FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA
BESZÁMOLÓJA
2017 - 2018.
Intézmény OM- azonosítója:
034411

Intézményvezető v.h.
Magyarné Willinger Andrea

Legitimációs eljárás
Nevelőtestület nevében:
Szülői közösség nevében:

Wágner Ferencné

Lukács Ibolya
Közalkalmazotti Tanács nevében:
Szőke Kinga
A dokumentum jellege: Nyilvános
Érvényessége:2018.08.31.

Ph.

Tartalomjegyzék
I.

KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK VOLTAK ............................................... 3

II.

STATISZTIKAI ADATOK ............................................................................................ 4

III.

A NEVELÉSI ÉV RENDJE ............................................................................................ 7

IV.

MINŐSÉGFEJLESZTÉS, ÖNÉRTÉKELÉS.................................................................. 8

V.

GYAKORNOKOK MENTORÁLÁSA ........................................................................ 12

VI.

ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK, RENDEZVÉNYEK................................................ 13

VII.

VEZETŐI ELLENŐRZÉS ............................................................................................ 19

VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE ................................................................................ 23
IX.

TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS SZAKMAI FEJLESZTÉSEK VOLTAK ............. 26

X.

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI ..................................................................................... 27

XI.

AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI VOLTAK ............................................................ 32

XII. KIEMELT TANÜGYIGAZGATÁSI ÉS MUNKÁLTATÁSI FELADATOK
VOLTAK ................................................................................................................................. 33
XIII. ÓVODÁSAINK ÉLETÉT TÁMOGATÓ LEHETŐSÉGEK VOLTAK: ..................... 35
XIV. JEGYZŐKÖNYV ......................................................................................................... 37
MELLÉKLETEK ..................................................................................................................... 38
I.

Tükörkép Munkaközösség ......................................................................................... 38

II.

Önértékelési Csoport 2017/2018 ................................................................................ 39

III.

Különtorna éves értékelése ........................................................................................ 42

IV.

Kézműves foglalkozás értékelése .............................................................................. 43

V.

Zenei munkaközösség ................................................................................................ 44

2

I. KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK VOLTAK

Mindenkori elsődleges mindenkori cél volt:



A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és
kiegyensúlyozott légkör biztosítása
Törvényes és színvonalas intézményműködés

További céljaink voltak:
1. Gyermeki jogok érvényesülése – önállóság, önkifejezés, önérvényesítés, kreativitás,
képzelet
2. Magyar kulturális értékek közvetítése – ’48-as szabadságharc 170. évfordulója
3. Vezetőváltás előkészítése
4. Gyermeki fejlődés mérőeszközének felülvizsgálata
5. Tanfelügyeleti ellenőrzéssel és minősítő vizsgával kapcsolatos feladatok ellátása
A célok elérését támogató kiemelt feladataink voltak:
1. Tudásátadás lehetőségének szervezése
- nevelői értekezlet /előadás/
- bemutató foglalkozások
- vezetői ellenőrzés /tervezés, gyakorlat/
2. Módszertani tervezés /irodalom, zene, vizuális nevelés
- hazafiasságra nevelés /hazaszeretet/
- környezeti nevelés /szülőföld ismerete, szeretet/
3. Nevelési év közös tervezése a leendő megbízott vezetővel
Leltározás, átadás, átvétel
Vezető helyettes szakmai segítése vezetői pályázathoz
4. Szakmai munkaközösség szervezés – felülvizsgálat, vita, konszenzus, kipróbálás
5. Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése,
utófeladatok elvégzése
Az intézményvezetés felelőssége volt
 A tudás átadás lehetőségének foglalkozáson vehettek részt a kollégák, illetve vezetői
ellenőrzések alkalmával a tervezés és gyakorlat koherenciáját figyeltük meg.
 A nevelési év közös tervezése /vezetés/ az összehangolt munka eredményeképpen
gördülékenyen működött.
 A leltározás, átadás, átvétel többnyire zökkenőmentesen zajlott.
 A vezetőválasztás a kollégák magas szintű munkájának köszönhetően gördülékenyen,
magas színvonalon zajlott, bonyolítódott le!
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II. STATISZTIKAI ADATOK
Gyermeklétszám adatok nevelési év végén






-

Csoportok száma: 15 fő
Beiratkozott gyermeklétszám: 170 fő
Tényleges gyermeklétszám év végén: 287 fő
Iskolába ment: 70 fő
Tanköteles, de szakvélemény vagy kérelem alapján óvodában marad:
27 fő

Hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányosak száma év végén:
19 fő

Sajátos nevelési igényűek száma év végén: 9 fő

Nevelési évre jegyző által felmentett: 1 fő

Óvodavezető által legfeljebb 2 hónapra felmentett: 3 fő

Igazolatlan hiányzás miatt felszólított gyermekek: 6 fő

Igazolatlan hiányzás miatt hatóság felé jelentett: 9 fő
SNI-s gyermekek ellátása zökkenőmentes, hatékony és együttműködő volt
HH-s, HHH-s gyermekek nevelése támogató, együttműködő volt a
pedagógusok, szülők és szakszolgálatok között
felszólított gyermekek zöme a felszólítás hatására megjelentek az óvodában
hatóság felé jelentett igazolatlan hiányzások a külföldre szó nélkül távozó
kínai állampolgárok voltak
Humánerőforrás

Dolgozói adatok, munkaidő beosztás az óvoda nyitvatartásához igazítva:

Munkakörök
Óvodapedagógusok
Pedagógiai asszisztens
Csoportos dajkák
Konyhai dajkák
Mosodai dajka
Óvodatitkár
Irodai ügyintéző
Karbantartó- kertész
Karbantartó-kertész
Úszóoktató
Takarító dajka

létszám

megjegyzés

31 fő 3 fő gyakornok
5 fő
16 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő FIÜK-munkált
1 fő FIÜK-munkált
1 fő
1 fő
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délelőtti műszak

délutáni műszak

7:00 - 13:30
8:00 - 16:00
6:00 - 14:00
6:00 - 14:00
8:00 - 16.00
7:00 - 15:00
8:00 - 16:00

11:30 - 18:00

7:00 - 15:00
8:00 – 16:00

11:30 - 18:30
11:00 – 18: 00

Ssz.

Csoport
neve

Létszám

Óvodapedagógus

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

1. Fecske

22

Bodnár Józsefné
Pardavi Patrik

Kesztyűs Ferencné

2. Maci

16

Patakiné B.Erzsébet
Hunyadiné J. Erika

Balázs-Fülöp Mónika

3. Mókus

18

Tompa Tünde
Lukács Ibolya

Andrásiné Seres
Hajnalka

4. Sárgarigó

19

Wágner Ferencné
Nagyné C. Eszter

Szilágyi Istvánné

5. Gólya

22

Papp Tamásné
Nagy Szilvia

Chappon Edina

6. Kékcinke

14

Zentainé Szíjártó Zita
Bánki-Rozsnyó Kinga

7. Méhecske

23

Juhász Zsuzsanna
Nyitrai Rita

Vargyasné Csog
Tünde

8. Kisvakond

19

Bozó Bernadett
Moral - Tánczos Beáta

Simai Krisztina

9. Katica

23

Fajkáné Kerekes Éva
Márton Ágnes

Csernok Margit

Vankó Istvánné

10. Pillangó

19

Szőke Kinga
Molnár Eszter

Faragó Szuhai
Jánosné

Mardula Margit

11. Hangya

Magyarné Willinger
25 Andrea
Obholczer Flóriánné

Nagy Erzsébet

Sándrovszki Erika

12. Süni

20

Szöllösi Anikó
Czank Ágnes

Kanta Viktória

13. Nyuszi

17

Hegedüs Nagy Ágnes
Goller Jánosné

Tapalaga Tamara

14. Csiga

13

Fótosné Krómer Ildikó
betöltetlen

15. Tücsök

14

Horogh Alexandra
Takács Júlia

Bali Krisztina

Szendi Melinda

Ferencsik Andrásné

Varga Ilona

Horváth Ilona

Az új kollégák betanítása, „beszoktatása” sikeresen megvalósult, jól érzik magukat
óvodánkban:
3 fő óvodapedagógus
4 fő pedagógiai asszisztens
1 fő dajka
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További, a pedagógiai munkát és működésit segítő munkatársak
Munkakör

Név

Óvodatitkár

Bilkiné Élő Zsófia

Irodai ügyintéző

Blazsán Éva

Úszó oktató

Bársony Bernadett

Mosónő dajka

Váradi Gabriella

Takarító dajka

Bernád Györgyi

Konyhai dajka A. ép.

Szajkó Ramóna
Bakonyi Margit
Csukás Sándorné
Bakóné Budai Julianna

Konyhai dajka B. ép.

