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I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELTETÉSE  
 

 

 Egyszemélyi felelősként a jogszerű működési feltételek biztosítása kiemelt 

feladatom volt. Ehhez nyújtott segítséget 

 szakmai területen az óvodai munkaközösség, és 

 a működés jogszerűségéhez az óvodavezetői munkaközösség, és a 

fenntartó. 

Az SZMSZ módosítását elkészítettük.  

 Az óvoda törvényes működtetése megfelelt az intézményt szabályzó 

dokumentumokban foglaltaknak. 

 A helyi nevelés alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek megvalósítása: 

 A személyiség megismerése és képességek kibontakoztatásának elősegítése: 

- a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése,  

- a gyermek egyé fejlődési ütemének, érésének megfelelő fejlesztés, 

- a hátrányok csökkentése 

- adottságaik, képességeik, készségeik fejlesztése életszerű körülmények 

között, változatos tevékenységek során, 

- a különbözőségek elfogadása, elfogadtatása, tisztelete – a sérült funkciók 

tudatos fejlesztése. 

 Az individuum és a közösség egymásra hatásának erősítése: 

- az értékrendszer közvetítése - kibontakoztatása,  

- az együttműködő magatartási formák és viselkedési módok szokássá 

alakítása- az alkotó életvezetés megalapozása. 

 

 

II. HELYZETKÉP 

 

1.  A  gyermeklétszám alakulása – óvodáztatási mutatók 

 

A gyermek létszám alakulása a nevelési év végén:  

 

 

Csoport 

Tényleges 

létszám 

SNI 

2 fő 

SNI 

3 fő 

BTM Egyéni 

fejlesztés 

Számított 

létszám 

Piros csoport – Középső 21 1 
májustól 

- 2 - 22 

Zöld csoport – Középső-nagy 24 1 - 1 4 25 

Kék csoport – Kis csoport 24 - - - - 24 

Sárga csoport – Nagy csoport 24 2 1 1 6 28 

Összesen: 93 4 1 4 10 99 

 

Gyermek fluktuáció 

 

  Fő 

Távozó gyermek, ebből 6 

- külföldre költözött 2 fő 

- a lakótelepről elköltözött 4 fő 

Érkező gyermek - külföldről 2 fő 
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Tanköteles gyermekek számának alakulása – beiskolázási adatok: 

 

   

Zöld 
 

Sárga 
 

Összesen 

Tanköteles, ebből 13 24 37 

    Iskolaérettségi vizsgálatra 

    küldve: 

2 5 7 

    Szakértői vizsgálatra küldve: - 3 3 

Óvodában marad, ebből 8 3 11 

    Óvoda javaslatára 6 2 8 

    Nevelési Tanácsadó javaslatára 2 1 3 

    Szakértői Bizottság javaslatára - - - 

A 2017./2018. évben iskolai 

tanulmányait megkezdi 

5 21 26 

 

 

Óvodakötelesek jelentkezése és felvétele: 

 

Jelentkezett 

217. 08.31.-ig 

Körzetes 

felvett 

Kerületi 

felvett 

Kerületen 

kívüli 

Ebből : szülő 

kérésére 

másik óvoda 

is felvette 

Elutasított 

25 fő 22 2 1 2 0 

 

 

  A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásának alakulása: nem volt igazolatlan 

hiányzás 
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2.  A humán erőforrás elemzése -  személyi feltételek 

 

Az  alkalmazotti létszám 2017.08.31-én  

 
        

 
Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Megbízás 

határozott 

időre 

Óvodavezető 1 fő 1 fő  

Óvodavezető-helyettes 1 fő 1 fő  

Óvodapedagógus  8 fő 3 fő  

Pedagógiai asszisztens  1 fő 1 fő 1 fő 

Dajka 4 fő 4 fő  

Konyhai dolgozó-dajka 2 fő 1 fő  

Összesen  16 fő 11 fő 1 fő 

 

 

Fluktuáció alakulása 2016./2017-ben: 

 

Óvodapedagógusok:  

Név Időszak Megszűnés oka / változás 

Cz. Jné 2007.09.01. - 2016.12.31. 

2017.01.01. - 2017.04.30. 

Betegség miatti öregségi nyugdíjazás. 

Munka alóli felmentési idejét töltötte 

K. A. 

 

2016.07.05. – 2017.08.23. A Zöld csoportban dolgozott. 

Rendkívüli lemondás  -  

indokai nem fedik a valóságot. 

2017.01.01-től egyedül maradt, azonban  

mentorától folyamatosan rengeteg 

segítséget kapott, többször együtt 

dolgoztak, amit természetesen a szülők 

is tudnak. 

A szülői panasz kivizsgálása 

folyamatban. 

A.K.P. 2016. 06.18.– 2017.08.23. A Piros csoportban dolgozott. 

Rendkívüli lemondás, indokai nem 

fedik a valóságot. 

A szülői panasz kivizsgálása 

folyamatban. 

B. T. 2013.09.16 -  2017. 08.31. Betegség és költözés miatt közös 

megegyezéssel távozott. 

 

 

Óvodapedagógusok 
 

2017. augusztus 23-én két óvodapedagógus rendkívüli lemondással távozott 

óvodánkból szülői panaszra tett szóbeli figyelmeztetés után. Csatlakozott hozzájuk 

egy konyhai dolgozó is 2017.08.25-én. 
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A személyi változás az 2016 nyarán ismét a Zöld csoportot érintette.  A hosszú évek 

óta gyesen lévő kolléganő helyére nagyon nehezen találjuk meg az utánpótlást. A 

pályakezdők sorra elhagyják a pályát, az idősebbek között is – tapasztalatunk szerint 

– sok az alkalmatlan.  

A legnagyobb gond, hogy nincs választék. Igen nagy baj ez, mert mint a 

nevelőtestületek nagy része, mi is idősödő testület vagyunk, ahonnan néhány éven 

belül egyszerre többen is nyugdíjba mennek.  

2016. nyarán sikerült két óvodapedagógust felvenni.  

A Piros csoportos óvodapedagógusoknak meg kellett élniük, hogy bár évek óta 

kiemelkedően jól tudtak együtt dolgozni, de most külön kellett váljanak, hogy ne 

két új kolléganő kerüljön egy csoportba. A Piros csoportban nehézség nélkül történt 

az átállás, a gyerek és a szülők is elfogadták a kialakult helyzetet, a két kolléganő 

pedig képes volt az együtt dolgozásra, közös gondolkodásra. 2016 őszén szerzett, 

akkor még pozitív tapasztalataim alapján ajánlottam fel az új kolléganő  számára azt 

a lehetőséget, hogy 2017. januárjától jelentkezzen közoktatás vezetői képzésre, 

mivel fontos minden testület életében az utánpótlás kinevelése. Jelenleg úgy 

gondolom, hogy ezt a döntésemet elhamarkodottan hoztam meg.     

 
 

Az átszervezéssel a Zöld csoportba egy igen tapasztalt, kiváló pedagógus került a 

pályakezdő kolléganő mellé. Sajnos komoly betegséggel korházba került és 

váratlanul megromlott egészsége miatt kérte nyugdíjazását. A pályakezdő kolléganő 

így egyedül maradt, ami óriási kihívást és egyben terhet is jelentett. Mentora az 

óvodavezető-helyettes volt, aki feladatának maximálisan eleget tett, hiszen igen 

nagy tudású, Pedagógus II-ben lévő óvodapedagógusról van szó, akit 100 %-os 

eredménnyel minősítettek 2015-ben. Nem egyszer több napot töltött együtt a 

gyakornokkal szabad idejét feláldozva, annak érdekében, hogy segítse, tapasztalatait 

átadja. Írásbeli munkájához olyannyira hozzájárult, hogy valójában elkészítette az 

egész évi tematikus tervezését. Az ünnepekre – anyák nap, évzáró – közösen 

készültek, hogy sikere legyen a gyakornoknak, és  pozitív élményhez jussanak a 

szülők is. Mindezt a szülők is megtapasztalhatták. Pedagógiai asszisztens is 

jelenléte könnyített munkáját, de szóbeli jelzései alapján tudom, hogy nehezen 

viselte jelenlétüket. 

 

Az emeleti két csoportban –Kék és Sárga – a nevelőmunkát a folyamatos és tudatos 

együttműködés jellemzi, amely egyértelműen látszik. Jó színvonalon, eredményesen 

együttdolgozó párok dolgoznak együtt. Olyan otthonos légkört alakítottak ki, 

melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül, befogadó, elfogadó 

attitűddel. Nyitottak, befogadóak, megújulásra készek. A pedagógusok megfelelő 

gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd 

jellemzi úgy a gyermekek, mint a kolléganőik felé.  

Sajnos a Kék csoportban dolgozó kolléganő betegsége és költözése miatt közös 

megegyezéssel távozott az óvodából. Helyére megvan az utánpótlás, aki szeptember 

29-én kezd dolgozni. 

  

Nevelőmunkát segítő munkatársak, konyhás dajkák 
 

Pedagógiai asszisztens 

A pedagógiai asszisztens jelenléte komoly segítséget jelent. Köszönjük 

Alpolgármester Úrnak, Irodavezető Úrnak és természetesen a Képviselő testületnek, 

hogy támogatták kérésünket, és lehetőséget teremtettek a státusz bővítésére. 
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Óvodánkban mindig abban a csoportban tevékenykedik, ahol szükség van rá, első 

sorban a Zöld csoportban. Fontosnak tartottuk, hogy minden gyereket és minden 

pedagógust, valamint a kialakított szokás és szabályrendszert megismerjék. 

Nehézséget az jelentett, hogy megtaláljuk azt, aki elvárásainknak megfelel. Több 

próbálkozás után sikerült megtaláltuk, aki reményeink szerint minden szempontból 

megfelel. 

Jelenlegi helyzetünk enyhítésére megbízással még egy pedagógiai asszisztenst 

vettem fel. 

 

Dadus nénik, konyhás dajkák 
 

Név Időszak Megszűnés oka / változás 

G. K. 2004.02.01. – 2016.11.30. Tovább akart tanulni.  

U. K. 2016.09.19. – 2016.11.25. Próbaidő alatt – F.G.-vel való 

összeférhetetlenség miatt. 

