 

közben változó gyermekösszetétel (pl. megnövekedett a külföldi gyermekek száma, ezáltal a 

kulturális háttér, az anyanyelv és a társadalmi szokások megváltozása). 

Az intézménybe járó gyermekekről elmondható, hogy szívesen kommunikálnak mind a felnőttekkel, 

mind a társaikkal. Az idegen anyanyelvű és magyarul nem, vagy keveset, vagy nem jól beszélő 

gyermek esetében legtöbbször a szülők tájékoztatása alapján tudjuk megítélni, hogy saját 

anyanyelvén hogyan kommunikál. A magyar anyanyelvű gyermekeknél jellemző az összefüggő, 

érthető beszéd és a koruknak megfelelő szókincs. A külföldi gyermekeknél elsődleges feladatunk a 

nyelv tanítása, a szókincs bővítése. Intézményi szinten a legnagyobb problémát a beszédhibák és a 

beszédfegyelem okozza. Elsődleges feladatunk szakemberek bevonásával ezek javítása, fejlesztése. 

A gyermekek életkori sajátossága a játéktevékenység, melyben szocializálódnak. Ez a szocializációs 

folyamat tükröződik a statisztikai adatokban is. Szeretnek játszani a saját korosztályukkal, de a 

felnőttekkel is. Általában betartják a játékok írott és íratlan szabályait, jellemzően megóvják 

játékeszközeiket, képesek játék közben alkalmazkodni, szerepeket felvállalni. A legjellemzőbb 

játékfajta a konstruáló játék, de minden játéktevékenység közel azonos mértékben fordul elő. A 

kedvelt játéktevékenységeket nagymértékben befolyásolják az otthonról hozott szokások, melyek a 

családok társadalmi különbségeiből fakadnak (sokszor magányosan játszanak otthon a gyerekek).A 

szabad játék során képesek egymás, illetve a pedagógus támogató, irányító szerepét is elfogadni, 

szükség esetén igénylik is azt. Az intézményt látogató gyermekek változatos étkezési szokásokkal 

érkeznek hozzánk. Mindannyian 1-1 kivétellel képesek az önálló étkezésre, átlagos tempóban. Bár 



 

 

többségében nyugodtan és kulturáltan étkeznek, mégis a legnagyobb problémát ennek hiánya és az 

étel válogatása okozza. Ezek több okra vezethetőek vissza, úgymint gasztoenterológiai, vallási, 

kulturális, sajátos nevelési igény, szociális, családból hozott nevelési problémák. Intézményünk 

figyelembe veszi és minden esetben differenciál és egyéni, egyedi megoldásokat talál a 

problémákra. 

Az intézményt látogató gyermekek nagytöbbsége tisztán, rendezetten jár óvodánkba. Ruházatukra a 

nap folyamán is igyekeznek vigyázni, de korosztálybeli sajátosságok jellemzőek. Ugyanez jellemzi 

az önálló öltözködést is, képességbeli megoszlás az uralkodó. A gyermekek 1-1 kivétellel 

megismerik ruháikat, megnevezésükre is képesek – nyelvi akadályok miatt előfordulnak 

hiányosságok (idegen nyelvű, beszédhibás, SNI-s). Az önálló öltözködésre a közösség 

háromnegyede képes, a többieknek segítségre van szüksége. Legtöbb esetben a koordinált mozgás 

fejletlensége, a finommotorikus képességek gyengesége vagy/és nevelési probléma okozza. További 

feladataink minden esetben egyedi elbírálás kérdése. 

Másik elvégzendő feladatunk a szülőkkel való együttműködés minőségének javítása, elégedettségük 

- elégedetlenségük feltérképezése. 

A mérések feldolgozása jelenleg folyamatban van, de az előzetes megfigyelések, beszélgetések 

alkalmával tapasztaltak alapján eredményeink hasonlóan pozitív visszajelzést fognak tükrözni.                  

 

 

 

 

 

Budapest, 2019.09.16. 

 

 

                                                                                                                                  Dúcs Attiláné  

munkaközösség vezető 



 

 

 

 
 

 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda  

Gyermek néptánc munkaközösségének beszámolója 

 2018-2019-as évre 

 

 
 

Készítette: Balázs Diána 

munkaközösség vezető 

Budapest 2019. 09. 19. 