Vezetői értékelés
3 kolléga nyugdíjba vonult, illetve 3 kolléga anyai örömök elé néz/ett és 1 kolléga családi
okok miatt más munkahelyre távozott a nyár folyamán.
1 dajka év közben családi okok miatt elment, helyére azonnal sikerült új kollégát felvenni,
zökkenőmentesen történt a csere.
1 csoportot a csökkent gyermeklétszám miatt szüneteltetni kell a 2018/2019-es nevelési
évben.
A fenti indokok végett is – valamint, hogy több kolléga jelezte már év közben, hogy nem
tudnak jól együttműködni a párjukkal – kellett új csoportbeosztásokat kialakítani a nyár
folyamán a következő nevelési évre.
A megüresedő, illetve megüresedett álláshelyek pályáztatása megtörtént, 1 dajkai álláshely
betöltésének pályáztatása folyamatban van, mivel a kolléga felmentési idejét tölti jelenleg.
Köszönjük Alpolgármester Úrnak, Irodavezető Úrnak, Polgármester Úrnak és természetesen a
Képviselő Testületnek a „minőségi pótlék” fizetés kiegészítést, mely nagyban segítette az üres
álláshelyek betöltését.
 Nagy segítséget jelent a kollégáknak a pedagógiai asszisztensek jelenléte a
csoportokban. Valóban a pedagógus jobb keze, kiegészítik egymást és a csoport élete,
mindennapjai nyugodtabbak. Óvodánkban mindig abban a csoportban
tevékenykednek, ahol SNI-s, MBT-s gyermekek vannak.
A nyár folyamán a pedagógiai asszisztenseket is új csoportokba helyeztük, mivel több
SNI-s gyermek is beiratkozott. Sajnos ennek az átszervezésnek nem minden
óvodapedagógus kolléga örült, mert igen jól tudtak együttműködni a pedagógiai
asszisztens kollégával. Köszönjük Alpolgármester Úrnak, Irodavezető Úrnak és
természetesen a képviselőtestületnek, hogy támogatták, és lehetőséget teremtettek a
státusz bővítésére.
A nevelési év második felében több kolléga is sajnos műtéten esett át, ebből kifolyólag
hosszabb ideig kiestek a munkából. A kollégák maximálisan együttműködve, egymást
támogatva végezték nem könnyű munkájukat, biztosították az óvoda zökkenőmentes
működését
A munkaköröknek megfelelően néhány kivétellel valamennyi munkatárs felelősségteljesen
végezte munkáját, biztosították a biztonságos és zökkenőmentes működést, tervezett és
spontán kontroll mellett.
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Sajnos egy csoportba nem sikerült a nevelési év során óvodapedagógust felvenni, ezért
Fótosné Krómer Ildikó kolléganőnk egész évben egyedül látta el feladatát. A munkáját
pedagógiai asszisztens és dajka kolléganőjével maximálisan magas színvonalon látta el.
Köszönet munkájukért. Természetesen munkájukat a többi kolléga segítette, szükség esetén
helyettesítettek a csoportban.
Jutalmazás
Vezetői írásbeli dicséret
 Juhász Zsuzsanna óvodapedagógusnak
Indok: példaértékű szakmai munka; gyakornok és gyakorlós magas színvonalú
mentorálása; külön feladatok, reszort megbízatások, óvodai rendezvények magas
színvonalú szervezése.
 Patakiné B. Erzsébet óvodapedagógusnak
Indok: példaértékű szakmai munka; elhivatottság; külön feladatok, reszort
megbízatások, óvodai rendezvények magas színvonalú szervezése.
 Takács Júlia óvodapedagógusnak
Indok: Az óvodapedagógusi szakma iránti alázat, tanulás, fejlődés iránti igénye
példaértékű. Sikeres minősítő vizsgát tett, melyre felkészülése szintén példaértékű
volt. Reszort megbízatások elvégzése és kollégák támogatása magasszintű.
Kirándulás a dolgozói körrel
 Western farmra – Császár
Indok: egy nehéz, de sikeres nevelési év zárása, csapatépítés – szervezeti
kultúraalakítása / fejlesztése.
Kitüntetés nem volt.

III. A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év
Szorgalmi időszak
Nyári életrend
Nyári zárás
Téli szünet

2017. szeptember1 – 2018. augusztus 31.
2017. szeptember 1 – 2018. május 31.
2018. június 1 – 2018. augusztus 31.
2018. július 25 – 2018. augusztus 20.
2017. december 21 – 2018. január 3.

Nevelőtestületi értekezletek
Ssz.
1.

2.
3.

Felhasználás tárgya
Gyermeki jogok érvényesülése:
önkifejezés, önérvényesítés,
képzelet
Gyermeki jogok érvényesítése:
önkifejezés, önérvényesítés,
képzelet

Időpont

Érintett
Felelős

önállóság,
kreativitás,

2017.11.10.

óvodavezető
M.-né W. A.

önállóság,
kreativitás,

2018.03.23.

óvodavezető
O. F.-né

2018.05.09.

Választási bizottság

Vezetőválasztás
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Nevelésnélküli munkanap – 2017.12.01.
Munkatársi értekezlet
Ssz.

Felhasználás tárgya

Érintett
Felelős

Időpont

1.

Tanévnyitó értekezlet
2017-2018.
nevelési
év
feladatainak kitűzése
Munkaterv javaslat megvitatása

2.

Karácsonyi rendezvény, naptári év értékelése
/félnapos/

3.

Tanévzáró értekezlet
Nevelési év eredményeinek értékelése
Szakmai beszámolók
Vezetői éves beszámoló elfogadása
Jövő nevelési év céljának megfogalmazása

céljainak,

2017.08.25.

óvodavezető

2017.12.18.

óvodavezető

2018.06.01.

Szakmai vezetők
Vezető helyettesek
Óvodavezető

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodtunk a gyermekek
felügyeletéről.
Munkaszüneti, ünnepnapok, munkanap átrendezése:

Munkaszüneti nap

Megnevezés

Ledolgozandó munkanap

2018.03.16. péntek
2018.04.30. hétfő

Nemzeti ünnep
Munka ünnepe

2018.03.10. szombat
2018.04.21. szombat

Iskolai szünetek időpontjai:


Az őszi szünet: 2017.10.30 – 2018.11.03. /ügyelet szülői igények szerint/



A téli szünet: 2017.12.27 – 2018.01.02. /ügyeletes óvoda: Kicsi Bocs Óvoda/



A tavaszi szünet: 2018.03.29 – 2018.04.03. /ügyelet szülői igények szerint/

IV. MINŐSÉGFEJLESZTÉS, ÖNÉRTÉKELÉS
Az Önértékelési csoport kiemelt feladatai voltak:
 A pedagógus önértékelés lebonyolításában a háromtagú értékelési csoport kitüntetett
szerepet vállalt
 Az intézmény Önértékelési Programjának elkészítésében való aktív közreműködés
 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése
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 Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei,
Házirend) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós
javaslatok megtétele
 A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez

- igény szerint –

tudásmegosztással történő segítségnyújtás
Az Önértékelési csoport feladata volt továbbá még:
 az intézményi elvárás-rendszer szükség szerinti aktualizálása;
 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítése,
továbbfejlesztése;
 a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében való részvétel;
 az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatása;
 az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, feladatmegosztásába való bekapcsolódás;
 az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében való jártasság
megszerzése, segítségnyújtás.
Az Önértékelési csoport vezetője:

H. A.

Az Önértékelési csoport tagjai:

Sz. K.
W. F.-né
C. Á.
N.-né C. E.
Ny. R.

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés sikeresen lezajlott. Az ellenőrzésben az előző vezető
volt érintett.
Közvetlenül érintettek köre
Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést,
minősítési eljárást megelőzően
Önértékelés
az
intézmény
éves
önértékelési terve szerint
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Minősítő vizsga

Minősítési eljárás

---M. E., N. Sz., P. P., T. J., Z.-né Sz. Z., M.-T.
B.
Intézményi tanfelügyelet - 2017.10.27.
T. J. 2017.09.28.
M. E. 2018.05.03.
N. Sz. 2018.05.15.
Sikeres minősítő vizsgát tettek, 2019.01.01vel Pedagógus I. fokozatba kerülnek.
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Az értékelésben megfogalmazott fejlesztendő területek közül az 5 éves vezetői pályázatba a
következő feladatok lettek megfogalmazva:
1. A mérési eredmények felhasználásával a differenciált fejlődés elősegítése / team
munka, - logopédus, gyógypedagógus…/
2. A mérési eredményekre épülő működés megvalósítása.
3. A mérési eredmények részletes kidolgozása a nem tanköteles korú gyermekeknél
is prioritást élvezzen.
4. A mérési eredmények beépülése az óvoda mindennapi munkájába a tanítás
/tanulási folyamatba.
5. Az éves tervezés elemeinek a megfeleltetése a pedagógiai programban leírt
intézményi célokkal korreláljanak a mérés, értékelés szintjén is.
6. Tervezésben-a különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében- nagyobb
módszertani gazdagság megjelenése, mely eszközhasználatban is más
feltételrendszert igényel.
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS A
KÖVETKEZŐ MÓDON ALAKULTAK
2017-2018.

Ssz.

Önértékelésre kijelölt
pedagógus

1.

Takács Júlia

2.

Önértékelési kiscsoport
tagjai
Elnök
Csoporttag

Adatgyűjtés
időszaka

Megjegyzés

önértékelés
minősítő
vizsga
önértékelés
minősítő
vizsga
önértékelés
minősítő
vizsga

Sz.M.-né

M.W.A.

2017.szept.13.

Molnár Eszter

J.Zs.

M.W.A.

2017.nov.15.

3.

Nagy Szilvia

J.Zs.

M.W.A.

2017.nov.20.

4.

Pardavi Patrik

Sz.M.né

O.F.né

2017.nov.07.

önértékelés

5.

Lukács Ibolya

P.B.E.

W.F.né

2017.nov.22.

önértékelés

6.

Zentainé Szijjártó Zita

W.F.né

Sz.K.

2017.nov.27.

önértékelés

7.

Moral-Tánczos Beáta

Sz.M.né

O.F.né

2017.nov.08.