M. H. 2016.12.15. – 2017. 01.11. Próbaidő alatt felmondott.  

S.A.K. 2017.01.18. – 2017.03.10. Próbaidő alatt - családi okok miatt 

ment el.  

F. G. 2011.10.03. – 2017.08.25. Rendkívüli lemondás – indokai nem 

fedik a valóságot. 

Több írásbeli és szóbeli 

figyelmeztetést is kapott 

összeférhetetlenség miatt.  
 

A csoportos dadus nénik között, és a konyhai dolgozók között is volt változás. A 

dolgozók többsége elfogadja a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik 

azokat, a szerint dolgoznak. Sajnos van, akinek az itt töltött néhány év alatt többször 

kellett figyelmeztetést adni összeférhetetlenség miatt.  

Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. 

Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.  
 

3. Minősítési eljárás – nem volt az óvodában 

 

4. Kitüntetések – nem volt 

 

5. Továbbképzések, kompetenciák bővítése:  

 
 

Szervezés 

 

Téma 

 

Helye 

 

Résztvevő 

 

Ideje/ tandíj 

 

1.  Továbbtanulás 

 

  BME Közoktatás vezető Műszaki Pedagógiai Tanszék 

1117 Bp. Magyar Tudósok 

körútja 2. 

 A.K.P. 2017. 01. 

keresztfélév 

135.000 Ft 

 
 

Szervezés 

 

Téma 

 

Helye 

 

Résztvevő 

 

Ideje/ tandíj 

 

2. Szakmai továbbképzés 

 

 2.1 Boglárka 

Gyógytorna 

Vitamintorna II. 1188 Bp. Oszkó u. 26. Sz. L. E. 45.000 Ft 
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2.2 Alap Pedagógiai 

Központ 

Anyanyelvi nevelés ALFA Oktatóközpont, IV. 

Csányi L. u. 34. 

B. T.né 75.000 Ft 

2.3.  Mentál Focus Kft. „Boldogság órák” - Érzelmi 

intelligencia 

Jobb Veled a Világ Alapítvány 

1146 Bp.  Hermina út 12. 

Sz.L. E. 39.000 Ft 

 
 

3.  Egyéb, a biztonsággal összefüggő oktatás 

 

3.1. Munka és 

tűzvédelmi 

szakember 

Munkavédelmi oktatás Epres Óvoda Minden 

alkalmazott 

2016. 

3.2. Tűzvédelmi riadó – menekülési gyakorlat Epres Óvoda Gyermekek, 

alkalmazottak 

2017. 

 
 

  A fejlesztés iránya: 

- Stabil nevelőtestület kialakítása – óvodapedagógusok keresése. 

- Az óvodában kialakított szokások, szabályok, hagyományok átörökítése az 

új kollégák felé. Újítani csak közös elhatározással akkor lehet, ha mindenki 

ismeri és kipróbálta az eddigieket. 

- Az egyenletesebb munkamegosztásra törekvés. 

 

 

II.   A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE  
 

1.  A nevelési év feladatainak megvalósítása 

  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítására törekedtünk annak ellenére, hogy januártól 

óvodapedagógus hiánnyal küszködtünk.    

 Törvényes, színvonalas és eredményes intézményműködés feltételeit megteremtettük. 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak aktualizálása – az SZMSZ 

aktualizálása megtörtént.  

 A szakmai munka színvonalának további erősítése megvalósult a belső 

szakmai munka koordinálásával, a munkaközösség-vezető segítségével. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése igazi kihívás. Az 

óvodapedagógusok erejükön felül mindent megtesznek az eredményes nevelés 

érdekében. A legtöbb SNI  és egyéni fejlesztést igénylő gyermek idén is a Sárga 

csoportban volt. Nem véletlen, hiszen ebben a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok a legfelkészültebbek az ilyen gyermekek nevelésére. 

 
2. Kiemelt kerületi és óvodai feladataink 

 

 

Feladat Megvalósítás 

Különleges figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése, fejlesztése. 

A hozzánk járó szakemberekkel való konzultáció 

segítségével eredményesen megvalósultak a 

fejélesztések. 

Az integráció, a befogadó készség 

erősítésére. 

 

Vannak óvodapedagógusaink, akik példaértékűen 

elfogadóak, befogadóak.  

Egyéni fejlesztések megvalósítására - 

egyre több a részképesség problémával 

küzdő gyermek 

Az egyéni fejlesztések a tervezettek szerint 

megvalósultak. Ehhez a közösen kialakított 

dokumentációt használjuk. 
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Tervezési dokumentumok tartalmi és 

formai megfelelőségére: tervezési és 

értékelési technikák, módszerek – 

gyermeki kulcskompetenciák 

fejlesztésére 

Szükség szerint alakítottunk a 

csoportdokumentáción. pl. tematikus tervezés 

Napi fejlesztő mozgás biztosítása. 

 

Megvalósítására folyamatosan megvalósult, 

Rengeteg eszközzel rendelkezünk. Fenntartónk 

évek óta külön keretet biztosít ehhez csoportonként. 

Ovi-sport pályával bővült gyermekeink 

mozgáslehetősége. Köszönjük! 

Szakmai fejlődésre: tanfolyamokon, 

továbbképzéseken való részvétel.   

 

Két óvodapedagógus vett részt módszertani 

továbbképzésen. 

Közoktatás-vezetői képzésre egy főt küldtem, 

sajnos ez elhamarkodott lépés volt! 

 

 

3. A Pedagógiai programunkban és a Munkatervünkben meghatározott célok 

megvalósítása 

 

Feladat Megvalósítás 

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, 

értékmegőrzés. 

Pedagógiai programunkban leírtak megvalósítására 

törekszünk a módszertani szabadság és 

változatosság biztosításával. 

Fontos, hogy az új belépők megismerjék és 

elfogadják törekvéseinket, értékeinket. 

Változtatásra mindig szükség van, amelynek 

lényege a tudatosság, és az előbbre lépés. 

Anyanyelvi nevelés – beszélő környezet Egyre több a keveset, vagy alig beszélő, illetve az 

erősen beszédhibás gyermek. Pedagógiai 

programunkban megfogalmazottak szerint sok 

lehetőséget biztosítottunk a beszélgetésre, 

bővítettük a gyermekek szókincsét, ismereteit 

játékos formában. 

Játék megerősítése, a szabad játék 

kitüntetett szerepének erősítése. 

A szabad játék előtérbe került minden csoportban. 

A délig tartó időszakot a mindennapos mozgás és 

gyümölcsevés osztja meg. A kezdeményezéseket 

folyamatosan tartják az óvodapedagógusok a 

délelőtti időszakban. A gyerekek cserélődnek, így 

szinte mindenki részt vesz a tevékenységben.  

Hátránycsökkentő szerep - inkluzív 

pedagógiai szemlélet alakítása 

Az egyéni fejlesztések a tervezettek szerint 

eredményesen megvalósultak. 

Kompetenciafejlesztés, támogató 

differenciált nevelés feltételeinek 

biztosítása. 

Az egyéni szükségletekhez és éréshez igazodva 

történt. 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

jelentősége 

 

Az én-tudat, az önismeret, az erkölcsi, szociális 

érzékenység alakítása során törekedtünk: 

- erősítettük az én-tudatot a különböző 

tevékenységek, kapcsolatok során, 

- kiemeltük az egy-egy gyermekre jellemző külső 

jegyeket, magatartását, teljesítményét, annak 

érdekében, hogy minden gyermek önálló 
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személyként élje meg önmagát, 

- támogattuk az önkifejező, önérvényesítő 

törekvéseket, hangsúlyt helyezünk a szokás és 

szabályrendszer gyakorlására, elfogadására.  

A tevékenységekben megvalósuló 

tanulás : Az óvodai tanulás folyamatos, 

jelentős részben utánzásos, spontán és 

szervezett tevékenység mely a teljes 

személyiség. fejlődését támogatja.  

megvalósítás komplex módszerek 

alkalmazásával történik. 

Életkortól függő növekvő időtartamú (3-

35 perc) csoportos foglalkozásokat 

tervezünk és szervezünk az 

alapprogramnak megfelelően. 

 

- A játékra jellemző vonások, játékelemek  a 

tanulási tevékenység alkotó részévé váltak. 

- Ügyeltünk arra, hogy a tanulás ne szűküljön be az 

ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán 

érvényesüljön a különböző természetes és szimulált 

helyzetekben, kirándulásokon, és az óvónő által 

kezdeményezett tevékenységekben egyaránt. 

- A nagycsoportosok számára a 2. félévtől kötelező 

foglakozások vannak az iskolai alkalmasság 

erősítése érdekében, így nem fordulhat elő, hogy 

egy-egy gyermek hosszabb időre is kivonja magát a 

tevékenységekből. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a 

lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben, majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 

Az idei nevelési év végén  11 tanköteles korú 

gyerek maradt az óvodában. Az óvoda javaslatára 8 

gyermek maradt vissza, a Szakszolgálat 3 

gyermeket mentett fel. Nehezíti a helyzetet, hogy a 

szülők az iskolaérettségi vizsgálaton sok esetben 

ragaszkodnak az óvodában maradáshoz akkor is, ha 

gyermekük iskolaérett, és ezt az óvodapedagógus a 

vizsgálat kérő lapon jelzi is. 

Óvónő feltétlen jelenléte – kulcsszereplő 

az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. 

 

Pedagógiai programunkban szükségesnek tartottuk 

megfogalmazni pedagógusaink kívánatos attitűdjét, 

és azt, hogy milyen sajátos értékeket szeretnénk 

közvetíteni programunk megvalósítása érdekében.   

Ezt a jövőben tovább kell finomítani és kiegészíteni 

az etikai kódexben megfogalmazottakkal. 

 

      

4.  Egészségnevelés és környezeti nevelés elvei 

 

 Pedagógiai programunk szerves része  az egészségnevelés, az egészséghez való 

viszony alakítása, az életviteli szokások megalapozása, és a testi - lelki 

egészség ápolása. Gyermekeink testi fejlődésének elősegítése, mozgásigényének 

kielégítése az egészséges életvezetési és egészség megőrzési szokások kialakulása 

érdekében: 

 Az egészséges életritmus és életviteli szokások kialakítása érdekében minden 

csoportnak, és az egész óvodának összehangolt napi- és szokásrendje van. 