 

 

 

 

„Kör, kör ki játszik? Még sok gyerek hiányzik abból a nagy körből, melyben egymás kezét fogva 

önfeledten tudunk örülni az ősi játékokat játszva. A nagyszülők, dédszülők meséi lassan a múltba 

vesznek, dalaik elhalkulnak, táncaik feledésbe merülnek a mindent elsöprő modernizáció és a 

tömegkultúra igénytelenséget diktáló áradatában. 

 Mit tehetünk? Semmit és mindent. 

Semmit, ha mindezekbe beletörődve mese helyett fásultan ültetjük a gyerekeket a képernyő elé. 

Mindent, ha megkeressük azokat a kis örömforrásokat, melyekkel élményt adhatunk a szürke iskolai 

napok egyhangúságát oldva. Ilyen nevelési eszköz lehet a játék, a tánc, mely test és lélek épülését, 

szépülését egyaránt szolgálja. Egy olyan sokszínű gazdag népi kultúrával rendelkező nemzet, mint a 

miénk, nem feledkezhet meg a hagyományok tiszteletére, ápolására nevelni az utódokat. 

Európába tartunk, ezt manapság gyakran hallhatjuk. Reményeim szerint sajátos nemzeti jegyeinket, 

karakterünket nem levetkezve, hanem épp ezeket megerősítve érkezünk oda. „ 

 

(Foltin Jolán 2010. 3.) 

(Játék és tánc az iskolában Sorozat: Neuwirth Annamária: Néptáncóra az általános iskola 1. 

osztályában Hagyományok Háza Bp. 2010.) 

 

 

Az óvodai nevelőmunkánkban népi játékaink fontos szerepet töltenek be. A zenei anyanyelv 

megalapozása során, kihangsúlyozódik a közös dallal együtt végzett mozgás, amely serkenti az agy 

működését, mozgásos ingereivel aktivitásra késztet.  3-7 éves korban mozgással hozhatók 

működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, tehát ebben a korban a leghatékonyabb 

tanulási forma a mozgás, az értelmi képességek fejlesztésében is. Az óvodában ritkán éneklünk, 

mozdulatlanul állva vagy ülve a magyar népi dalos játékokban többnyire van mozgás, akár egyedül, 

akár társsal. Kezdetben egyszerűbb mozgásokat végzünk: ölbéli játékok, szöveg utánzó mozgások, 

később megjelenik egy-egy társ, akivel kézfogás nélkül, majd kézfogással a teret egyre inkább 

bejárva egyre bonyolultabb térformákban és mozgásformákban járva, táncolva. 

A gyermek néptánc munkaközösség célja óvodánkban hogy, az óvodás gyermekek 

megismerjék, megszeressék a népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek az élő zene varázsával, 

hangulatával, a népi hangszerekkel és ez által ének-zenei kompetenciájuk, mozgásuk, esztétikai 

fogékonyságuk egyben egész személyiségük fejlődjön. Elsődleges feladatunk, hogy a helyi 

tájegységünkre jellemző néprajzkutatók által vagy saját gyűjtéseket programunk elvei 

szerint/évszakok jeles és ünnepnapjai/ beépítsük az éves tervbe differenciáltan. 

A rendkívül gazdag és értékes népzenei és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb mozgás 

elemekkel, élmény-szerűen épüljön be a gyermekek mozgásanyagába. 

Sokirányú mozgásos tevékenység biztosítása, komplexitás, az egyéni fejlesztés. A tehetséges 

gyermekek kiemelése, fejlesztése. A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, 

közösségi szellem, egymásra figyelés, testi és értelmi képességek fejlesztése.  

Azért tartom fontosnak a néphagyományok óvodai megvalósításának témáját, mert az 

élményszerűség, és az időtálló értékek mellett iránymutatást és identitást is plántál a gyermekekbe. 

A pedagógus oldaláról pedig stabil, megkérdőjelezhetetlen tartó pilléreket biztosít az ismeret 

átadáshoz.  

Azért érdemes elmélyednünk a témában, mert a folklór kutatás és a hagyományaink kellően alapos 

ismerete nem képezi az óvodapedagógus alapképzés részét. Ugyanakkor, azt gondolom, hogy 

minden pedagógusnak tisztában kellene lennie a saját, valamint a neveltjei hagyományaival. 