önértékelés

10

A pedagógusok az intézményvezető felelőssége volt:
 hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél, minősítési eljárás alatt felkészültségüket,
pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész
intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét
mutatja:
 a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
 a dokumentumellenőrzés során
 az interjú és a portfólióvédés során
 intézményvezetői ellenőrzés során

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyt, hogy
milyen módon és mértékben jelentek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai
tartalmak:
 Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
 Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén
Ellenőrzés tapasztalatai
 Átgondolt, igényesen elkészített vázlatokat kaptunk, de az önértékelés, önreflexió,
illetve a gyakorlati megvalósítás, komplex fejlesztés még a jövő nevelési évben is
kiemelt feladathelyzetet kap majd a nevelési év céljában. A csoportnaplók vezetése a
szakmai tudatosság, naprakészség, - a tartalmi elemek mélysége nem minden esetben
megfelelő. Ennek felülvizsgálata, egységesítése, folyamatos ellenőrzése az
óvodapedagógusok és a vezetés feladata a következő nevelési évben.
PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
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
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez szükséges
információgyűjtések (belső ellenőrzés-értékelések) során kiemelt figyelmet fordítottunk az
elmúlt nevelési évben végzett önértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi szintű,
leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint a nevelőtestület javaslataira:
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 Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége: tervezési és értékelési
technikák, módszerek /csoportnapló, nevelő munka éves értékelése/
 Egyéni fejlesztési tervek: „Tükörkép”
 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel, önképzés,
önfejlesztés
Pedagógiai gyakorlati munkánk során ebben a nevelési évben is fókuszáltunk az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:







Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
Hátránycsökkentő szerep: befogadó pedagógiai szemlélet
Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség
fejlődését támogatja. Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik.
 Óvodapedagógus feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek
személyisége meghatározó a gyermek számára
 Egészséges
életmód
igénye:
Az
egészség
védelme,
karbantartása;
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
 Magyarságtudat alapozása, szülőföld megismertetése, hazaszeretet – PP újragondolása

V. GYAKORNOKOK MENTORÁLÁSA
A segítő mentor feladatai voltak:
 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el.
 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben
és a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
 Legalább fél évente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést
átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak.
 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében:
 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó
előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában;
 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek,
foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában;
 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában;
 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében;
 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal
látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart,
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továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget
biztosít számára.
A gyakornok kötelezettsége volt, hogy:
 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a
minősítő vizsgára;
 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral;
 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze;
 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról
mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse;
 részt vegyen a nevelőtestület munkájába;
 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze.
mentorált

mentor
J. Zs.
Sz. K.
W. F.-né

M. E.
T. J.
N. Sz.

Mentorálási alkalmak tapasztalatai:
Mentorálás tartalmai
Az intézmény pedagógiai
célkitűzéseinek
megismerése,
gyakorlati
megvalósítása
A munkakörhöz kapcsolódó
követelmények
Általános követelmények: a
működési dokumentumok és
jogszabályi
rendelkezések
értelmezése

Megvalósítás időtartama, időpontja
Mentor és mentorált együttműködése, döntése szerint
folyamatos

október
második fele

Folyamatos
önképzés

november
első fele

november
második fele

A mentorálás sikeres, hatékony és eredményes volt. Kollégáink sikeres minősítő vizsgát
tettek, büszkék vagyunk rájuk.

VI. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK, RENDEZVÉNYEK
Célja volt: óvodai ünnepeink, hagyományaink tartalmának élményszerűvé tétele,
megszerettetése. Nyitott programjainkkal pozitív értékek közvetítése a családok felé. Közös
élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát gazdagító,
életkorhoz igazított, erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok közvetítése.

13

Tartalom

Cél

Szülőkkel közös
program
Népszokások
megőrzése
közösségi élet
erősítése

Szüreti mulatság
Család és óvoda
kapcsolata
Alapítványunk
támogatása
Néphagyomány
ápolása

Közös nagytakarítás
az óvoda udvaránavarseprés.
Hulladékgyűjtés,
konyhakert
előkészítése télre tavaszra
Népszokás
megismertetése,
munkaeszközök
használata, buszos
közlekedés
szabályainak
gyakorlása

HOP- nak megfelelő
zenei élmény
nyújtása

Felelős

O.F.-né

Takarítási hetek
(környezettudatos
szemléletmód)
csoportos munka

O. F.-né

Szőlő szüret
(egészséges
életmód, munkára
nevelés)
Óvodai kirándulás

Csoportos óvónők
M.-né W. A.,
O. F.-né

Zene világnapja
(zenei anyanyelv)
óvodai rendezvény

M. D.
C. Á.
Csoportos óvónők

Ideje

Várható eredmény

2017.10.06.

A szülők jobban
megismerték egymást
és az óvoda dolgozóit.
Alapítványunk tőkéje
gyarapodott a
gyermekek javára.
Nemzeti identitás
erősödött

2017.09.18.

Óvodánk udvara
tisztább, rendezettebb
lett. Gyermekink
megtapasztalták a
munka menetét,
eredményét

2017.09.15 -20.

Gyermekek
megismerték a
népszokást, a munka
menetét, eredményét

2017.10.02.

Zenei ízlésviláguk
fejlődött, különleges
zenei játékokat
hangszereket ismertek
meg.

Magyar állatfajták
megismerése,
ismerete,
újrahasznosítható
anyagok
felhasználása, szülői
szemléletformálás

Állatok világnapja
(környezettudatos
szemléletmód)
óvodai közös
tevékenység szülők
bevonásával

O. F.-né

2017.10.04.

Magyar
néphagyományok
ápolása, kreativitás
fejlesztése, falusi
betakarítási
hangulat
felelevenítése

Tökhét
(néphagyomány
ápolása) csoportos
tevékenykedés

Csoportos óvónők

2017.10.16-21.
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Gyermekek
megismerték a magyar
állatfajtákat.
Tisztelettel fordultak
az állatok felé. Szülőgyermek kapcsolat
erősödött közös
munkavégzéssel,
környezettudatos
szemléletük
formálódott
Gyerekek egy
témakörön belül
sokoldalúan
tevékenykedves
élményekhez jutnak,
megismerik a
hagyományt, őszi
betakarítás fázisait

Libaevés
Barkácsolás,
kézművesség,
irodalom, játék

Karácsony várásával
érzelmi nevelés
péntekenként
Készülődés: ajándék
és díszek készítése,
óvoda és csoport
ünnepi
díszbeöltöztetése
Betlehemezésdramatikus játék
Gyümölcsfa ágának
hajtatása,
termékenységjóslás, szállóige,
rigmus, névnap
Ajándékkészítés,
díszítés, dekorálás,
Mikulásvárás
komplex
tevékenységekkel,
Mikulás eredetének
ismerete
Érdekes
népszokások
megismerése

Búza hajtatástermékenységjóslás

Gyermekmunkák
készítése, gyűjtése
Adventi
hangulatban vásár
az aulában

Márton nap
Néphagyomány
ápolása

Csoportos
óvónők

2017.11.10.

Advent
(érzelmi nevelés,
közösségi nevelés)
csoportos
tevékenység

Csoportos óvónők,
A és B épület
dekorációs felelős

2017.12.01.
2017.12.08.
2017.12.15.
2017.12.22.

Borbála nap
(néphagyomány
ápolása)
csoportos
tevékenység

Csoportos óvónők

2017.12.04.

Mikulás
(egyházi és népi
hagyomány
ápolása) óvodai és
csoportos
tevékenység

Luca napja
(népszokások
megismerése)
csoportos
tevékenység

Luca napi vásár
(hagyományteremt
és)
óvodai tevékenység

H.-né

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők,
W. F.-né
V. H. A.
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Gyermekeink
megismerték Szt.
Márton legendáját, a
népszokásokat.
Erősödött
nemzettudatuk, bővült
ismeretük a magyar
kultúrakörben.
Gyermekeink
megérezték az ünnepi
készülődés felemelő
pillanatait, közösen
beszélgetve,
készülődve erősödött
kötődésük társaikhoz
és a felnőttekhez.
Átélték az örömszerzés
pillanatait.
Megfigyelték a
természet körforgását,
összefüggéseit,
megismerik a régi idő –
és szokásjóslatot

2017.12.06.

Átélik az ajándékozás
és ajándékkapás
örömét, megismerték
a Mikulás történetét,
egyes érdekes
népszokásokat

2017.12.13.

Felfedezik/ték a
természeti erők
mesterséges
előidézésével a
természet
sajátosságait.

2017.12.12 -13.

A gyermeki munkát
megbecsülték a szülők
is, örömet okozott az
ajándékozás
felnőtteknek,
gyermekeknek
egyaránt

Karácsonyfa állítása,
Ünnepi hangulat
versekkel,
énekekkel,
ajándékozás,
Bábelőadáskarácsonyi
hangulatélmény

Karácsonyi ünnep,
karácsonyfa állítás
(keresztény ünnep
magyar
hagyományainak
ápolása)
Óvodai és
csoporttevékenység

H. N. Á.
Csoportos
óvónők

2017.12.19.

Bizakodó jövőkép
felkeltése
Vidám köszöntők,
jóslások, szólások,
közmondások,
találós kérdések

Újév
(néphagyomány
ápolása)
csoportos
tevékenység

Csoportos óvónők

2018.01.08.

Karácsonyfa
bontása CsillagozásHáromkirály-járás,
farsangi készülődés
kezdete

Vízkereszt
(magyar
hagyományok
ápolása)
csoportos
tevékenység

Mesemondás
népmesék
megismertetése,
család-óvoda
kapcsolatának
megerősítése,
kerületi
rendezvényre
történő válogatás
Időjárás
népszokásainak
megismerése
(medve)
Dalok, rigmusok,
jóslások,
gyertyaöntés
Tavasz
közeledtének
megfigyelése,
verebek első
fészeklakók
Szeretet jeleként
saját készítésű
ajándékozás

Kerekerdei
Mesemondó
Találkozó
Kárpát-medence
népeinek meséi
tehetséggondozás,
(művészeti nevelés)
Csoportos és óvodai
tevékenység

Gyertyaszentelés
Csoportos
tevékenység

Bálint nap
(néphagyomány
ápolása)
csoportos
tevékenység

Csoportos óvónők

J. Zs., P.-né B. E.
Felkészítők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők
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Magyar szokásainkat,
hagyományainkat
megismerték,
gyakorolták.
Gazdagodott énekverskincsük.
Átélték a „csoda”
érzését, az
örömszerzés pillanatait
Alakult az ünnepelni
tudás igénye
Játékosan
megtapasztalták a
felnőttek újévvel
kapcsolatos
viselkedését,
jellemzőségét.
Gazdagodott a
néphagyománnyal
kapcsolatos ismeretük

2017.01.05.

Megismerték a szokás
időzítését, ehhez
kötődő
hagyományfolyamatot

2018.01.24 -25.

Megismerték a magyar
népköltészet remekeit,
igényükké vált a
mesemondó élmények
átélése, lehetőségük
volt a szereplésre,
sikerre

2018.02.02.

Megismerték a jeles
nappal kapcsolatos
magyar szokásokat, új
technikát ismertek
meg

2018.02.14.