Ennek ellenőrzése minden évben óvodavezetői feladatom. 

 Szorosan kapcsolódik a fentiekhez, hogy az egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás örömének megéreztetése érdekében Sz.né F.Gy. kolléganőnk 5. éve 

vesz részt a Bozsik programban.  Rendszeresen tart mozgásfejlesztő 

tevékenységeket, viszi a gyermekeket a játékos sport találkozókra. Évente 

kapunk eszköztámogatást az egyesülettől. Nyáron egy továbbképzésen fog 

részt venni. 

 Megnyertük az Ovi-sport pályát, amelynek átadás után tovább bővült a 

mozgásfejlesztés lehetősége óvodánkban. 
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 A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására pedagógiai programunk szerint – 

„Madárbarát kert” vagyunk, évek óta veszünk részt „madarász ovi” 

foglalkozásokon. 

 Hangsúlyt helyezünk a szülők szemléletformálására: pl. egészséges étkezés, a 

levegőzés, mozgás szerepe és jelentősége a gyermekek életében.  

 Fenntartónk is kiemelt gondot fordít mindezekre: 

- A hetirendbe iktatott ingyenes korcsolya oktatást, amelyen évek óta a 

nagycsoportosok vesznek részt, köszönjük.  
- Pályázat során intézményünk 110.000 Ft kaptunk „Egészségnap” 

szervezésére harmadik alkalommal.  

- Évek óta a helyes fogmosást tanítja óvodáinkban minden gyerek 

kedvence, az Óriás Fog. 

     Pedagógiai programunkban 1998 óta a környezeti nevelés hangsúlyos helyen 

szerepel. Ennek megvalósítására eredményesen törekedtünk. Feladatunk volt a 

környező világunk szépségeinek megismertetése, a környezetre figyelő 

magatartásforma és az érzelmi kötődés kialakítása az érzékelés, az észlelés, a 

motoros tapasztalatszerzés, a kommunikáció és az együttműködés egységében: 

- a sokoldalú tapasztalatszerzés és élményszerű átélés biztosítása, hogy az 

életkoruknak megfelelő ismeretek birtokában biztonságosan 

tájékozódjanak, eligazodjanak környezetükben, 

- a környezetbarát szemlélet, és a környezettudatos magatartás alapozása. 

Tovább bővítettük az élővilághoz, növényekhez  kapcsolódó megfigyelés, 

gondoskodási lehetőségeket. A nyár folyamán elkészült minden csoport számára 

egy kis veteményeskert, ahol virágok és zöldségfélék ültetésére, gondozásra nyílik 

majd lehetőség.  

Évek óta szervezünk „Madarász ovi” foglalkozásokat a nagyobb gyermekek 

számára, aki  csoportszobai és a kinti foglakozásokon egyaránt részt vesznek. 

A kerületi Diák sport és Zöld program pályázat, Állatkert látogatás 

segítségével sok szép élményhez juttattuk óvodásainkat fenntartónk 

hozzájárulásával. 

 

5.  A szakmai munka erősítése 

 

    Szakmai módszertani munkaközösség (1.sz. melléklet) 

      Célja a módszertani kultúra erősítése volt. A komplex fejlesztés lehetőségeinek  

      bemutatása a tevékenységekben. 
 

 

6.  Belső pedagógiai ellenőrzés 

6.1. Óvodavezetői ellenőrzések 

Pedagógiai ellenőrzések 

Az idei év pedagógiai ellenőrzésének középpontjában a szokás és szabályrendszer 

megfigyelése, és a különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése állt. A 

vezetői ellenőrzések és értékelések megtörténtek. 

Az ellenőrzések utáni önértékelésekhez közösen készítettük el az önreflexiót, és a vezetői 

reflexiót, amelynek hatására az óvodapedagógusok felkészülését sokkal nagyobb 

tudatosság jellemezte. A csoportellenőrzéseket nem egyedül végeztem, a vezető-helyettes, 

vagy egy-egy kolléganő kísért el. és vett részt a megbeszéléseken.  

Törekedtem arra, hogy pályakezdő kolléganőnk hospitálásként több kolléganőhöz is 

bejusson ezeken az alkalmakon.  
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Szakmailag igényesen elkészített tervezeteket, és átgondoltan, kritikusan megfogalmazott, 

és értékelt önreflexiókat kaptam.  

- A csoportok szokás és szabályrendszere tudatos, átgondolt. Gondot jelentenek az 

egyre nagyobb létszámban jelen lévő magatartás problémás gyerekek. A szülők 

szemléletformálását változatlanul még tudatosabban kell megcélozni annak 

érdekében, hogy az „együtt a gyerekekért” elv jobban érvényesüljön.(pl. étkezési 

szokások, önállóság erősítése, neveltségi kérdések)  

- A különleges nevelési igényű gyermekekkel való bánásmód minden csoportban 

megfelelő. Az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztések a jól felépített 

napirendekbe tökéletesen beleilleszkedtek.  
 

 

6.2. Középszintű ellenőrzések 

 

 Terület Határidő / hányszor Tapasztalatok 

 

 

Vezető-helyettesi 

 

 

Hiányzási naplók 

 

 

félévente 

Ellenőrizte az mulasztási napló 

ellenőrzésével megbízott kolléganő 

munkáját, amely megfelelő volt. 

 

Munkaidő, 

munkafegyelem   

folyamatos Folyamatosan figyelemmel kísérte 

 

Munkaközösség 

vezető 

Szakmai  

felkészültség a közös 

munka során 

Betartott határidők  

A munkaközösségi tagok 

aktivitása megfelelő volt. 

 

Határidő módosítás 

  

 
6.3. Csoport szintű ellenőrzések - dokumentum ellenőrzés 

 
 

 Határidő Tapasztalatok 

Hiányzási naplók folyamatos Apróbb javítások, kiegészítések 

megtörténtek 

Csoport dokumentáció folyamatos A Zöld csoport naplója a rendkívül 

sok segítés ellenére is erősen 

hiányos ( névsor-jelek, 2. féléves 

nevelési terv – értékelés, 

sikerkritérium táblázat, 

személyiséglapok 2. féléves 

elkészítése) 

A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése – évente 2x ill. szükség szerint 

Határidőre elkészítve A szempontok alapján gondosan 

megírt megfigyeléseket készítettek 

az óvodapedagógusok ( kivéve a 

Zöld csoport- fentebb) 

Fogadó órákra való felkészülés csoportonként 2 x, de 

szülői igény esetén 

külön is 

A gyermekek fejlődésének 

rögzítését a kialakított szempont-

sor alapján készültek el.  

Az a szülő, aki élt a felkínált 

lehetőséggel  aláírásával látta el a 

dokumentumot a fogadóórákon.  
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6.4. Intézményi önértékelések, vezetői értékelések   

- A nevelési év végén a közösen kialakított önértékelési – értéklelési lapokat 

használtuk.   A megfogalmazott erősségek-gyengeségek építő jellegűek, jól 

használhatóak a jövő évi feladatok kijelölésénél. Ezeket a csoportok értékelésénél 

használtam fel, egyben kijelölve a jövő évi fejlesztendő területeket. 

 

 2015./2016. 2016./2017. Különbség 

Óvodapedagógusok önértékelésének átlaga 

%-ban  

76,27 81,8 + 5,55 

Vezetői értékelés átlaga %-ban 72,22 78,1 + 5,88 

Pedagógus és vezetői értékelés közti 

különbség % 

     - 4,05 - 3,7     + 0,33 

 

- Az idei évben az önértékelések és a vezetői értékelések %-os aránya kicsit 

távolodott egymástól. A vezetői értékelés 3,7 %-kal kevesebb lett, viszont a tavalyi 

évhez képest + 5,88 %-os pozitív irányú fejlődés tapasztalható. 

 

 

7. Ünnepek, rendezvények 

Az ünnepek meleg hangulatúak, jól szervezettek voltak. A vállalt feladatokat 

mindenki lelkiismeretesen teljesítette. 

Az anyák napi megemlékezések, bensőséges hangulatban, a korosztály 

sajátosságait, szükségleteit messzemenőkig figyelembe véve tartva zajlottak le. 

Az évzáró műsorok színvonalasak voltak, figyeltek az életkori sajátosságokra. Jó 

volt megtapasztalni, hogy a gyerekeket felesleges próbákkal nem fárasztották, így 

az ünnepi hangulat is megmaradt.  
 

Óvodai rendezvényeink - A pedagógiai programunkhoz kapcsolódó közös 

rendezvényeket a családok igénylik, szívesen és aktívan vesznek rajtuk részt: 

-  Adventi kézműves műhely -  „Csip-csup csodák” 

-  Epres napok – vidám délelőtt a szülőkkel 

-  Farsang – közös móka, versengés 

-  Egészség nap – kirándulás 

-  Gyermeknap 

 

A fejlesztés iránya: 

 

- Egymás pedagógiai munkájának megismerésére való törekvés további erősítése. 

- Az önreflexiók, reflexiók további módosítása a gyakorlatban szerzett tapasztalatok 

alapján. 

- Dokumentációnk szükség szerinti további alakítása csak közösen lehetséges. Fontos 

az egységesség megvalósítása - csak közösen lehet újat kialakítani, a közösen 

kialakított mindenkinek be kell tartani. Kipróbálni újat csak a nevelőtestület 

egyetértésével lehet. 

- Határidők fokozottabb betartására törekvés. 

- A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok, ismeretek továbbadásának 

szükségességére továbbra is nagy hangsúlyt kell helyeznünk – idő, lehetőség 

biztosítása. 

- A pedagógiai munkát érintő jogszabályi változások nyomon követése, feldolgozása.  