Meglátásom szerint, mi pedagógusok közösen sokat tehetünk, hogy a gyermekek számára magától 

értetődő legyen miért is olyan fontos érték a hagyományőrzés. 

 

Célunk volt, hogy: 

Az óvodás gyermekek megismerjék, megszeressék a népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek az élő 



 

 

zene varázsával, hangulatával a népi hangszerekkel és ez által ének-zenei kompetenciájuk, 

mozgásuk, esztétikai fogékonyságuk egyben egész személyiségük fejlődjön. 

Sokirányú mozgásos tevékenység biztosítása, komplexitás, az egyéni fejlesztés. A tehetséges 

gyermekek kiemelése, fejlesztése. 

Pillanatnyi alkotó kedvük szerint, néhány elemi alaplépés ismeretében egyéni variációkat hozzanak 

létre, szabadon rögtönözzenek. 

A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra figyelés, testi 

és értelmi képességek fejlesztése. 

Az évkör mentén, a jelesnapokhoz igazodva sajátították el a gyerekek az erre az évre tervezett zenei 

anyagot és mozgásformákat. Az ismeretek és képességek mélyebb elsajátításának érdekében magas 

ismétlés számokkal dolgoztunk és gyakran visszatértünk egy-egy anyagrészhez. 

A három csoport évvégére eltérő fejlettségi szintre került. Az egyes csoportok a maguk fejlettségi 

szintjén, jól alkalmazható, elmélyült tudást szereztek. 

 

 

Budapest, 2019.09.19. 

 

 

 

                                                                                                                 Balázs Diána 

                                                                                                        munkaközösség vezető 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉPTÁNC MUNKAKÖZÖSSÉG 

BESZÁMOLÓ 

2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 

Az előző nevelési évben is a hagyományokhoz híven mind a gyermekeknek, mind a 

felnőtteknek néptánc alapozó gyakorlatokat tartottunk, amely foglalkozások keretein 

belül ismerkedtünk a tájegységekkel, népi kultúráinkkal, dalanyagunkkal, 

népviseleteinkkel, táncdialektusokkal. A foglalkozások témáit havi lebontásban 

osztottuk fel. 

 

A gyermekekkel népi játékokat, mondókákat, dalokat tanultunk, egyszerű 

mozgásformákkal kísérve, segítségül véve az "Így tedd rá" tanításait. Játékos 

eszközökkel (virág, forma) segítettük a gyermekeket a különböző egyszerű lépések, 

ugrások megismerésére. Velük heti rendszerességgel foglalkoztunk. Természetesen a 

mozgás örömén túl őket is próbáltuk bevezetni a népi motívumok, hagyományok, 



 

 

kultúránk szépségeibe. Beszélgetések, könyvek nézegetése útján. 

 

Éves munkánk megkoronázásaként hagyományainkhoz híven a ferencvárosi 

művelődési házban tartott nagyszabású nevelési évzáró keretén belül adtunk számot 

mind a felnőttek, mind a gyerekek az általuk elsajátított táncanyagról. 

 

 

Budapest, 2019. 09. 15.  

 

Tisztelettel, 

 

 

Schimkovitsné Szilágyi Mónika 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi munkaterv értékelése 

2018-2019. nevelési év 

 

 

 

 

 

 

Készítette : Juhászné Gyulányi Andrea 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, 

de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? 

Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, 

s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, 

amelyet bennük kialakítani akarunk.” (Platon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gyermekvédelmi munka éves értékelése. 

2018.-2019. nevelési év 

 

Csoportok száma: 8 

Gyermekek száma: 118 

Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény: 5 

Sajátos Nevelési Igény:5 

Hátrányos Helyzet :1 

Halmozottan Hátrányos Helyzet:------ 

Beilleszkedési Tanulási Magatartás nehézség: 2 

 

 

Gyermekvédelmi tevékenységünket meghatározó jogszabályok: 

  1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról  

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

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

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

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

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

 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről  

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

kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, 

valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról 

  Ferencváros Esélyegyenlőség programja 

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

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

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

esélyegyenlőség jegyében, a problémák megoldásában. Folyamatosan tájékozódtam az intézményen 

belül a csoportokba járó gyermekek felől, az esetlegesen felmerülő problémák miatt. Részt vettem 

eset megbeszéléseken, ahol a tapasztalatok cseréje folyamán további hasznos információkat kaptam.  