Megismerték a
hagyományt, ehhez
fűződő népi irodalmat,
zenét

Időjóslási szokások
megismerése,
Szólás, közmondás

Jégtörő Mátyás
napja
Csoportos
tevékenység

Magyar
hagyományok
megismertetése,
szokások ismerete
Vidám hangulat,
mulatság,
Kiszebáb égetés

Farsang
(néphagyomány
ápolása, művészeti
nevelés)
csoportos és óvodai
tevékenység

Dramatikus játék
(pedagógus
tisztelete)

Gergelyjárás
(néphagyomány
ápolása)
csoportos
tevékenység

Korhű eszközök,
dekoráció készítése,
Óvoda és csoportok
ünnepi díszbe
öltöztetése
Műsor, játékok,
nótázás, dramatikus
játék Himnusz,
Nemzeti dal
Megfigyelések, a víz
tulajdonságai,
játékos
tevékenységek,
komplex
tapasztalatszerzési
feltétele
Hímes tojás
készítéseváltozatos népi és
modern technikával
Népszokások,
hagyomány ápolása,
locsolkodás

’48-as forradalom
évfordulója
(hazafias nevelés,
ünnepelni tudás)
óvodai és csoportos
tevékenység

Víz világnapja
(környezettudatos
nevelés)
óvodai és csoportos
tevékenység
Húsvét
(néphagyomány
ápolása,
környezettudatos
nevelés, művészeti
nevelés)
csoportos
tevékenység

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Óvodavezető
Csoportos óvónők

O. F.-né

Csoportos óvónők
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2018.02.24.

Megismerték a
hagyományt

2018.02.05 -09.

Átélték a közös
mulatságot,
vigadalmat,
megismerték és
gyakorolták a
szokásokat

2018.02.24.

Megismerték a
hagyományt,
erősödött bennük a
pedagógus tisztelete

2018.03.14.

Megismerték a dicső
esemény mozzanatait,
nagyjait, jelképeit
Megérintette őket a
nap jelentősége,
erkölcsi értéke

2018.03.22.

Felfedezéseket tettek
a vízzel való játék
során. Megérték
védelmének
jelentőségét, élettani
fontosságát

2018.04.04.

Gyermekeink
gyakorolták a
szokásokat, fejlődött
esztétikai érzékük,
társas kapcsolataik,
nemi identitásuk

Házi Zöldpont
vetélkedő (április
23.) ültetés, kert és
udvarrendezés,
munkára nevelés,
család és óvoda
kapcsolataotthonról hozott
virágok
Tavasz
eljövetelének
köszöntése dalos
játékokkal,
versekkel,
májusfával
Szólások, szállóigék

Ajándékkészítés,
műsor, örömszerzés

Föld világnapja
(környezettudatos
nevelés, nemzeti
öntudat alakítása
szülőföld, haza
óvodai és csoportos
tevékenység

Majális
(néphagyomány
ápolása)
csoportos és óvodai
tevékenység

Anyák napja
(érzelmi nevelés)
csoportos
tevékenység

Madarak, élőhelyük
játékos
tapasztalatszerzéshonos madarak és
növények

Madarak, fák napja
(környezettudatos
nevelés)
csoportos
tevékenység

Pünkösdi
királyválasztás,
Zöldágjárás
Virágkoszorú fonás
Verseny-és dalos
játékok

Pünkösd
(néphagyomány
ápolása)
csoportos
tevékenység

Környezettudatos,
művészeti nevelés
és népi kultúra köré
épülő családi
rendezvény

Kerekerdei
vigasságok
(magyarságtudat
alapozása)
óvodai tevékenység
Kárpát-medence
kulturális értékei

O. F.-né
Csoportos óvónők

W. F.-né
Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Csoportos óvónők

Óvodavezető
O. F.-né
M.-né W. A.
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2018.04.16 -20.

Érzékelték a környezet,
az élőlények
védelmének
fontosságát, igényükké
vált az udvar, kert,
ápolásának,
rendbetartásának
fontossága

2018.05.02.

Felfedezték az
évszakváltozást és
közös élmények során
kötődtek ehhez a
naphoz

2018.05.02.

Szülők iránti tiszteletük
erősödött,
örömszerzés motiválta
őket

2018.05.10.

Megismerté a honos
költöző és állandóan itt
élő madarakat, udvari
fákat

2018.05.18.

Megismerték a
népszokásokhoz
tartozó játékokat,
tevékenységeket

2018.05.24.

Vidám együttlét alatt
óvoda-család
kapcsolata erősödött,
szemléletformálás
Gyermekeink
megismerték
hazájukat,
szülőföldjüket.

Egészséges
életmódra nevelés
Közösségi nevelés
Fenntarthatóság

Zöldpont Vetélkedő
/kerületi óvodások
számára

M.-né W. A.

2018.06.05.

Kerület óvodásainak
közössége megismerte
többé-kevésbé
egymást
A fenntarthatóság
érdekében
gazdagodtak
ismereteik az
egészséges életmódról
Ép testben ép lélek –
testi-lelki harmónia
alakul

Kerületi rendezvényeink ebben a nevelési évben is sikeresen kerültek megrendezésre, illetve
mi is képviseltettük magunkat a kerület rendezvényein.
Kerekerdei Mesemondó Találkozó
 Nagy örömünkre idén is eljött hozzánk testvéróvodánk vezetője Szente Ibolya
Csíkszeredából. Büszkék vagyunk rá, hogy Mesemondó Találkozónk mintájára Ő is
megrendezte óvodájában 2018-ban második alkalommal a Micimackó Óvoda
Mesemondó Találkozóját. Sajnos mi idén sem tudtunk rajta részt venni, de jövőre mi
is szeretnénk képviseltetni magunkat és ellátogatni hozzájuk.

VII.

VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Az ellenőrzés alapja volt:
A nevelési program, az éves működési terv, a kitűzött feladatok megvalósulásának nyomon
követése
Az ellenőrzés célja volt:





Az eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése
Erősségeink, hiányosságaink feltárása, az ebből adódó további feladatok
meghatározása
A kitűzött feladatok és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek
visszacsatolása az óvoda működési folyamatába
A korszerű, hatékony módszerek beépülésének, alkalmazásának nyomon követése a
nevelőmunka során

Az ellenőrzős feladata volt:


Az intézmény által, a nevelési programban, a munkaköri leírásban, az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjában, a Nkt.-ben, a Kjt.-ben, meghatározottak összevetése a
működő gyakorlattal;
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Az elvárások és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek
visszacsatolása az óvoda működési folyamatába
Óvodapedagógusok ellenőrzése: tervező munka, adminisztráció

ideje

szept.

témája

tartalma

ellenőrző
személy

csoportnapló, nevelő munka törvényesség, pedagógiai adatkezelés óvodavezető
vezetőhelyettes
tervezése, statisztikai adatok elveinek, követelményeinek betartása
P.-né B. E.

éves tervek
mulasztási napló
tevékenységek tervezése,
fejlesztési
okt.1.
tervek
havonta egyéni megfigyelési lapok
feljegyzések a gyermek
védelmében
tett intézkedésekről
febrszakvélemények
jún.
/isk.alk., gyámügy,
szakértői, stb./
okt.jan.
ápr.
jan.

követelményeinek betartása. Pedagógiai óvodavezető
program
és
tervezés
összhangja, vezezetőhelyettes
óvónőpáros egymásra épülő heti tervezése, P.-né B. E.
állandó felelősségteljes kommunikációja,
egységes nevelési elveken alapuló
egységes gyakorlati megvalósulás
objektív helyzetkép, rögzített további
fejlesztési,
nevelési feladatok
szakszerű,
részletes,
konkrét
megfogalmazás,
jegyzőkönyv,
eredmények kimutatása
gyerm.véd.felelős
Felelősségteljes,
alapos,
szakszerű, vezetés
hivatalos forma,
gyerm.véd.
indokolt és objektív felmérés és felelős
véleményezés,
együttműködés szülővel, szakemberrel
óvodavezető
vezezetőhelyettes

Óvodapedagógusok ellenőrzése: nevelő munka
okt.

beszoktatás

csoportszoba és a
hozzá tartozó helyiségek
nov.
szokás-szabályrendszer
szeptmáj.
szabad játék helyes
értelmezése

Új óvodások fogadásának előkészítése, óvodavezető
megismerésük és a velük való foglalkozás vezezetőhelyettes
módszerei
Gyermeki
környezet
kialakításának
célszerűsége,
esztétikuma, a gyermekek igényeihez,
szükségleteihez, a tevékenység zavartalan
szervezéséhez igazodás
Napirend,
a
gyermekek
szokásrendszerének
kialakítási
szempontjai,
feltételei,
módszerei,
hatékonysága /csoportszoba, tornaterem,
uszoda, sószoba/
Játék-feltétel teremtő tevékenység /légkör,
hely,
eszköz, élmények-tapasztalatok, alkotási
lehetőségek, stílus, kommunikáció
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szept.- magyarságtudat alapozása:
máj.
magyar kulturális értékek
közvetítésének
személyiségformáló hatása
udvari játék

Szülőföld, haza fogalmának érzékeltetése óvodavezető
élményeken és tapasztalatokon alapuló
tevékenységekben
Munkára nevelés, szokásrend, szabad
levegőn történő ingergazdag, szervezett
kötetlen tevékenységek /mozgásfejlesztő
játékok, ábrázolás, körjáték
szerep-szabály-dramatikus
játék,
környezeti nevelést elősegítő játék, -, alkotó szabad játék/

Ellenőrzésre kijelölt szülői értekezletek voltak:
Tücsök csoport, Gólya csoport, Pillangó csoport, Fecske csoport, Cinke csoport, Vakond
csoport
Szülői értekezletek ellenőrzésének szempontjai voltak:
 kommunikáció – szóbeli, írásbeli
 szakmai tartalom
 szülői érdeklődés felkeltése, fenntartása
 ingergazdag környezet, módszer, eszköz
 vázlat leadása értekezlet előtt 1 héttel
 jegyzőkönyv és jelenléti ív leadása értekezlet után max. 1 héttel
 dajka előkészítő munkája, bevonása a szülői értekezlet lebonyolításába
A szülői értekezletek ellenőrzésének tapasztalatait szakmai megbeszéléseken osztotta meg a
vezetőség a pedagógusokkal. A 2018-2019. nevelési év feladata továbbra is a szülői
értekezletek hatékonyságának növelése.
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Dajkák ellenőrzése: gondozó, nevelő tevékenység
ideje

témája

nov.

beszoktatás

okt.

csoportszoba és
a hozzá tartozó
helyiségek

nov.
szept.máj.

szokásszabályrendszer
szabad játék

folyamatos

folyamatos
havonta

pedagógiai
munkába való
bekapcsolódás
/gyermeki
önállóság
segítése
kapcsolattartás

havonta
havonta
havonta
havonta

havonta

csoportszoba és
a hozzá tartozó
helyiségek
ruházat, külső
megjelenés
tisztítószer
külső helyiségek
tisztántartása
együttműködés
étkeztetés

tartalma

ellenőrző szem.