- Pedagógiai programunk, módosítása, kiegészítése. 
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III.  A VEZETÉS FELADATAI  

 

1. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása,  munkatársi megbeszélések  

      melléklet 

 

2016.09.12. Beszámoló elfogadása 

Munkatervi javaslat ismertetése a nevelőtestülettel 

- munkaközösség-vezetők előkészítő munkája 

- határidők megbeszélése 

 

2016.11.24. Kerületi szakmai nap: 

-   A különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése 

-   Gyakorlati bemutatók délelőtt 

-  Elméleti előadások délután 

A teljes nevelőtestület részt vett a rendezvényen   

 

2016.12.09. Szervezetfejlesztő nap – Múzeum látogatás, közös ebéd Gödöllőn 

 

2017.03.17. Sz. L.E.: 

Szundyné Ihász Erzsébet: Vezetői tanfelügyelet – belső elvárás rendszer 

kialakítása, kérdőívek, interjúk elemzése, kipróbálása 

 

 

2017.06.02. Tanévzáró értekezlet – nyugdíjas búcsúztatás 

 

Pedagógiai programunkból adódóan változatlanul törekedtünk a környezettudatos 

gondolkodás és szemlélet érvényesítésére. Hangsúlyt helyeztünk a 

szemléletalakításra – az önértékelések jelentősége növekedett.  

A tervezett óvodapedagógusi, illetve dajkai értekezletek, nem minden esetben a 

tervezettek szerint valósultak meg, mert a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre való 

készülés minden óvodapedagógust erősen megterhelt, és természetesen a hangsúly 

erre a területre koncentrálódott. 

A testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a 

mindennapok feszült tempóját: a közös kirándulások, névnapok, karácsony, 

jubileumi jutalmak, nyugdíjas búcsúztatás. A kollégák számon tartják, várják ezeket 

a hagyományosan ismétlődő eseményeket. Decemberben Gödöllőn voltunk, és 

utána közösen ebédeltünk. Áprilisban múzeumban voltunk, amelyet közös ebéd 

követett. 
 

 

Munkatársi megbeszélések fontosak voltak a testület életében. A közös munka, a közös 

gondolkodás összetartó, összekovácsoló ereje óriási. Elvégzett feladatok: 

 Nevelési értekezletek előkészítése 

 Jogszabályi változások követése-megismertetése 

 Környezeti nevelés aktuális kérdései, szemléletformálás - szülők, dajkák 

 Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre való készülés 

 Esetmegbeszélések 

 Ünnepekre való készülés, szervezési feladatok kiosztása 

 Továbbképzések tapasztalatainak átadása 
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2.  Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése 

 

Ssz. Név Feladat Tapasztalatok 

 1. A.K. P. Hiányzási naplók havi ellenőrzése Rendszeresen és megfelelően 

teljesítette ellenőrzési 

feladatait. 

 

 2. 

 

B. T. 

Anyanyelvi  munkaközösség-vezető 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Munkáját magas színvonalon 

végezte – a vezetői 

tanfelügyeleti ellenőrzésen 

javasolták, hogy kerületi 

szinten is érdemes lenne 

bemutatkoznia 

 3. Czi.J. Szertáros 

Udvari játszóeszközök  napi 

ellenőrzése 

Betegség miatti nyugdíjazás – 

feladatait közösen látta el a 

nevelőtestület. 

 4. K. A. Alkalmassági vizsgálatok 

érvényességének ellenőrzése, vizsgálat 

elvégeztetése 

A földszinti előtér díszítésének 

szervezése összehangolva az emeleti 

területtel 

 

 

Feladatát teljesítette. 

 5. K. L. Á. Kulturális programok szervezése 

Kálóczi Anna gyakornok mentorálása 

 

Munkáját magas színvonalon, 

arra  igen sok időt és energiát 

áldozva végezte.  

 6. Sz. L. E.. 

 

BECS vezető 

Óvoda díszítésének vezetője, 

szervezője 

 

Munkáját magas színvonalon, 

igényesen végezte. 

 

 

 7. 

 

Sz.Sz. E. 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

vezető, 

Megbízott vezető-helyettes,  

Jelenléti ívek ellenőrzése 

Munkáját magas színvonalon 

végezte. 

A jelenléti ívek napra kész 

állapota igen sok energiájába 

kerül. 

 

 8. 

 

Sz. F. Gy. 

 

Könyvtáros 

Bozsik program szervezése 

Munkáját magas színvonalon 

végezte. 

A Bozsik programban évek 

óta eredményesen vesz részt. 

 

Az óvodában kialakított szokások, szabályok, hagyományok átörökítése az új kollégák felé. 

Újítani csak közös elhatározással akkor lehet, ha mindenki ismeri és kipróbálta az 

eddigieket. 

 

 

3. Gyermek-illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői 

intézkedések 

 Sem gyermek, sem felnőtt baleset nem történt az elmúlt nevelési évben. 

 A balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok folyamatos betartása /betartatása 

hangsúlyos. 



4.  Vezetéssel járó egyéb feladatok teljesülése 

 

4.1.  Szakmai feladatok 

 

Feladat Felelős Érintettek Határidő Megvalósítás 

Az alapprogramban megfogalmazott 

alapelvek érvényesítése 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

munk.köz.vezető 

 

alkalmazotti közösség 

 

Folyamatos 

 

Folyamatosan megtörtént 

Az új gyermekek fogadása, szülők segítése. 

A befogadással kapcsolatos pedagógiai 

munka ellenőrzése a Kék csoportban. 

 

óvodavezető 

 

Kék csoportos 

óvodapedagógusok,  

dajkák 

 

szeptember, október 

A befogadás zökkenő-mentesen 

megvalósult. Az erről készített 

dokumentáció a gyermekek 

személyiséglapjában megtalálhatóak. 

A  nyári szünet utáni visszaszoktatás, 

szokások felelevenítése, új szabályok 

kialakítása. 

 

óvodavezető 

 

 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

 

szeptember, október 

- A visszaszoktatás, a szokások, 

szabályok felelevenítése megtörtént, 

amely három csoportban zökkenő-

mentes volt.  

- A Sárga csoportban az egyik 

kolléganő hosszabb betegsége miatt 

nehezebben történt meg, főleg a 

szülői háttér miatt. A csoportbontást 

több szülő nehezményezte, tényleges 

együttműködés több szülővel 

nehezen alakult ki. A csoport 

összevonás következtében  3 SNI. és 

1 BTM gyermek mellett több egyéni 

fejlesztést igénylő gyermek járt. 

Szülői értekezletek megszervezése – család-

óvoda kapcsolat erősítése 

óvodavezető óvodapedagógusok szeptember, október A szülői értekezletek a tervezettek 

szerint megvalósultak. Az ünnepek 

tervezésénél figyelembe vettük a 

szülői igényeket is. 

 

16 
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Fogadóórák megtervezése, a felkészülés 

ellenőrzése 

óvodavezető óvodapedagógusok 

szülők 

félévente, 

szükség szerint 

Minden csoportban két alkalommal 

volt fogadóóra, illetve volt szülő, aki 

külön is kért alkalmat megbeszélésre. 

Az óvodapedagógusok a törvényi 

előírásoknak megfelelően az 

elkészített feljegyzéseiket a 

szülőkkel aláíratták. 

Logopédiai szűrés megszervezése óvodapedagóguso

k 

szülők szeptember Logopédusunk már augusztus 

végétől folyamatosan szűrte a 

gyerekeket. Sok a fejlesztésre 

szoruló gyermek. 

A szakmai munkaközösség és a 

gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájának segítése 

óvodavezető munkaközösség-

vezetők 

folyamatos Az anyanyelvi munkaközösség 

hatékonyan működött. A vezetői 

tanfelügyeleti ellenőrzésen a 

munkaközösség-vezetővel való 

beszélgetés során javasolták 

ismereteinek kerületi szintű 

továbbadását. 

A gyermekvédelmi munkaközösség-

vezető évek óta lelkiismeretesen 

fogja össze a gyermekvédelmet, 

esélyegyenlőséget.   

A gyakornok mentorálása, hospitálások 

megszervezése 

vezető-helyettes gyakornok 

óvodapedagógusok 

folyamatos Kovácsné L. Ágnes folyamatosan 

eleget tett feladatának. Miután a 

pályakezdő kolléganő egyedül 

maradt (nyugdíjazás miatt) többször 

töltöttek együtt egy-egy hetet.  

Mindnyájunk segítségére 

számíthatott. A déli időszakot 

rendszeresen a csoportban töltöttem. 
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A nevelőtestületi és a munkatársi 

értekezletek előkészítése, lebonyolítása 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

alkalmazotti közösség tervezett 

időpontokban 

A munkatársi és nevelői értekezletek 

középpontjába a vezetői 

tanfelügyeleti ellenőrzés került. Az 

erre való maximális felkészülés volt 

a fő feladatunk, amely jól sikerült. 

Az ön- és továbbképzések tervezése, 

ösztönzése 

óvodavezető óvodapedagógusok folyamatos -A Közoktatás vezetői szakvizsgás 

képzést 1fő kezdte meg  2017. 

januárjában. 

 -Módszertani továbbképzésen két 

kolléganő vett részt: anyanyelvi fejlesztő 

játékok, vitamin torna. Mind a két terület 

szorosan kapcsolódik pedagógiai 

programunkhoz. 

A nevelőmunka eredményességének 

elősegítése, ellenőrzése, értékelése 

óvodavezető óvodapedagógusok havonta A folyamatos konzultáció, 

esetmegbeszélések megvalósultak. 

A különleges figyelmet igénylő gyermekek 

nevelése, fejlesztése 

óvodavezető óvodapedagógusok folyamatos A különleges figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése, fejlesztése 

óvodánkban hangsúlyosan jelen van.  

A fejlesztő lapok pedagógiai 

tudatosságot bizonyítanak. 

Konzultációk megszervezése a EGYMI és a 

Szakszolgálat munkatársaival 

óvodavezető óvodapedagógusok folyamatos Napi kapcsolatot tartottak  az 

óvodapedagógusok a szakszolgálati 

kolléganőkkel. Szükség szerint 

vettem részt  a megbeszéléseken. 

Az ünnepek, rendezvények előkészítése vezető-helyettes óvodapedagógusok 

szülők, gyerekek 

folyamatos A megbízott felelősök munkájukat 

kifogástalanul látták el. Az ünnepek, 

rendezvények az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 

történtek. A szülői visszajelzések 

pozitívak, örömmel várják ezeket az 

alkalmakat. 