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

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

nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. Nagyon fontos volt az 

óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg tudjuk oldani. 

 



 

 

- Az idei nevelési évben a törvényi előírásoknak megfelelően egy szociális segítő támogatta a 

munkánkat. 

 

Jogszabályi háttér: 

2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ 

az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő 

önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében 

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes 

szabályozást az Nmr. tartalmazza. 

Az óvodai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a 

gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

- A családokkal és a szülőkkel folytatott bizalmas beszélgetések lebonyolítására intézményünkben 

rendelkezésre állt egy külön helyiség ahol meg tudtuk teremteni a nyugodt légkört a beszélgetéshez. 

Erre szükség is volt több esetben, a szülőkkel való konzultáció miatt. A szociális segítő nagy 

mértékben segítette a munkámat, mivel a problémák megoldása terén több tapasztalattal 

rendelkezett.  

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

környezethez történő alkalmazkodást, a pozitív személyiségfejlődést.Az intézményünkben folyó 

teljes körű fejlesztés figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait. 

 

2. Gyermekvédelmi tevékenységünk célja volt: 

 A törvényben megfogalmazott gyermekeket megillető jogok biztosítása. 

 A gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, megszünteté-

se. 

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

gyermekek összehangolt nevelése érdekében.  

 A gyermekek iránti felelősségérzet kialakítása, megtartása a szülőkben.  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, az érvényesülés ellenőrzése  

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

tő szerepet tölt be. 

 Az előítéletek felszámolása, a másság természetes elfogadása, különbözőségek értékként 

való kezelése az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében. 



 

 

  a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvé-

nyesítése,  

 hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése 

 

3. További feladataink voltak: 

- Konzultálás a csoportos óvónőkkel, esetmegbeszélés kezdeményezése szükség szerint 

- Fogadóórák biztosítása igény szerint 

- A veszélyeztetett gyermekek folyamatos megfigyelése, családlátogatása, segítése, 

- Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal, a kialakított kapcsolat ápolása,  

- Jelzőrendszer hatékony működtetése szükség szerint a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

- A tanévben jelentkező problémák minél gyorsabb kezelése, súlyosabbá válásuk megakadá-

lyozása, azaz a prevenció, probléma esetén kapcsolatfelvétel a családgondozóval, védőnővel. 

- Tanköteles és óvodaköteles gyermekek hiányzásainak felmérése, igazolás hiányában a hi-

ányzás okának feltárása, intézkedés 

- A rendszeres gyermekvédelmi határozat érvényességének figyelemmel kísérése. 

-  szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, konzultáció. 

- Folyamatos konzultálás a szociális segítő kollégával az esetleges problémák megoldására 

hatékony terv megbeszélése. 

 

4. Óvodapedagógusaink feladata volt, hogy maximálisan biztosítsák a gyermekek alapvető 

szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezték az óvodai környezetet - személyi- és tárgyi 

feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermekünk számára az optimális 

fejlődési folyamatot. Pedagógusaink a gyermekek nevelését szakemberek együttműködésével látják 

el. 

5. Gyermek programok: 

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

színház, versenyjátékok, születésnapi torta, ugrálóvár,  

 Mikulás: 2017 dec. 06. 

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

hangolódás elősegítése. 

 2018. Febr 09.: Medve nap 

 2018.febr:13: Farsang 

 2018. ápr.19: Föld Napja 

 2018. ápr.24: Egészség nap  

 2018. máj. 24 : gyermeknap. 



 

 

 Tanévzáró: csoportok belátása szerint. 

 2018.jún.01. Medve napi színházi fellépés és ballagás az FMK-ban 

A 2018/2019.-as nevelési évben minden gyermek ellátottsága biztosított, a fejlesztés koordinált és 

jól tervezett volt. A családokkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a gyermekek rendszeresen 

járnak óvodába. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel megalapozza az iskolai nevelést. 

Óvodánk célja továbbra is a gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex 

személyiség fejlesztés 

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

 

 

 

Budapest 2019.09.01.                                                                Juhászné Gyulányi Andrea 

 

 

 

 

 

 

 