Új gyermekek fogadásának előkészítésében óvodavezető
való közreműködés, megismerésük és velük vezető helyettes
való foglalkozás
Esztétikus
és
higiénikus
környezet
kialakításában
való
közreműködés,
kifogástalan állapot megőrzése
Betartja, betartatja, erősíti a szokásszabályrendszert
Gyermekek játékába való bekapcsolódás
milyensége, óvodapedagógus ez irányú
útmutatásainak alkalmazása.
Együttműködés az óvodapedagógusokkal,
kellő mértékben részvétel a pedagógiai
munkában

Gyermekekkel való bánásmód, gyermekekkel
kapcsolatos információk átadása a szülőknek
/mit és hogyan?/
Tisztasága /nem csak ahol látszik!/, takarítási
feladatok
és
a
csoport
szokásainak
összehangolása
Gondozottság, védő eszközök használata
Szabályszerű tárolás és felhasználás
Aktivitás,
precizitás,
felelősség,
lelkiismeretesség
Segítőkészség,
udvariasság
közvetlen
kollégákkal
és
a
szomszéd
csoport
dolgozóival, intézmény más dolgozóival
Ételosztás, HCCP előírásainak betartása,
gyermekek étkezési szokásainak alakítása a
pedagógus elvárásainak megfelelően

Az ellenőrzés tapasztalatait azonnal megosztottuk az ellenőrzött személlyel, majd ismétlő
ellenőrzést végeztünk a hibák, hiányosságok felszámolása céljából.
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További ellenőrzési területek voltak:
Ellenőrzés ideje: folyamatos
Ellenőrzött személy

Munkakör

Úszóoktató

Pedagógus

Karbantartók

épület, udvar karbantartása

Óvodatitkár
Ügyintéző

tanügyigazgatás,
munkáltatás, gazdálkodás,
iratkezelés, adatszolgáltatás,
levelezés

Tervezett
Munkakör szerint
alkalomszerűen
Munkakör szerint
alkalomszerűen
Munkakör szerint
alkalomszerűen

VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak voltak:
 Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét
 Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
 Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az
önértékelés módszereivel történnek
 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott
önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés,
valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli
rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik.
Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek

Időpontok

Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés

A működés törvényessége – Gazdálkodás
Étkezési
dokumentumainak
ellenőrzése
Felvételi és mulasztási
napló
Statisztikai adatok
nyilvántartása
KIR- adatbázis
naprakészsége

FIÜK pénztáros

Havonta

óvodapedagógusok
szükség
szerint

óvodapedagógus
óvodatitkár

óvodatitkár
(önellenőrzés)

óvodavezető

vezető helyettes

óvodavezető

óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodatitkár
(önellenőrzés)

óvodavezető
óvodavezető

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás
Törzskönyv

óvodatitkár

Jegyző értesítése: nem
kerületi óvodakötelesek

óvodapedagógus

09.01.
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óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodatitkár
(önellenőrzés)

óvodavezető
óvodavezető

Felvételi, előjegyzési
napló

óvodatitkár

Óvodai szakvélemény

óvodapedagógus

Lezárás
08.31.
Nyitás
09.01.
03.15.

Továbbképzési terv

óvodapedagógus

03.15.

vezető helyettes

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető
szakértő
bevonásával

Pedagógiai program
SZMSZ és Mellékletei
Házirend
Önértékelési Program
Munka és tűzvédelmi
szabályzat
HACCP

óvodavezető

óvodapedagógus
szakmai
munkaközösség
munkacsoportok

01.31.

óvodavezető

megbízott
dajkák
A működés feltételei – eszköz, felszerelés

Helyi szintű leltározás

vezető helyettes
FIÜK leltározó

intézmény egésze

óvodavezető

A működés feltételei – fizikai környezet
Ellenőrzés-értékelés
területei
Bejárás: munkavédelmi
szemle
Tisztasági szemle

Személyi anyagok

Érintettek

Időpontok

munkavédelmi
megbízott

havonta

dajka
konyhai dolgozó

Minden hó
első hétfő

óvodatitkár

Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés
külső
munkavédelmi
óvodavezető
felelős
vezető helyettes

Személyi
11.30

óvodavezető

Egészségügyi könyvek

óvoda dolgozói

09.30.

óvodatitkár

Munkaköri leírások
Önértékelés,
teljesítményértékelés
záró dokumentumai

minden dolgozó

11.15.

vezető helyettes

értékelt
munkatársak

08.31.

vezetés

óvodapedagógus

félévente

vezetés

óvodapedagógus

Látogatási
ütemterv
szerint

óvodavezetés
szakértő

Tervezési és értékelési
dokumentumok
Nevelési gyakorlat:
- szülői
értekezletek
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óvodavezető

vezető
helyettes
óvodavezető
óvodavezető
munkaközöss
ég vezetők
óvodavezető
szakértő
bevonásával

befogadás
foglalkozásveze
tés
- tervezés értékelés
Nevelőmunkát segítő
alkalmazottak munkája

bevonása
szakmai
munkaközösség
vezetők

-

Gyermekvédelem
Ellenőrzés-értékelés
területei
Szakmai
Munkaközösségek és
Munkacsoportok
tevékenysége

nevelőmunkát
segítő
alkalmazottak
felelős
óvodapedagógus
Érintettek

munkacsoport
vezető

Látogatási
ütemterv
szerint
10.30.,
01.20.,
05.20.
Időpontok
Félévente
feladatterv
szerint

vezető helyettes
vezető
szakértő
bevonása
Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés
vezetés
óvodavezető
szakértő
bevonása

Szolgáltatások
Gyermekétkeztetés

konyhai dolgozók
dajkák

Szülők igényeire
alapozott szolgáltatások

óvodapedagógus

havi
program
szerint
11.15.
04.15.

óvodavezető
FIÜK
óvodavezető
szakértő
bevonása

óvodavezetés
szakértő
bevonása
óvodavezető
szakértő
bevonása

óvodavezető
óvodavezető

óvodavezető
óvodavezető

A szervezet működése
Vezetés színvonala
Kapcsolatok:
- fenntartóval
- bölcsődével
- iskolával

féléves
éves
értékelés

kapcsolattartók
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IX. TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS SZAKMAI FEJLESZTÉSEK VOLTAK
- a 2017 és 2018. költségvetés függvényében –
Tervezett beszerzések közül:
 MEGVALÓSULTAK
A fejlesztési terv tárgya
Textíliák pótlása, cseréje
Párakapuk beszerzése
Homokcsere
Homokozó takaró pótlása, cseréje
Fejlesztő játékok
ÁPISZ beszerzés csoportoknak
Munkaruha, munkacipő pótlása
Homokozó játékok cseréje
Számítógép korszerűsítés
Óvodai kirándulás
Óvodai kirándulás
Óvodai rendezvény
Tetőszigetelés
Udvari játékok pótlása
Gyermek edényzet pótlása
Elsősegély tanfolyam

fejlesztés tervezett megvalósítója
 óvodai költségvetés
 óvodai költségvetés
 FIÜK
FIÜK
 óvodai költségvetés
 óvodai költségvetés
óvodai költségvetés
 óvodai költségvetés
 óvodai költségvetés
 pályázat
 óvodai alapítvány
 óvodai költségvetés
Fenntartó, FIÜK
FIÜK
 FIÜK
 óvodai költségvetés

A FIÜK a nevelési év folyamán folyamatosan elvégezte az általunk jelzett karbantartási
munkálatokat, valamint a felújításokat. A nyár folyamán kicserélték a kapcsolószekrények, ill.
ellenőrizték és karbantartották a játékeszközöket, udvari padokat. Reméljük, hogy a kialakult
jó kapcsolat a jövőben is megmarad az együttműködés reményében. Köszönjük.
A FIÜK-kel való munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatra szorul, módosítása
esedékessé válik.
A nevelési év elején óvoda beázás végett a Méhecske Óvoda 2 csoporttal hozzánk költözött,
örömünkre szolgált, hogy segítő jobbot nyújthattunk e nehéz helyzetben számukra.
A nyár folyamán óvodánkban nagy átalakítást kellett végrehajtani, mivel felújítási
munkálatokból kifolyólag 2018. júliusában a Napfény Óvoda hozzánk költözött. Ez több
feladatót rótt ránk, mivel csoportokat kellett költöztetnünk és az óvoda helységeinek,
eszközeinek az átszervezését is meg kellett valósítani. A 2018/2019-es nevelési év
programjainak, mindennapi életének koordinálását, szervezését a Napfény Óvoda vezetőjével
karöltve tettük meg. Igyekeztünk azokat a kapcsolódási pontokat megtalálni, ahol
kölcsönösen tudjuk egymás szakmai életét is támogatni.
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X. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
Intézményi szintű szülői értekezletek voltak:

Ssz.

1.

2.

Téma
Iskolás lesz a gyermekem
–
Tájékoztató
szülői
értekezlet a tanköteles korú
gyermekek szülei számára
– meghívott vendégek: a
kerületi iskolák leendő első
osztályos tanítói.
Óvodás
lesz
a
gyermekem - Tájékoztató
szülői értekezlet a 2015.
szeptember 1-től óvodai
felvételt nyert gyermekek
szülei számára

Helyszín és időpont

Felelős

2017.10.25. 16.30.
B. ép. tornaterem

B. B.

2018..06.07.
16.30. óra
B. ép. tornaterem

óvodavezető

Csoportos szülői értekezletek, nyílt napokkal szemben:
Elvárás volt minden
területeken/témákban:

óvodapedagógustól

a

szülők

tájékoztatása

az

alábbi

 Csoportprofil bemutatása
 Házirend ismertetése, felelevenítése
 Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová
együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
 Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
 Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
 Étkezési térítési díjfizetés módja
 Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
 Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai
(megállapodás erről az első szülői értekezleten)
Javasolt tartalmak voltak:








A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
A differenciálás elvének érvényesítése
Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
A gyermekek motiválása, aktivizálása
Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra,
családlátogatás
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában
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Minden csoportunk két szülői értekezletet tartott a nevelési év során, melyeknek vázlata és
jegyzőkönyve az irattárban található.