Munkaterv és  Beszámoló készítése óvodavezető óvodapedagógusok fenntartó általi Határidőre elkészültek. 
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időpontban 

 

 

4.2.  Tanügy-igazgatás 

 

Feladat Felelős Érintettek Határidő Megvalósítás 

Felvételi és mulasztási naplók 

megnyitása, hitelesítése, ellenőrzése 

óvodavezető 

megbízott felelős 

óvodapedagógusok 2016.09.01. 

minden hónap 

 1. hétfőjén 

A feladattal megbízott óvodapedagógus a 

hiányzási naplót havonta ellenőrizte, az 

apróbb hibák javításra kerültek.  

Tavalyi felvételi és mulasztási naplók 

– csoportnaplók lezárása 

Vezető-helyettes Minden csoportot 2016.09.15. A naplók lezárása időben megtörtént. A 

szeptemberei MÁK ellenőrzés hibát nem 

talált. 
A gyermekek igazolt és igazolatlan 

hiányzásának alakulása, a hiányzás okai 

Az óvodába járás figyelemmel 

kísérése – igazolatlan hiányzások 

esetén a megfelelő eljárás 

kezdeményezése 

 

óvodapedagógusok 

óvodavezető 

 

szülők 

 

folyamatos 

A közösen kialakított rendszerben gyűjtik az 

óvodapedagógusok az orvosi és a szülői 

igazolásokat. A szülők kezdenek 

hozzászokni a rendszerhez, de néhány 

esetben nehézkes az igazolások begyűjtése.  

Igazolatlan hiányzás nem volt. 

Gyermekvédelmi munka 

megszervezése 

gyermekvédelmi 

felelős 

óvodavezető 

Minden óvónő 2016. 09.15. 

folyamatosan 

Minden óvodapedagógus kiemelten gondot 

fordított erre a területre. Szükség szerint 

konzultáltak a gyermekvédelmi 

felelőssel6munkaközösség-vezetővel. 

Különös közzétételi lista elkészítése óvodavezető óvodavezető 2016.09.15. Határidőre elkészítettem és feltöltöttük a 

honlapunkra. 

Adatszolgáltatás a fenntartónak óvodavezető óvodavezető igény szerint 

határidőre 

Határidőre mindent elkészítettem. sajnos 

sokszor nagyon szorosak ezek a határidők. 

Az óvodai törzskönyv vezetése óvodavezető óvodavezető 2016.10.01. 

folyamatosan 

A nevelési év adatait beírtam, az új 

dolgozókat, illetve a távozókat folyamatosan 

beírtam. 
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Adatgyűjtés a KIR statisztika 

elkészítéséhez 

Vezető-helyettes óvodapedagógusok 2016.10.01. Az adatgyűjtést az óvodapedagógusok 

elvégezték, amelyet ellenőriztem. A 

feltöltést időben elvégeztem. A fenntartónak 

továbbítottam a kért oldalakat. 
KIR  adatszolgáltatás óvodavezető vezető-helyettes 2016.10.15. 

KIR – érkező, távozó gyermekek  óvodavezető vezető-helyettes folyamatos Az érkező és távozó gyermekeket, 

dolgozókat a vezető-helyettes rögzítette.  

Az augusztus végi ki és beléptetések a 

rendszer túlterheltsége miatt nehézkese volt. 

Kerületen kívüli óvodakötelesek 

nyilvántartása 

Óvodavezető-h. óvodapedagógusok 2016. 10.30. A kerületen kívüli gyermekek lakóhely 

szerinti jegyzőjét értesítettem. 

Tankötelezettség – tanköteles korú 

gyermekek létszámának megállapítása 

 

óvodavezető Sárga csoport 2017.01.10. Személyes beszélgetés a szülőkkel a 

beiskolázás kapcsán. Az iskolaérettségi 

vizsgálatokat megszerveztük, a 

szakvéleményeket az óvodapedagógusok 

elkészítették. A óvodavezető által 

visszatartott gyermekek határozatait 

elkészítettem. A szülők tájékoztatása 

megtörtént. Plakátokat kihelyeztük. 

Iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése 

Óvodavezető csoportos óvónők 2017.01.10. 

Beiskolázás előkészítése – 

szakvélemények kiállítása 

Óvodavezető csoportos óvónők 2017.03. 

Tájékoztatás az iskolai beiratkozásról Óvónők, óvodavezető Szülőket 2017.03.31. 

Jegyző értesítése a kerületen kívüli 

visszatartott gyermekekről 

óvodavezető óvodavezető 3017.04.30. A feladatnak eleget tettem. 

Óvodakötelezettség teljesítése – 

felszólítások kiküldése 

Óvodavezető szülőket 2017. 04. A 3 évesek megkereséséhez a felszólításokat 

kiküldtem. 

Óvodai előjegyzések  Óvodavezető szülőket 2017. 05. Az előjegyzések rendben megtörténtek. 

Jegyző értesítése – kétszeri felszólítás 

után 

óvodavezető óvodavezető 2017.05.15. A be nem iratot gyermekekről a listát 

megküldtem a jegyzőnek. 2 gyermeket nem 

találtunk. 

Hon lap frissítése – a szükséges 

dokumentumok feltöltése 

óvodavezető óvodavezető folyamatosan A FIÜK informatikusának segítségével 

történik. 

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási 

naplók lezárása 

óvodavezető óvodapedagógusok 2017.08.31. Határidőre  megtörténtek. 
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Szülői panasz  

   - 2017. 04. 

 

 

   - 2017. 08. 

 2 óvodapedagógus és egy konyhai 

dolgozó rendkívüli lemondása. 

(Szülői panasz miatt szóbeli 

figyelmeztetés, és tandij megvonás) 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

óvodavezető 

2017. 05. Szülői bejelentésre, panasz érkezett a nevelési év 

folyamán. Az ügyet kivizsgáltam, ellenőrzést 

kaptunk kétszer,  szükséges lépéseket 

megtettem. Az ügyet a fenntartó lezárta. 

 

A panasz kivizsgálása folyamatban. 

A panaszban foglaltak valóságtartalmával 

nem értek egyet. 

 

 

4.3.  Munkaügy 

 

Feladat Felelős Érintett Időpont Megvalósítás 

Pedagógus átsorolások óvodavezető munkaügy 2016.09.10. Határidőre megtörtént. 

A munkaköri leírások aktualizálása, 

átadása, FIÜK-be való továbbítása 

óvodavezető óvodavezető 2016.10.01. 

munkába álláskor 

Megtörténtek. A módosításokat azonnal 

továbbítottam a FIÜK-be. A konyhai 

dolgozók munkaköri leírását módosítottam. 

50-50 %-ban látják el a konyhai, illetve a 

dajkai feladatokat. 

A pedagógiai asszisztens munkaköri leírását 

elkészítettem. 

A dolgozókra vonatkozó házirend 

aktualizálása, ismertetése, átadása 

óvodavezető óvodavezető 2016.10.01. 

munkába álláskor 

Munkatársi értekezleten ismertettem a 

dolgozók házirendjében bekövetkezett 

módosításokat. 

Munkarend elkészítése óvodavezető vezető-helyettes folyamatos A munkarend az óvodavezető-helyettes 

feladatkörébe tartozik, amelyet mindig 

pontosan elkészít. A munkafegyelem 

betartásának ellenőrzése is az Ő feladata, 

amelynek kifogástalanul eleget tett. 

Munkafegyelem betartatása, 

ellenőrzése  

vezető-helyettes közalkalmazottak folyamatos 

KIR  - a dolgozói adatok aktualizálása óvodavezető vezető-helyettes folyamatosan Folyamatosan aktualizálta az adatokat a 
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helyettes. 

KIR – a szakmai gyakorlati idő 

ellenőrzése, pontosítása 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

óvodapedagógusok 2016.10.15. A vezető-helyettes feladatát elvégezte. 

Napi és havi távolmaradás jelentés a 

FIÜK-be 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség folyamatosan Napi, illetve a havi összesítéseket határidőre 

átküldte a FIÜK-be a helyettesem. 

Túlmunka elrendelése óvodavezető alkalmazotti közösség szükség esetén Szükség szerint rendeltem el túlmunkát, 

amelyet határidőre megküldtem a FIÜK-

nek.. 

Jelenléti ívek naprakész vezetése,  hó 

végi zárása, átadása a FIÜK-be 

megbízott felelős 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség folyamatos 

minden hó elején 

A megbízott felelős egész évben 

megbízhatóan, gondosan látta el feladatát. 

Ellenőrzött, határidőre beküldte a FIÜK-be. 

Jubileumi jutalomra jogosultak, 

nyugdíjazásra várók nyilvántartása 

 

óvodavezető alkalmazotti közösség  

2016. 11. 15. 

Czifra Józsefné váratlan, súlyos betegsége 

miatt kérte öregségi nyugdíjazását.  

Jubileumi jutalmat 2 dolgozó kapott, a 

határozatokat elkészítettem. 

A dolgozók soros előmenetelének 

figyelemmel kísérése 

óvodavezető alkalmazotti közösség 2016.11.15- Megtörténtek. 

Szabadságolási terv elkészítése óvodavezető alkalmazotti közösség 2017.02.15.  

A vezető-helyettes feladata, amelyeknek 

maradéktalanul eleget tett.  
Szabadság nyilvántartó kartonok , és 

tömb vezetése, ellenőrzése 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség folyamatos 

Pedagógus igazolványok  nyomtatása vezető-helyettes óvodapedagógusok 3 havonta 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

biztosítása 

FIÜK 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség évente 

új belépő 

A FIÜK szervezésében a szerződés szerint 

megtörtént az oktatás, és a tűzriadó is. 

Munkaerőhiány esetén az állás 

meghirdetése,  a megfelelő személy 

kiválasztása 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

 

munkavállaló szükség szerint A megüresedett álláshelyeket a törvényi 

kötelezettségünknek megfelelően azonnal 

meghirdettük, de eredménytelenül. 

Igen nagy nehézséget jelent az 

óvodapedagógusi álláshelyek betöltése.  

Alig-alig van pályakezdő pedagógus, aki 

ténylegesen óvodapedagógusként kíván 

elhelyezkedni. Valójában a nyugdíjhoz közel 
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állók, vagy  nyugdíjasok pályáznak egy-egy 

óvodapedagógusi állásra. 

Bár fiatalodott egy keveset testületünk, de 

még mindig aggasztó az óvodapedagógusok 

életkora.  A nevelőtestület 50%-a válik 

szinte egyszerre nyugdíjas korúvá. Nagyon 

nehéz, szinte lehetetlen óvodapedagógust 

találni.” 
„Utánpótlás – nehéz a státuszokat betölteni. 

Változatlanul kevés a jelentkező, sok a 

pályaelhagyó friss diplomás az életpálya modell 

beevezetése ellenére, vagy éppen ennek 

következtében. Ugyanis ilyen rengeteg sok 

munkát a mai fiatalok nem akarnak, és nem is 

tudnak elvégezni. A csoportonkénti 20-25 fő 

gyakran igen nehezen kezelhető gyermek 

nevelése, fejlesztése, a szülőkkel való 

eredményes és sikeres együttműködés 

kialakítása mellett  a most érvényben lévő plusz 

feladatok elvégzése komoly nehézséget jelent.” 
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4.4.  Gazdálkodás, vagyonvédelem  

4.4.1. Az intézmény szakmai gazdálkodási eredményei 

 

Feladat Felelős Érintett Időpont Megvalósítás 

Az óvoda éves költségvetésének 

tervezése 

óvodavezető fenntartó, FIÜK, 

óvodavezető 

kért határidők 

betartása 

A szempontok szerinti tervezést elvégeztük, és 

átadtuk a FIÜK gazdasági vezetőjének.  

A szakmai keret gazdaságos 

felhasználásának irányítása  

óvodavezető óvodavezető 

alkalmazotti közösség 

FIÜK 

folyamatos Törekedtem az ésszerű gazdálkodásra. Az 

évek óta kialakult őszig tartó spórolástól 

eltérően igyekeztem időarányosan tervezni 

beszerzéseinket. Megvalósult fejlesztések:  

- karácsonyi játék vásárlás 

- laptopok a pedagógiai munkához 

- óvodai öltözőpadok cseréje 

- további függöny csere  

- a Piros csoportban szakmai keretből a 

beépített szekrény cseréje  

A kötelező eszköznorma 

felülvizsgálata, javaslattétel a hiány 

pótlására 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

alkalmazotti közösség  

szülők 

folyamatos Elkészítettük 2017-2019-ig az 

eszközfejlesztési tervünket.  

Az étkezés befizetéssel kapcsolatos 

szervezési feladatok  

vezető-helyettes szülők havonta A szülők tájékoztatása időben megvalósult. 

A biztonságos munkavégzés 

feltételeinek biztosítása 

óvodavezető alkalmazotti közösség  folyamatosan A munkavédelmi ellenőrzés havonta 

megtörténik - a fellelt hibákat javíttatjuk. 

Vagyonvédelem óvodavezető alkalmazotti közösség 

szülők, gyermekek 

folyamatosan Folyamatosan előtérben van, minden dolgozó 

kötelessége. 

Fogyóeszköz nyilvántartás  óvodavezető alkalmazotti közösség  folyamatos Megvalósult. 

Selejtezés, leltározás óvodavezető FIÜK 

alkalmazotti közösség 

megjelölt 

időpontban 

Megtörtént. 
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4.4.2.  A FIÜK működtetéssel kapcsolatos eredményei 

 

Feladat Felelős Érintett Időpont Megvalósítás 

A  működtetéssel, karbantartással, 

felújítással, tisztítószer rendeléssel   

kapcsolatos feladatok  

óvodavezető 

FIÜK 

fenntartó 

FIÜK 

folyamatos A karbantartás megvalósulása gyakran lassú. 

Többször kijönnek ugyanahhoz a hibához, de 

kapcsolatunk jó. 

FIÜK által történt fejlesztések óvodavezető FIÜK folyamatos - a Zöld csoportban a beépített szekrény 

cseréje 

- az épület belső akadálymentesítése 

érdekében a küszöbök megszüntetése 

- a számítógépes hálózathoz szükséges 

fejlesztések elkezdése 

- homokcsere, kavics pótlás 

- fák felülvizsgálta 

- az Ovi-sport pálya telepítése kapcsán 

felmerült  munkák elvégzése 

Munkakapcsolat-  együttműködés intézményvezetők intézményvezetők folyamatos - Kapcsolatunkban érezhető pozitív 

változásokat tapasztalok. (munkaügy, 

gazdasági vezetés) 

 

 

Ellenőrzés megvalósítása: 

 Belső ellenőrzés: Szűcs Ferenc látta el óvodánk belső ellenőrzési feladatait. Munkáját az elkészített éves ütemterv szerint végezte. Ellenőrző 

munkájáról jelentést, és éves beszámolót készített. Segítő munkája fontos számunkra. 

 Az intézmények belső ellenőrzésére az önkormányzat pályázatot írt ki, amelyet a SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft. nyert el 2017. április 1-től. 

 Megkaptuk a 2020-ig szóló belső ellenőrzési stratégiai tervet. 

 Több alkalommal találkoztunk már dr. Hosszuné Szántó Anitával, akinek átadtam, illetve átküldtem a kért anyagokat.  

 



 Pozitív eredmény és köszönjük, hogy: 

- A lakótelepi óvodákban a udvari dolgozó hiányából adódó gondok 

megoldódtak. A Méhecske és a Napfény Óvoda kapott még egy főállású 

udvari dolgozót.  kaptak még egy félállású udvari munkást.  

Az Ugrifüles és az Epres Óvodában pedig Sz. A. maradt, aki évek óta 

kifogástalanul, – nemcsak a mi, hanem a gyerekek lés a szülők örömére is 

–  látja el feladatát. Megbízható, kreatív, segítőkész személyisége 

nyereség mindnyájunknak. Köszönjük. 

 

 Negatívum  
- Előfordul, hogy egy fillér sincs az óvodában váratlan eseményekre,a pénzhez 

jutás nehézkes. 

- Évek óta nem volt lehetőségünk jutalmat osztani, a dolgozók munkáját 

anyagilag is elismerni, mivel a költségvetés személyi része igen szűkre szabott. 

Csak az erkölcsi elismerés marad! 
 

 
 

5.  Pályázati pénzek felhasználása –  a 2016./2017. nevelési évben: 834.865 Ft 
 

 
 Támogatás 

összege 

Felhasználás Felhasználás 

 

Diák Sport pályázat 
 

HÜ 

 

80.000- 

15.000 - 

 

Abony – Vadaspark 

buszköltség 

Mikulás kupa – 

gyümölcslé, édesség 

 

2016.10.05. 

 

2016.11.14. 

 

Egészségnap 
 

ESZSB 

 

110.000 - 

 

Bogárháton együttes- A 

méh családok élete 

interaktív foglalkozás 

 

Felsőlajos-  Vadaspark 

belépők 

 

2017.05.03. 

 

 

 

2017.05.04. 

 
 

Intézményi Zöld Program 
 

VVKB. 

 

573.865 - 

Növények 

Homokozó bontása, 

telepítése 

Homokozó takarók 

Buszköltség - 

Felsőlajos 

2017.03.29. 

2017.04.20. 

 

2017.05.09. 

2017.05.04. 

 

 

Ovi-sport pályázat – Ovi-sport pálya elnyerése 

2016. márciusában jelentkeztünk az Ovi-sport Alapítvány által meghirdetett sportpályára, 

amelyhez önkormányzatunknak önrésszel hozzá kellet járulnia. Óvodánknak nincs 

tornaterme, ezért ez igen nagy lehetőség volt számunkra.  

Köszönjük Alpolgármester Úrnak a támogatást, hogy fontosnak érezte céljainkat, valamint 

a képviselő-testületnek, hogy jóváhagyta, és az önrésszel hozzájárult a multifunkcionális 

létesítmény megvalósításához, amely a legváltozatosabb mozgásfejlesztésre és a 

legkülönfélébb labdajátékok alapjainak elsajátítására ad lehetőséget.  
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A pályát két nap alatt igazán profi módon állították fel, amelyhez igen sokféle 

mozgásfejlesztő eszköz tartozik. Az óvodapedagógusok egy továbbképzésen vettek részt, a  

pálya és az eszközök használatáról szereztek ismereteket, valamint 5 db módszertani 

könyveket is kaptunk. A műszaki átadás után gyermeknapon vehették óvodásaink 

birtokukba ténylegesen a pályát. 

Az ünnepélyes átadásra 2017. június 20-án került sor. A megjelent vendégeknek a 

kislányok játékos „táncházzal”, a kisfiúk sport játékokkal kedveskedtek. Beszédet mondott 

Alpolgármester Úr, az alapítvány elnöke dr. Molnár Andrea és természetesen minden 

gyermek és kolléganő nevében megköszöntem ezt a csodálatos sport pályát. 

 

 

V.  GYERMEKVÉDELEM, ESÉLYEGYENLŐSÉG  

     (3. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaközösség értékelése) 
 

A gyermekvédelmi felelősünk és egyben az esélyegyenlőséggel foglakozó kolléganőnk 

évek óta Sz. Sz.E.. Munkája példaértékű.  

Minden óvodapedagógus felelősséggel látta el munkáját. Gyermekvédelmi felelősünk 

nyomon követte a változásokat, szükség szerint konzultált a csoportos óvónőkkel, 

koordinálta a feladatokat. Az idei évben feladatai sokkal többrétűek voltak. Az 

esélyegyenlőségi feladatok koordinálását is mindig precízen, pontosan látja el.  

Sok megbeszélés, munkaközösségi foglalkozás volt, folyamatosan figyelemmel kísérte az 

óvodai hiányzások alakulását is.  
 

A fejlesztés iránya:  

- A törvényi háttér folyamatos nyomon követése 
 

 

 

VI.  KAPCSOLATAINK  
 

1. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel 

 

 Csoportonként 2-3 szülő vállalkozott a Szülői közösség képviseletére. 

 Az óvodaszék létrehozását most kezdeményezték a szülők. Jelenleg ennek kialakítása 

folyik.  