Fogadó órák időpontjai
Beosztás

Időpont

Helyszín

Óvodavezető

Előzetes bejelentkezés alapján.

Óvodapedagógusok

Előre
egyeztetett
családonként évente
alkalommal.

időpontban,
legalább két

Gyermekvédelmi felelős

Logopédus

vezetői iroda

tárgyaló
Szükség szerint egyeztetve.

Fejlesztő pedagógus

Az óvodapedagógusok fogadó óráiról:
Célja volt:
az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon
követésének írásos (Tükörkép) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak
időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok faliújságján is ki volt
kifüggesztve, de szóbeli egeztetés alapján is megvalósult.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap volt:
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2018.04.17-18-án nyerhettek bepillantást nyerhettek
az óvoda életébe
 bekapcsolódhattak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe
 feltehették kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan
Felelős: vezető helyettesek
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Kapcsolataink voltak:

cél

várható eredmény

Az óvoda tartalmi
munkájával való
megismerkedés
Szorosabb, őszintébb
nevelőpartneri
kapcsolat alakítása
Szülők aktivitásának
növelése
Nagyszülők fokozatos
bekapcsolása az
óvodai életbe
emlékeik
felidézésével,
ismereteik átadásával
Szülői észrevételek,
javaslatok
felhasználása a
hatékonyabb
nevelőmunka
érdekében

Az óvoda rendszerében
hasonló elvárások,
nevelési módszerek
érvényesültek.
A szülők megkeresnek
egyéni problémájukkal
és egyénre szabott
megoldást tudtunk
kínálni.
Gyermekeink
rendszeresen jártak
óvodába, többé-kevésbé
csökkent a hiányzások
száma.
Rendszeressé és
hatékonyabbá vált a
párbeszéd pedagógus és
szülők között.

tartalom

Óvoda-család

Óvodaáltalános
iskola

Óvodanevelési
tanácsadó

A hagyományos
formákon túl (szülői
értekezlet, fogadó óra,
nyílt nap
 Kerekerdei
Vígasság
 Anyák napja
 Évzáró ünnepély
 Kerti party
 Egyéni
tájékoztatás a
gyermekről
 Leendő
óvodásoknak
bemutatkozás,
ismerkedési
délután
 Új óvodásoknak
anyás
beszoktatás
 Javításokba,
felújításba,
szépítésbe való
bevonás
Iskolai tanóra látogatása
Közös programok
szervezése, az
iskolavárás érzetének
erősítése
Tanítónők meghívása
óvodai programjainkra
Iskolai bemutatkozás az
óvodánkba járó szülők
részére, első osztályos
volt óvodásainkról
visszacsatoló
információk
Fejlesztőfoglalkozások
kérése
Iskola alkalmassági
vizsgálatok igénylése
Szakmai megbeszélés
szervezése a gyermek
fejlesztése céljából

Óvoda- iskola
kapcsolatteremtő,
koordinációs
tevékenységének
erősítése
Óvodából iskolába
való beilleszkedés
segítése
Iskolai élet
megismertetése

Rászoruló gyermekek
szakszerű fejlesztése
Óvónőkkel való
szoros együttműködés
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Zökkenő mentesebbé
válik a gyermekek
számára az átmenet
Az intézmények
elvárásai többé-kevésbé
közeledtek egymáshoz

Megfelelő időben,
megfelelő szakemberhez
kerültek a gyerekek,
rendszeressé vált az
információcsere
a szakemberekkel,
közösen történt a
gyermek fejlesztése

Óvodalogopédiai
szolgáltatás

ÓvodaTanulási
Képességeket
Vizsgáló
Bizottság

Gyermekek
beszédszintjének
felmérése, szűrése,
beszédhibás gyermekek
fejlesztése.
Beszédfogyatékos
gyermekek fejlesztése
Konzultáció a
családokkal, az
óvónővel a gyermek
haladási üteméről, a
soron következő
feladatokról
Az SNI-s gyermekek
szakszerű ellátása
Óvodás élet folyamánészlelt problémák
alapján szakvélemény
kérése

Családgondozókkal,
segítőkkel való
Óvodarendszeres
Gyermekjóléti
kapcsolattartás a
Szolgálat
családok, illetve a
gyermek megsegítése

ÓvodaMűvelődési
intézmények

Gyermekszínház,
múzeumok, kiállítások
látogatása,
könyvtárlátogatás

Rendszeres
kommunikációval a
gyermekek
beszédfejlődésének
nyomon követése,
fejlesztése, segítése

A beszédhibás gyerekek
időbeni felmérése és
logopédiai kezelésének
hatására javult a
beszédszintjük

Az integrált nevelés
megvalósítása az
összehangolt, szakmai
munkában

A gyermek
szakvéleményt kap a
probléma okáról,
amelyhez szakszerű
ellátásban részesül

A HHH-s és
veszélyeztetett
helyzetben élő
családok, illetve
gyermekek érdekeinek
képviselete a
gyermeki jogok
érvényesítése
érdekében
Gyermeki ízlésvilág,
kulturális igényesség
fejlesztése, formálása.
A kívánatos
viselkedési formák
pozitív irányítása

Együttműködés által
követhetőbbé válik a
gyermek fejlődése,
sikeresebbé válik a ?, a
veszélyeztetettség
megelőzése, az esélyek
közelítése
A gyermekek
érdeklődése, igényessége
fokozódik a kultúra
világa iránt, amely a
családokra is jótékony
hatást gyakorol.

Család – óvoda kapcsolat
Régi hagyományokon alapul együttműködésünk a családokkal. Kapcsolattartás formái igen
változatosak
óvodai és csoportos: Szülői értekezlet, Fogadó óra, kirándulások, nyílt
napok, szülőkkel közös rendezvények stb.
Bölcsőde
A Fehérholló bölcsődével több évre visszanyúló a kapcsolatunk. Jövőre új formáit is
szeretnénk, majd lerakni kapcsolatunknak, mivel az óvodai bemutatkozó a bölcsődékben
átalakult.
Iskolák
Óvodánk a Ferencvárosi Sport Általános Iskola És Gimnázium; Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola és Gimnázium; Molnár Ferenc Általános Iskolával áll szorosabb
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kapcsolatban. Óvodásaink a nevelési év során többször ellátogatnak az iskolákba nyílt
napokra, illetve az iskolások látogatnak el hozzánk, kis műsort adva gyermekeinknek.
Óvodásaink többségét ezekbe az iskolákba íratják be szüleik és örömmel fogadjuk minden
évben a visszajelzéseket a tanító néniktől.
A következő nevelési évtől még szorosabb kapcsolatot szeretnénk az iskolákkal kialakítani –
a tanító nénik látogatják meg az óvodát – ezzel is megkönnyítve az óvoda-iskola átmenetet.
Kapcsolattartás a Fenntartóval
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a Fenntartónk. Működtetési és
szakmai kérdésekben segítette munkánkat a Humánszolgáltatási Iroda vezetője és az
Intézményfelügyeleti Csoport munkatársai. Köszönjük támogatásukat!
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ
A nevelési év során jól működő, harmonikus volt kapcsolatunk az intézményvezető,
gazdasági vezető és az illetékes kollégák között. Támogatták a zökkenőmentes vezetőváltás
aktuális feladatainak a lebonyolítását és a megbízott vezető munkáját. Köszönjük
támogatásukat!

X. TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDJE
Továbbképzés megnevezése

Résztvevő személy

Játék szakértő /szakirányú szakképzés

Sz. A.

Kerületi gyermekvédelmi munkaközösség

F.-né K. I.

Kerületi óvodavezetői munkaközösség

Sz. M.-né

Népi kismesterségek

M.-T. B.
B.-F. M.

Dajka képzés

V. I.
K. E.

Tudás- és információátadás módjai voltak:
 mindennapi tervező és nevelő munka
 előadások
 megbeszélések, hospitációk, mentorálás, felelősi feladatok ellátása
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XI. AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI VOLTAK
Téma

Vezeti

Időbeosztás

Kézműves

K. I.-né
P. T.-né

kedd

Zeneovi
Torna
Úszás

H.-né Márta Dóra
O. F.-né
B. B.
M. K.
Sz. V.
Sz. A.
G. P.
B. A.
N.-né Gy. M.
- „Dr. P.-né Ü. M.
K. E.
É. B.

Néptánc
Jóga
Logopédia A-B. ép.
Fejlesztőpedagógia A.
Fejlesztőpedagógia B.
Pszichológus
Utazó gyógypedagógus
Utazó logopédus

hétfő
csütörtök
csütörtök
hétfő
K-Sz
naponta
naponta
naponta
naponta
K-Sz
tervezés

/külön foglalkozások beszámolói – lásd Mellékletek/
A gyermekek ellátása, nevelése, fejlesztése sikeres, élmény dús, hatékony és kooperatív volt.
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XII.

KIEMELT TANÜGYIGAZGATÁSI ÉS MUNKÁLTATÁSI FELADATOK
VOLTAK

Időszak

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Tartalom
- munkaidő nyilvántartás megkezdése
- szeptemberi béremelés előkészítése
- felszólítások óvodába járáshoz
- nevelési év rendjének kialakítása
- éves működési terv elkészítése
- közzétételi lista frissítése
- új gyermekek bejelentése a KIR-be, okt. azonosító
megkérése
- gyermek balesetbiztosítás intézése
- csoportnaplók, mulasztási naplók megnyitása
- személyi változások megküldése a KIR-be
- pedagógus igazolványok frissítése
- évkezdéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése
- védőruha, munkaruha beszerzések
- adatszolgáltatás a KIR-STAT-ba okt. 15-ig
- közzétételi lista frissítése okt. 15-ig
- SNI-s gyermekek szakvéleményének begyűjtése
- egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése
- normatíva igénylés
- köv. év bér- és dologi költségvetés tervezése
- nyugdíjazás ütemezése, jubileumi jutalom megigénylése
a jövő évre
- bérmaradvány összegének ellenőrzése
- köv. év soros ugrásainak előkészítése
- téli szünet megszervezése
- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése
- iktatókönyv lezárása
- leltározás, selejtezés
- éves szabadságok megállapítása
- pedagógus életpálya modell szerinti átsorolás
- iskola alkalmassági vizsgálathoz szakvélemények elkészítése
- éves irattár- és iktatás előkészítése
- iskolalátogatás megszervezése
- irattár rendezése, selejtezés
-2018. év továbbképzési tervének elkészítése
- nyári zárás idejének meghatározása
- óvodai szakvélemények elkészítése
- 2018-as MÁV igazolványok kiadása
- udvari játékok ellenőrzése, javítás, karbantartás
- belső ellenőrzés
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Felelős

óvodatitkár
vezetőhelyettes
óvodavezető
reszort felelős

Április

Május

- iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése
- nyári karbantartási munkák tervezése
- kitüntetési javaslat elküldése
- óvodáztatási támogatás. hiányzások jelentése
- bemutatkozó nyílt nap szervezése
- óvodai beiratkozás,
- beiratkozást követő kerületi vezetők egyeztetése
- nyári szabadságolási terv elkészítése
- belső ellenőrzés
- óvodakötelesek felkutatása

Június

- tanévzáró értekezlet megtartása
- nyári napirend elkészítése, csoportnapló, Tükörkép lezárása
- szabadságok kiadása
- felvett gyermekek szüleinek kiértesítése, szülői értékelése

Július

- karbantartás, felújítás megszervezése
- nyári zárás, ügyelet szervezése

Augusztus

- nagytakarítás megszervezése
- új kollégák fogadása
- lejárt munkaszerződések meghosszabbítása
- 2017-2018-as mulasztási naplók lezárása
- gyermekek felvitele számítógépre
- adatszolgáltatás a KIR-be
- új mulasztási napló, csoportnapló, Tükörkép
megnyitása
- iskolába menő gyermekek kivezetése a KIR-ből
- pedagógus oktatási azonosítók jelentése KIR-be aug. 15-ig

Rendszeres, ismétlődő vezetési feladatok voltak:






változásjelentés, szabadságolások vezetése
távolmaradás és túlmunka jelentése
betöltetlen álláshelyről jelentés; jelenléti ívek ellenőrzése, összegyűjtése
munkaidő koordinálása
felnőtt alkalmassági vizsgálat
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óvodatitkár
vezetőhelyettes
óvodavezető
reszort felelős

XIII. ÓVODÁSAINK ÉLETÉT TÁMOGATÓ LEHETŐSÉGEK VOLTAK:
Alapítványunk
Alapítványunk a családok támogatásával gyarapodott:
 adó 1%-a
 alapítványi rendezvényeken történő támogatás
 alkalmi támogatások
Alapítványunkkal a következőket támogattuk:
 kirándulás valamennyi óvodásunk számára
 óvodai egyen pólók óvodásainknak óvodán kívüli rendezvényekre
 rászoruló családok étkezési támogatása
Állandó támogatóink:
Óvodásaink életét, rendezvényeinket támogató cégek támogatják évről évre összességében kb.
1.5-2.000.000 Ft értékben:
 zöldség, gyümölcs, egyéb élelmiszer
 irodaszer, nyomdai munkák
 cukrászsütemények, szikvíz
 gyermekirodalom, szépirodalom, ajándéktárgyak
 party szendvics, készétel
 növények, virágládák
 festék, felújítások
Támogatók listája
 Unilever Magyarország Kft.
 Comet Medai Kft.
 Fehértói Csemege
 Kossuth Kiadó
 Duna Könyvklub
 Digitalnyomda.eu.
 Nándori Cukrászda
 Sió- Eckes Kft.
 Detki Keksz Kft.
 Eisberg Kft.
 Csárdi és Csárdi Kft.
 Pannon Kávé Kft.
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Pályázatok





Zöld program – ferencvárosi kiírás 568.000 Ft kirándulásra
Sport pályázat – ferencvárosi kiírás 320.000 Ft sport rendezvényre
Óvodai Sporteszköz beszerzés – ferencvárosi kiírás 2x242.500 Ft sporteszközökre
Zöldpont egészségnevelő kerületi program – ferencvárosi támogatás 300.000 Ft
rendezvény szervezése kerületi óvodák számára

Érvényességi rendelkezés
 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló
jegyzőkönyvvel együtt érvényes.
 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a
nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.

Budapest, 2018. szeptember 16.
...............................................
Magyarné Willinger Andrea
óvodavezető v.h.
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Kerekerdő Óvoda
1097. Budapest
Vágóhíd u. 35-37.

XIV. JEGYZŐKÖNYV

Készült
Időpontja:

2017.09.18.

Esemény:

Nevelőtestületi megbeszélés

Téma:

2017-2018. Éves értékelés véleményezése, elfogadása

Jelen vannak:

Nevelőtestület tagjai 100%

Jegyzőkönyvvezető:

Bilkiné Élő Zsófia

Hitelesítő:

Határozat:
A Kerekerdő Óvoda nevelőtestülete nyílt szavazással, 31 igen szavazattal a 2017-2018.
nevelési év Éves Értékelését elfogadta.

........................................................
Jegyzőkönyvvezető

.......................................................
Hitelesítő

Ph
........................................................
Közalkalmazotti Tanács elnöke

.......................................................
Óvodavezető v.h.

........................................................
Szülői közösség képviselője
Budapest, 2017.09.15.

Ph.
.......................................................
Óvodavezető
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MELLÉKLETEK

I. Tükörkép Munkaközösség
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II. Önértékelési Csoport 2017/2018
Munkaterv Értékelése
Elkészült és elfogadásra került a 2017/2018 nevelési év önértékelési terve. Egyeztetésre
kerültek az eljárás során alkalmazandó módszerek és feladatok, valamint rögzített szabály
szerint történt a látogatást végzők kiválasztása.
Az ősz folyamán megkezdődtek a látogatások melyek tapasztalatait az ellenőrzést végzők az
ellenőrzött kollégával megbeszélték, annak dokumentumait a törvény által előírt határidőn
belül elkészítették. A dokumentációk (eredmények, erősségek és fejlesztendő területek,
valamint a látogatott kolléga önfejlesztési terve) a személyi anyagoknál vannak írásos
formában elhelyezve, mert intézményünk az OH által működtetett informatikai felületre még
nem tudta technikai okok miatt feltölteni.
Ebben a nevelési évben Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át óvodánk. Ennek
eredménye alapján a javítandó területek fejlesztési tervét az új óvoda vezetővel együtt a
következő nevelési évtől folyamatosan valósítjuk meg.
Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés ebben a nevelési évben intézményünkben nem volt.
Három gyakornokunk esetében a Minősítő Vizsga rendben lezajlott, eredményük
megérkezett, sikeres minősítést tettek. Takács Júlia 2018.január 1.-től, Nagy Szilvia és
Molnár Eszter 2019. Január 1.-től pedagógus I. fokozatba lépnek.
A nevelő testületet folyamatosan tájékoztattuk a minősítő eljárás és a tanfelügyeleti
ellenőrzéssel kapcsolatos információkról, kötelezettségekről és lehetőségekről. Célszerűnek
tartjuk, hogy folyamatos legyen a jelentkezés a Minősítési eljárásra.
A pedagógiai program 5 éves tervének és feladatainak meghatározása nem valósult meg,
melynek oka az intézményvezető váltás volt. Ennek megvalósítása a következő nevelési év
kiemelt feladata lesz az új vezetővel.

A munkaközösség rendszeresen találkozott.

Horogh Alexandra
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Kerekerdő Óvoda
Budapest 1097
Vágóhíd utca 35-37

Délutáni úszás
/vízhez szoktatás/
2017/2018 nevelési év beszámolója

Budapest, 2018-06-01
Készítette: Bársony Bernadett
úszásoktató
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A délutáni úszó foglalkozást két csoportban tartottam, a gyereket életkora szerint. A középső
csoportos gyerekek 7-an, a nagy csoportos korú gyerekek 10-en voltak átlagosan. A
foglalkozás hetente 1 alkalommal zajlott, szerda délutánonként.
Általában véve elmondható, hogy a gyerekek szívesen jártak úszni, és az év végére mindenki
megszerezte az alapvető vízbiztonságot, (lemerül a víz alá, hasára- hátára képes egyedül
felfeküdni, illetve be tud ugrani a vízbe segítség nélkül).
Középső csoportos foglalkozás
Középső csoportos gyerekek foglalkozásának céljai közül sokat meg tudtunk valósítani.
 A gyerekek nagy biztonsággal merülnek a víz alá, vesznek fel játékokat a medence
aljáról
 Lebegés hason mindenkinek sikerült már egyedül is, háton a csoport nagy része még
csak segítséggel tudja elkezdeni a feladatot, de a megfelelő testhelyzet megtalálása
után egyedül is képesek lebegni
 gyors lábtempó többnyire mindenkinek sikerül helyes technikával, azonban háton
mindenki segítséget igényel még
Nagy hangsúlyt fektettem ennél a korosztálynál ebben az évben a magabiztos lebegésre,
illetve siklásra, ugyanis ez mindennek az alapja. Amelyik gyerek ezt már magabiztosan tudja,
nála sokkal gyorsabban lehet, majd a lábtempó helyes technikáját megtanítani.
Az éves tervezésemhez képest kicsit lassabb tempóban tudtunk haladni, ezért alakult úgy,
hogy a lábtempó elsajátítása nem sikerült tökéletesen. Ez a következő években mindenképpen
javításra szorul.
Nagycsoportos foglalkozás
Nagycsoportos korú gyerekek esetében sokkal több feladatot határoztam meg az év elején.
 hason, illetve háton a lábtempó az egész csoportnak sikerült elsajátítania, amely a
nevelési év majdnem felét lefedte
 ismerkedtünk a karmunkával is (malomkörzés szárazföldön, vízben sétálva)
 elmondható, hogy a gyorsúszó kartempó mindenki számára megtanult technika lett, a
hátúszás a csoport felénél eszközt, vagy segítséget igényelt
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 a gyorsúszáshoz szükséges levegővételt illetve a mellúszó lábtempót csak 1-1
foglalkozás alkalmával volt lehetőségünk tanulni
Ennél a csoportnál nagy hangsúlyt fektettem, hogy a 2 úszásnem tökéletesen elsajátított
legyen mindenkinek, így kevesebb figyelem, és idő jutott a többi úszásnemre. A gyerekek
magabiztosan és nagy örömmel mentek a vízbe, nagy biztonsággal úsznak gyors úszásban.
Jövőben nagyobb figyelmet, és több időt fogok fordítani a hát- illetve a mellúszás
gyakorlására.
Összességében a foglalkozás fő céljait sikerült megvalósítani, hiszen a gyerekek megszerették
a vizet, szívesen jártak úszni, és mindenki nagyon várta a nyarat, hogy a szülőknek meg tudja
mutatni, amit itt tanultak.