 A szülők fontos szerepet töltenek be életünkben. A családokkal való kapcsolatunk 

jelenleg megosztott. A szülők és az óvoda közti kommunikáció pozitív irányú 

erősítésére szeretnénk a jövőben nagyobb hangsúlyt helyezni az eredményesebb 

együttműködés érdekében. 

 A szülői értekezleteken kívül szükség esetén történtek családlátogatások is. A 

Fogadóórát évente két alkalommal szervezünk, illetve a szülő vagy az 

óvodapedagógus is kezdeményezhet.  

 Igénylik, és örömmel vesznek részt az óvodai rendezvényeken: adventi játszóház, 

Epres napok, farsang, gyermeknap 

 A kerületi rendezvényeken kevesebb szülő tud részt venni elfoglaltságuk miatt, de 

mindig van több érdeklődő, aki örömmel jön velünk. 
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2.  Külső partnereink 

2.1.  A fenntartó számára fontosak az intézmények. Folyamatosan megteremti a fejlesztés 

lehetőségét, új lehetőségeket is biztosít óvodásaink számára, amelyek között van 

kifejezetten jó kezdeményezés a szülők igen nagy örömére. pl. Egészségnap. 

A nyári programok közül a játszótéri szervezéseket nemcsak az óvodások, hanem a 

lakótelepi többi gyerek is élvezte. A nyári autóbuszos kirándulásokat több kritika érte a 

szülők részéről. Köszönjük, hogy ezek meghallgatásra találtak és minden gyermek 

részvételével ősszel nyílik lehetőségünk egy kirándulás szervezésére. 

Az állatkerti belépőket köszönjük. Óriási élmény volt a gyerekek számára, többen először 

voltak az állatkertben.  
 

Nehezíti munkánkat:  

- ha rövid az adatszolgáltatás határideje – majdnem mindig az, 

- a gyerekek szabad játékidejére tervezett program, esemény, rajzpályázat… - túl sok 

 

2.2.  FIÜK-kel való munkakapcsolatunk: 

A kezdeti ellenállás után a pozitív megközelítést előtérbe helyezve, az alábbiak 

fogalmazódtak meg bennem:  

 törekszem, és úgy gondolom, hogy személyes kapcsolatom a FIÜK minden 

dolgozójával jó, 

 segítőkészséget, megértést, együttműködésre való törekvést nyújtottam és 

kaptam viszont. 

 Kifejezetten jól működő napi kapcsolatok: 

 az intézmény vezetővel, a gazdasági vezetővel, és helyettesével kiváló 

 a munkáltatással kapcsolatban is csak pozitív tapasztalataim vannak, sok 

segítséget kapunk, 

 a FIÜK alkalmazásában lévő, de helyileg az óvodában dolgozó 

pénztárosunkkal kezdetben elégedettek voltunk, de sajnos ezt az utóbbi 

időben már nem tudjuk állítani. Velem való kapcsolatára az együttműködés 

és az udvariasság volt a jellemző, de a szülők felé már inkább a szabadosság 

volt a jellemző. Szakmaiságát nem kompetenciám értékelni.  (Epres-

Ugrifüles)  

 Az udvari dolgozónkkal is kifejezetten jó a kapcsolatunk. Nagyon sok 

mindent megcsinál. Igen népszerű a gyermekek és a szülők körében is. 

(Epres - Ugrifüles) 
 

2.3. Egyéb kapcsolataink 

 Szakszolgálat - Fejlesztőpedagógusunkkal, logopédusunkkal, pszichológusunkkal 

kiemelkedően jó és eredményes a kapcsolatunk. Szakmailag igen magasan 

képzettek. Köszönjük, hogy a lakótelepi óvodák és a Kicsi Bocs Óvoda közösen 

egy teljes állású pszichológus státuszt kapott. Nagyon-nagy szükség volt rá. A 

fél állásban dolgozónak még „tűzoltásra” sem volt lehetősége.  

 Komplex Általános Iskola utazó gyógypedagógusai -  SNI gyerekek ellátása 

Gyógypedagógusunkkal, logopédusunkkal igen szorosan együtt dolgoztunk, együtt 

gondolkodtunk, kapcsolatunk kiváló, egymást segítő. 

 A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődékkel, iskolákkal 

való kapcsolatunk jó.  

 Orvos, védőnő – Többen jeleztük, hogy megoldatlan az intézményekben az 

egészségügyi ellátás. A lakótelepen nehezíti a helyzetet, hogy a védőnői ellátásban 

még mindig gondok vannak. 
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 Családsegítő – Szükség szerint tartjuk a kapcsolatot.  

 Dési Huber Művelődési Ház – rendszeres kapcsolatban állunk, programjaikon 

örömmel veszünk részt.  

 Könyvtár – A szülők örömére rendszeresen járunk a könyvtárban szervezett 

foglalkozásokra, közös könyvkölcsönzésekre. Kapcsolatunk igen jó. 

 

Fejlesztés iránya: 

- A szülőkkel való kapcsolat erősítése  

- Óvodaszék létrehozása után folyamatos kapcsolattartás  

- Fenntartóval, FIÜKKEL való további szoros együttműködés 

 

 

VII.  AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULT KÜLSŐ  ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI 

 

A Fenntartó MÁK ellenőrzése – 2016. szeptemberében MÁK ellenőrzés volt 

óvodánkban. Minden dokumentumot rendben találtak. 

 

 Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés – 2017. április 7.   -   2. sz. melléklet: Kompetenciák 

értékelése, vezetői önfejlesztési terv 
 

Nevelőtestületünk felkészülten várta az ellenőrzést. Minden dokumentumunkat rendben 

találták, azok is, amelyek nem voltak benne az előzetesen megküldött ellenőrzési tervben. 

A megkapott kompetencia értékelések után készítettem el az önfejlődési tervemet 

 

 

VIII.  EGYÉB FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Ssz. 

 

Feladat Felelős Érintett Értékelés 

 

  1. A  HAPPC rendszer betartása vezető-helyettes 

óvodavezető 

konyhai dolgozók folyamatosan 

ellenőrzött 

  2. Az óvoda tisztaságának 

biztosítása 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

 

dajkák folyamatosan 

ellenőrzött 

  3. Az udvar tisztasága vezető-helyettes 

óvodavezető 

dajkák folyamatosan 

ellenőrzött 

  4. Pályázati lehetőségek keresése óvodavezető óvodapedagógusok 

szülők 

A kerületi pályázati 

lehetőségekkel 

éltünk 

  5. Alapítvány működtetése kuratórium szülők, dolgozók Törekszünk 

szponzor 

keresésére 

 

 

Budapest, 2017. október 2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

……………………………………. 

                                                                                           Szundyné Ihász Erzsébet                                                                                                              

                                                                                                     óvodavezető 
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1. sz. melléklet 

 

 

ANYANYELVI NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVVÉGI ÉRTÉKELÉS  

2016. / 2017.  

 

 

A munkaközösség célja: 

 

- Az anyanyelvi nevelés fontosságára való koncentrálás kiemelt feladat napjainkban. Ezért 

fontos, hogy felelevenítsük, átértékeljük, s új, aktuális elmélettel, gyakorlattat, 

technikákkal kiegészítve építsük be az óvodai nevelés/ oktatás folyamatába. 

 

- Ismerkedés az anyanyelvi fejlesztő játékok fajtáival, alkalmazási lehetőségeivel, az 

óvodai élet területein, nagy hangsúlyt fektetve a mindennapok gyakorlatára. 

 

A munkaközösség feladata: 

 

Foglalkozások keretében az anyanyelvi játékok fajtáinak megismerése, gyakorlatban való 

alkalmazása. 

Új szakmai, módszertani kérdések megvitatása 

Új technikák megismertetése, bemutatása.  

 

Éves szinten 4 foglalkozást terveztem be, amit tömbösítve sikerült megtartani. 

Mindkét félévben 1-1 alkalommal tudtunk összejönni. 

Az első félévi foglalkozás témája: az anyanyelvi nevelés fontossága napjainkban, az 

anyanyelvi fejlesztő játékok fajtái.  

 

A második fél évben a gyakorlaton volt a hangsúlyt. Ezen a foglalkozáson anyanyelvi 

játékok gyűjteményéből mazsoláztunk (drámajátékokkal kiegészítve, kombinálva), 

korcsoportokra, s fejlesztendő területekre összpontosítva.  

 

Összegzés:  

A foglalkozások sikeresek voltak. Az óvodavezető és a kolleganők nagyon aktívak, 

motiváltak voltak: feladatokkal kezdtünk, s zártunk.  

Úgy érzem, hogy érdemes még többet foglalkozni a jövőben ezzel a területtel, még több 

időt fordítva a gyakorlatra, a technikák elsajátítására, új eszközök készítésére. 

  

 

 

Készítette: Bacsó Tiborné 

Óvodapedagógus- az anyanyelvi munkaközösség vezetője. 

2017. Június 
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2. sz. melléklet 

 

 

AZ EPRES ÓVODA GYERMEKVÉDELMI MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJA 

 

 

1. Általános adatok a 2017. május 22.-i állapot alapján: 

1.1. Óvodai csoportok száma:    4 csoport 

1.2. Az óvoda gyermeklétszáma:     93 fő  

1.3. A veszélyeztetett gyermekek száma:      1 fő 

1.4. 2H-s gyermekek száma:       0 fő  

1.5. 3H-s gyermekek száma:        3 fő 

1.6. BTM-es gyermekek száma:       4 fő    

1.7. Nagycsaládosok száma:       16 fő 

1.8. Sajátos nevelési igényű gyermekek száma:     4 fő 

1.9. Tanköteles gyermekek száma:     37 fő 

  Tanköteles, de az óvodában marad:    11 fő 

  A Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai  

Szolgáltató Központ javaslatára 1 évre továbbra is  

az óvodában marad:        3 fő 

  Óvodavezetői döntéssel az óvodában marad:    8 fő   

  Szakértői Bizottság javaslatára óvodában marad:    0 fő 

  Összesen: 26 gyermek megy iskolába 

 

2. Tevékenységek a nevelési év folyamán: 

 

 

Az év eleje az ismerkedéssel, a problémák feltérképezésével, ezt követően a 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és 

sajátos nevelési igényű, BTM-es esetek adminisztrálásával kezdődött. 