III.

Különtorna éves értékelése

A 2017-18as nevelési évben a külön torna egyik kiemelt fő céljának a koordinációs
képességek fejlesztését tűztem ki. Két csoportra osztottam a jelentkező gyerekeket.
Nagyobbakból állt az egyik csoport, és középsős korosztályból a másik. Kiemelt módszerem a
mozgásos testnevelési játékok voltak. Az általam összegyűjtött testnevelési játékok
teljességgel kiszolgálták, fejlesztették a koordinációs képességeket, a test valamennyi
izomzatának harmonikus fejlesztésére is hatást gyakoroltak. Valamennyi futó, fogó játéknak
tudva lévő, hogy fejlesztő hatásai végtelenek, nagyon erős fejlesztést gyakoroltak az
egyensúly érzék és a téri tájékozódás fejlesztésében, ezen felül fejlesztették a ritmus és tempó
érzéket, izom és idő érzéket is. Az iskola előtt álló gyermekeknél, fontos hatása a testnevelési
játékoknak, hogy a játékok közben szabálytudatra is szert tettek, erre nagyon nagy szükségük
van az iskolába lépés pillanatától kezdve. Azt tapasztaltam, hogy a gyermekek nem tudnak
fogó játékot játszani, csak futnak körbe-körbe. Beálltam és igyekeztem megmutatni, példát
adni, hogyan lehet menekülni a fogó elől például helyezkedéssel. Kiemelt eszközként a labdát
választottam. Azt vettem észre, hogy a gyermekek nagyon kevés játékot, játékos feladatot
ismernek. Azt tapasztaltam, hogy nem tudnak mit kezdeni a labdával, gurításon, dobáson
kívül. A labda kiválóan alkalmas volt bemelegítéshez, páros gyakorlatokhoz, ügyességi
játékokhoz, erőfejlesztéshez (mellizom, hasizom, lábizom stb. erősítő gyakorlatok
végzéséhez). A labdás gyakorlatoknál megtapasztalta a gyermek mi történik ha hozzá ér,
eltávolodik tőle stb. Az érzékszervei összmunkájára van szükség ahhoz, hogy a labdát
érzékelni tudja. Nagyon fontos→ labdaérzék= szem-kéz-láb-labdakoordinációja. A labdával
történő együtt mozgás ritmus érzéket kívánt a gyermekektől, és fejlesztette a gyors reagálást
valamint az egyensúlyérzéküket is. Úgy gondolom sikerélményhez jutattam őket, boldogan
vették a kezükbe a labdát és felszabadultan végezték a gyakorlatukat, ki-ki a maga
fejlettségének, életkorának megfelelően. A második csoportomba járó gyermekek, szinte
kivétel nélkül Gólya csoportos óvodások voltak. Mivel ő kezdő külön tornásokként érkeztek
hozzám, ezért a tanév végén egy nyílt órát tartottam a szülőknek. A legnagyobb örömömre
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szolgált, hogy minden gyermeknek megjelent legalább egy családtagja. A gyermekeket nem
zavarta meg a vendégek jelenléte, sőt boldogan mutatták meg mit tudnak, milyen ügyesek.
Igyekeztem olyan testnevelési játékokat, feladatsorokat összeállítani, ami egy kis betekintést
adott a különtornára járó gyerekek foglalkozásokon nyújtott munkájukba. A szülők is, a
gyermekek is és én is elégedetten és boldogan távoztunk a foglalkozás végén. A legfontosabb
célomat most is elértem, hogy megszerettessem a mozgást, örömmel jöjjenek, boldogan
távozzanak és várják a következő foglalkozást a gyermekek.

Budapest, 2018.08.27.
Obholczer Flóriánné

IV. Kézműves foglalkozás értékelése
2017-18-as nevelési év
A foglalkozások tematikáját az óvodai ünnepekhez és jeles napokhoz igazítva állítottuk össze.
Így a gyerekek alkotó tevékenységük során, feldolgozhatták a csoportban átélt élményeiket.
Munkaterven néhány helyen változtattunk. A munkákat a foglalkozás után hazavihették a
gyermekek. Ez mindig nagy öröm számukra és szüleiknek is, hisz munkájuk eredménye
kézzel fogható.
Ebben az évben 33 kisgyerek jelentkezett a foglalkozásokra, ebből év végére 22 gyerek
maradt. Néhányan már tavaly is jártak, ezért, igyekeztünk nekik újabb technikákat mutatni és
pontosabb, igényesebb, önállóbb kivitelezésre ösztönözni őket. Több gyermek igen fantázia
dúsnak bizonyult. Az egyéni képességeiket szem előtt tartva az ügyesebbeket aprólékosabb,
bonyolultabb művek készítésére ösztönöztük. Az új gyermekek többségükben középső
csoportosok voltak. Ők több segítséget, bátorítást igényeltek, mint a nagyok. Ez természetes,
hiszen nekik még minden megmunkálási technika új volt, míg a nagyok már bátran
valósították meg elképzeléseiket. Nagy segítség volt a gyerekek számára, hogy ketten
vezettük a foglalkozásokat, mert így csökkent a segítséget igénylő gyermekek várakozási
ideje. Az alkotás folyamatában a gyerekek megismerhették a saját képességeiket, ezáltal
alakult énképük. Az önálló tevékenység hatással volt az önbizalmukra, magabiztosságukra,
önállóságukra is.
Feladatainkat végre hajtottuk. Fejlődött a gyermekek kézügyessége, finommotorikája, szemkoordinációja, kreativitása, esztétikai érzékük. Lehetővé tettük, hogy minél szélesebb körben
ismerkedjenek meg a kézműveskedéssel, a természetes anyagok felhasználásával. Bővítettük
ismereteiket a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokkal, hagyományos
tevékenységekkel, megismertettük az ezekhez kapcsolódó jelképeket. Rávezetéssel,
beszélgetéssel felfedeztettük a szűkebb és tágabb környezetük hagyományait.
Céljainkat, mely a népi kismesterségek megismertetése és megszerettetése volt elértük. A
gyermekek várták a foglalkozásokat, ezt szüleik is megerősítették.
Papp Tamásné Kékesi Istvánné
foglalkozásvezetők
Budapest,2018.06.04.
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V. Zenei munkaközösség
2017-2018. nevelési év értékelése
A munkaközösség vezetője:
Czank Ágnes
A munkaközösségünk tagjai:
Bozó Bernadett
Juhász Zsuzsanna
Lukács Ibolya
Pardavi Patrik
Szőke Kinga
A munkaközösségünk feladatai, eredményei:
Zene világnapja
Időpont: 2017. október 2.
Az óvodánkban hagyománnyá vált jeles napot ismét megrendeztük 6 állomással. Az
óvodaszintű rendezvényen a középső-, nagy- és vegyes csoportok vettek részt. Az
állomásokon 12 csoport vett részt, két turnusban indulva. Az állomások témájaként néptánc,
hangszerkészítés, hangszerfelismerés magnóról, „örömzene” és hangszerszínezés, zeneterem
hangszereivel való játék és iskolás gyerekek hangszerbemutatója szerepeltek.
Felelős szervező: Czank Ágnes
Közreműködtek: a zenei munkaközösség tagjai közül hárman, két nem ZMK tag
óvodapedagógus, iskolás gyermekek
Sikeres eredmény.
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Házi Mesemondó Találkozó
Időpont: 2018.január 19.
A közönséggel való interaktív játék a mesék között és az eredmény meghozataláig.
Közreműködött: a zenei munkaközösség tagjai és Márton Ágnes
Sikeres eredmény.
Kerekerdei Mesemondó Találkozó
Időpont: 2018. január 24-25.
A munkaközösség interaktív játéka a közönséggel, zenei ízlés fejlesztése, zenei élmény
nyújtása változatos módon. Új zenei tartalom megismertetése.
Sikeres eredmény.
Közreműködött: a zenei munkaközösség minden tagja és Márton Ágnes
Téli és Tavaszi bábelőadás
A téli bábelőadást nagyon sok próba, felkészülés előzte meg, mind a bábmunkaközösség,
mind zenei munkaközösség részéről. Sajnos az előadás betegség és technikai okokból
elmaradt.
A tavaszi bábelőadást mind a báb-, mind a zenei munkaközösség részéről előkészítettük, ezt a
jövő nevelési évben szeretnénk előadni.
Kerekerdei Vígasság
Időpont: 2018. május 24.
A rendezvényt az össztáncnál segítette zenei munkaközösségünk. Pardavi Patrik, mint ZMK
tag az egész rendezvényen főszerepet vállalt. Feladatunk az élő zene „szolgáltatása” volt. A
munkaközösségünkből ketten és Márton Ágnes, a tánc részét pedig Lukács Ibolya (ZMK tag)
és Moral-Tánczos Beáta segítette.
Sikeres eredmény.
A tervezett feladatok két esemény kivételével megvalósultak, munkánkat eredményesnek,
sikeresnek mondhatjuk.
2018. június 01.

Czank Ágnes
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