 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai  

Szolgáltató Központtal, családgondozóval, az iskolával, az óvoda logopédusaival, a 

fejlesztő pedagógussal, utazó gyógypedagógussal, valamint az óvoda 

pszichológusával. 

 

Az idei nevelési évben eleget téve jelentési kötelezettségünknek egy esetben 

jelentettünk. Az esetről visszajelzést kaptunk. 

 

Január-februárban az iskola érettségi vizsgálatoknak, míg március-áprilisban a 

középsősök szűrésének aktív részesei voltunk, valamint figyelemmel kísértük a 

vizsgálatok eredményeit. 

 

Hagyományainkhoz híven az „EPRES NAPOKRA” idén is meghívtuk, és 

ellátogattak hozzánk a lakótelepi iskolák vezetői és pedagógusai. 

 

Májusban megtörténtek az új felvételek. A FESZGYI-vel évközben folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot.  
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A 3H-s gyermekek helyzetét évközben folyamatosan figyelemmel kísértük.  

A nyári időszakban fokozott figyelmet fordítunk a veszélyeztetett, 2H-s, 3H-s és 

SNI-s BTM-es gyermekekre.  

 

A Családgondozóval továbbra is tartjuk a kapcsolatot, problémás esetben számítunk a 

segítségükre. 

 

 

Budapest, 2017. május 22. 

 

 

                                      Szabóné Szauervein Erika 

         gyermekvédelmi felelős 
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3. sz. melléklet 

 
 

ÓVODAVEZETŐ ÖNFEJLŐDÉSI TERVE 

 

 

Óvodavezető neve:  Szundyné Ihász Erzsébet 

Óvodavezető oktatási azonosítója:  74446014666 

Önfejlődési terv neve/azonosítója:  A vezetői munka fejlesztése / 

T744460146662017AVEZ 

Önfejlődési terv kezdő dátuma:  2017.09.01. 

Önfejlődési terv befejező dátuma:  2018.07.30. 

 

 

Kiemelkedő területek  

 

1. A gyermek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartása: ehhez nyugodt 

kiegyensúlyozott biztosítása. A vezetés tartalma rendszer szemléletet közvetít, az 

egyes folyamatok egymásra épülnek. 
 

2. Rugalmasan változtat eredeti tervein, figyelembe véve a külső és belső változásokat 

egyaránt. Komplex módon veszi figyelembe a vezetési folyamat minden egyes 

elemét. 

 

3. Az intézmény partnereivel együttműködése folyamatos. A fenntartóval való 

kapcsolata példaértékű, az intézmény érdekeit magas szinten képviseli. A 

módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak és céljainak 

megfelelően alkalmazza, szükség szerint változtatja. A vezetői elhivatottsága 

példaértékű. 

 

4. Személyes kapcsolattartása tradíciókra épül. Nevelőtestületét személyes példáján 

keresztül motiválja minőségi munkára, amelynek feltételeit megteremti. 

 

5. Az intézmény erőforrásainak bővítése érdekében együttműködése hatékony a 

fenntartóval. A tervezés és a megvalósítás során több alternatív megoldásban 

gondolkodik. 
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I. 

 

Fejlesztésre kijelölt 

kompetenciaterület:  
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

Az önfejlesztés célja, indokoltsága:  

 

- A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekhez a módszertani ismeretek 

további bővítése. 

- A mérési, értékelési eredmények beemelése 

a stratégiai dokumentumokba. 

Az önfejlődés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai:  

 

2017./2018. nevelési év 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

Feladat:  

 

- Módszertani ismeretek bővítése, 

tapasztalatok átadása egymásnak. 

Konzultációk szervezése, 

esetmegbeszélések. 

- Mérőeszközök felülvizsgálta, szükség 

szerinti módosítása, a mérési eredmények 

felhasználásának erősítése 

A feladat végrehajtásának módszerei:  - közös és egyéni munka, elemzés, értékelés 

A feladat elvárt eredménye:  

 

- Módszertani eszköztárunk megújítása 

- A stratégiai dokumentumokban a mérési 

eredmények beépülése. 

A feladat tervezett ütemezése:  2017.09.01. – 2018.07.30. 

A feladat végrehajtásába bevontak 

köre:  
 óvodavezető és a nevelőtestület 

 
 

 

 

 

Dátum: Budapest, 2017. május 23.  …………………………………..………….. 

                                                                                                             Szundyné Ihász Erzsébet 

  óvodavezető 

 

 

 

 

Dátum: Budapest, 2017.  ………………..                             ……………………………………………… 

                                                                                                                         fenntartó 
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ÓVODAVEZETŐ ÖNFEJLŐDÉSI TERVE 
 

II. 

Óvodavezető neve:  Szundyné Ihász Erzsébet 

Óvodavezető oktatási azonosítója:  74446014666 

Önfejlődési terv neve/azonosítója:  A vezetői munka fejlesztése / 

T744460146662017AVEZ 

Önfejlődési terv kezdő dátuma:  2017.09.01. 

Önfejlődési terv befejező dátuma:  2018.07.30. 

 

 

Fejlesztésre kijelölt 

kompetenciaterület:  
A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az önfejlesztés célja, indokoltsága:  

 

- A rövid, közép és hosszú távú tervezés és 

megvalósítása, időarányos részletezése. 

- A feladatkiosztás  eszközként való alkalmazása a  

óvodapedagógusok fejlesztése céljából. 

Az önfejlődés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai:  
2017./2018. nevelés év 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

 

- A hosszú, közép és rövid távú tervek lebontása és 

összehangolása biztosítja azok megvalósítását, 

értékelését, továbbfejlesztését. 

- Pontos feladat meghatározásokkal elősegíteni az 

óvodapedagógusok fejlődését. 

A feladat végrehajtásának módszerei:  - Közös gondolkodás, elemzés, értékelés az 

óvodapedagógusok bevonásával. 

A feladat elvárt eredménye:  - Konkrétabb, átláthatóbb tervezés. 

- Kiszámíthatóbb egyenletesebb terhelés. 

A feladat tervezett ütemezése: 2017.09.01. – 2018.07.30. 

A feladat végrehajtásába bevontak :  - óvodavezető és a nevelőtestület  

 
Dátum: Budapest, 2017. május 23.  ………………………………………….. 

       Szundyné Ihász Erzsébet 

 óvodavezető 

 

Dátum: Budapest, 2017.  ………………..                             ……………………………………………… 
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ÓVODAVEZETŐ ÖNFEJLŐDÉSI TERVE 
 

III. 

Óvodavezető neve:  Szundyné Ihász Erzsébet 

Óvodavezető oktatási azonosítója:  74446014666 

Önfejlődési terv neve/azonosítója:  A vezetői munka fejlesztése / 

T744460146662017AVEZ 

Önfejlődési terv kezdő dátuma:  2017.09.01. 

Önfejlődési terv befejező dátuma:  2018.07.30. 

 

 

Fejlesztésre kijelölt 

kompetenciaterület:  
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az önfejlesztés célja, indokoltsága:  

 

- Innovatív szemlélet erősítése - intézményi 

nyitás a kerületi munkaközösségek felé. 

Az önfejlődés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai:  
2017./2018. nevelési év 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  - A nyitás szükségességének elfogadtatása. 

- Tudásmegosztás, átadás, megújulás 

elősegítése 

A feladat végrehajtásának módszerei:  - Megbeszélések, nyílt nap szervezése, 

elemzések 

A feladat elvárt eredménye:  - Módszertani megújulás. 

A feladat tervezett ütemezése: ( 2017.09.01. – 2018.07.30. 

A feladat végrehajtásába bevontak 

köre:  
- Óvodavezető és a nevelőtestület  

 
 

 

 

Dátum: Budapest, 2017. május 23.  ………………………………………….. 

                                                                                                          Szundyné Ihász Erzsébet 

 óvodavezető 

 

 

 

 

Dátum: Budapest, 2017.  ………………..                             ……………………………………………… 

                                                                                                                         fenntartó 
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ÓVODAVEZETŐ ÖNFEJLŐDÉSI TERVE 
 

IV. 

Óvodavezető neve:  Szundyné Ihász Erzsébet 

Óvodavezető oktatási azonosítója:  74446014666 

Önfejlődési terv neve/azonosítója:  A vezetői munka fejlesztése / 

T744460146662017AVEZ 

Önfejlődési terv kezdő dátuma:  2017.09.01. 

Önfejlődési terv befejező dátuma:  2018.07.30. 

 

 

Fejlesztésre kijelölt 

kompetenciaterület:  
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Az önfejlesztés célja, indokoltsága:  Az önfejlesztés, önképzés iránti elkötelezettség 

erősítése az IKT használatában. 

Az önfejlődés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai:  

- új eszközök, szoftverek beszerzése,  

- használatuk elsajátítása, gyakorlása, ismeretek 

átadása 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

 

- Az IKT eszközök rendszeres alkalmazása, 

tudatosabb kihasználása, új lehetőségek 

felismerése, kipróbálása saját magam és a 

nevelőtestület részére egyaránt. 

- Példamutatás, motiválás. 

A feladat végrehajtásának módszerei:  - Az intézményi informatikai rendszer fejlesztése, 

az új eszközök használata - önképzés, gyakorlás 

(laptopok, projektor) 

- Az önkormányzati ASP rendszerhez való 

csatlakozás. 

A feladat elvárt eredménye:  

 

- Az IKT eszközök szélesebb körű alkalmazása, 

biztonságos használata. 

- Jogszerűség, az adatkezelésre vonatkozó 

szabályok fokozott betartása.  

A feladat tervezett ütemezése:  
 

2017./2018. 

A feladat végrehajtásába bevontak: 
 

- Óvodavezető és a nevelőtestület 

 
Dátum: Budapest, 2017. május 23.  ………………………………………….. 

                                                                                                           Szundyné Ihász Erzsébet 

 óvodavezető 

 

Dátum: Budapest, 2017.  ………………..                             ……………………………………………… 

                                                                                                                         fenntartó 
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