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1. A pedagógiai munka feltételrendszere 

1.1. Alapdokumentumainknak megfelelő működés, feladatellátás, jellemző 

csoportadatokban történt változás 

Az Alapító Okiratunk módosítását követően, mely bővítette feladatellátásunk körét, 

megtörtént alapdokumentumaink felülvizsgálata és törvényi kötelezettségünknek eleget 

téve módosítottuk házirendünket, helyi tevékenységközpontú pedagógiai programunkat. 

A teljes koherencia érdekében és a törvényi változások követése miatt, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatunk is kiegészítésre szorul. 

 

A munkatervünk elején felsorolt törvényeknek és szabályozó dokumentumainknak 

minden területen megfelelt működési gyakorlatunk.  

Helyi pedagógiai programunkban rögzített elveink szerint éltük mindennapjainkat és 

deklarált célkitűzéseinket folyamatosan szem előtt tartva valósítottuk meg a nevelési 

évre kitűzött feladatainkat. 

 

Csoportadatokban történt változás 

 

Gyermeklétszámunk azáltal változott, hogy március elején körzetünkbe költözött egy 

nagycsoportos óvodás.  Nem ment el senki külföldre, más óvodába, jegyzői felmentésre 

ebben a nevelési évben nem került sor.  

 

Csoportnév, korcsoport engedélyezett létszám tényleges létszám számított létszám 

Tulipán kiscsoport 25 25 25 

Liliom középső csoport 25 23 24 

Margaréta nagycsoport 25 24 24 

Napraforgó nagycsoport 25 19 21 

összesen: 100 91 94 

 

 

Korcsoport 

 

Létszám 

fő 

Nemek 

aránya 

fiú           lány 

Kiemelt figyelmet igénylő 

gyerek 

SNI   BTM HH       Teh. 

 

Tankötelessé 

válók száma 

Nem magyar 

állampolgárságú 

gyerekek 

Kiscsoport 25 11 14 0 0 1 0 0 1 

Középső 23 13 10 1 0 0 0 0 3 

Nagycsoport 24 12 12 0 1 0 2 19 2 

Nagycsoport 19 9 10 1 3 0 0 19 0 

összesen 91 45 46 2 4 1 2 38 6 
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A tankötelessé válók közül iskolába mentek 23-an. Négy kisgyermek iskolaérettségi 

vizsgálatot követően marad még egy évig nálunk, leginkább a szülők kifejezett kérésére. 

Felmentést saját hatáskörben 11 gyermeknek adtunk. Náluk ezt alapos előkészítés, 

szülői és szakemberrel való konzultáció előzte meg, melyben a szülők kérelmét 

jogosnak ítélve döntöttünk arról, hogy maradjanak óvodában. 

 

1.2. Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) alakulása 

 
Engedélyezett álláshelyek száma Óvodai csoportban 

foglalkoztatott 

óvodapedagógusok 

létszáma (fő) 

Egy 

pedagógusra 

jutó 

gyermekek 

létszáma 

Felsőfokú végzettségű 

óvodapedagógusok besorolás 

szerinti létszáma (fő) 

pedagógus 

 

pedagógiai 

munkát 

közvetlenül 

segítő 

egyéb 

munkakör 

 

Ped.I. 

 

 

Ped.II. 

 

9 5 2 8 11,4 4 5 

 

Ebben a nevelési évben egy új pedagógus kezdett el nálunk dolgozni. Örömünkre és a 

gyermekek, szülők megelégedettségére elkötelezett pedagógus, aki nagy odaadással és 

aktivitással vette ki részét a feladatokból, és erősítette nevelőtestületünk jó hírnevét.  

Sokat jelentett a pedagógiai asszisztens státusz kialakítása. Novembertől tudtuk 

betölteni az állást, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy emberhiány idején sem volt 

fennakadás a gyermekek ellátásában. A megfelelő képzettséggel felvett dolgozó 

lelkiismeretes, szorgos, rugalmasan végezte munkáját és mindig számíthattunk a 

segítségére. 

Ebben az évben is gyakori volt a dajka hiány! Hat új dolgozót vettünk fel, akik közül 

ötnek még próbaidő lejárta előtt megszűnt a munkaviszonya. Ennek oka a nem 

megfelelő munkavégzés, konfliktus, beilleszkedési gondok. Régebbi konyhai 

munkatársunk megélhetési gondjai, alkalmazkodási problémák miatt játszóházba ment 

dolgozni.  

Gyakorlatilag állandó az álláspályázat meghirdetése, de nem igazán van módunk 

válogatni, szempontjaink szerint kiválasztani a megfelelő munkaerőt. 

A folyamatos személycserék egyaránt kedvezőtlenül hatottak gyermekekre és 

felnőttekre is. A többletfeladatok állandóvá válása, a betanítás, mentorálás 

szükségessége, a fokozott alkalmazkodás időnként nehézséget okozott, főleg a dajkák 

körében. 
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A csoportokhoz rendelt humánerőforrás is változott, a Napraforgó nagycsoportban 

csaknem két hónapig nem volt dajka néni. A pedagógus asszisztens leginkább a Liliom 

csoportot segítette, de gyakran végzett munkaköri feladatain kívül eső tevékenységeket. 

Jó volt, hogy a csoportbontásban tartott mozgásos foglalkozásoknál és élményszerző 

programokon a kíséretbe besegített, így segítve a külső élmények megvalósulását. 

Kérésünket meghallgatva, teljes állást hirdetett megműködtetőnk, mégis problémás volt 

a kertész-karbantartó állás betöltése. A három alkalmazott munkás közül – miután sok 

volt a feladat – elmentek vagy nem megfelelő munkavégzés miatt kénytelenek voltunk 

megválni tőlük. Óriási szükség van nagy udvarunk folyamatos karbantartásához egy 

önálló 8 órás státuszra, de a kevés fizetés és kinti munka nem vonzó lehetőség a munkát 

keresőknek.  

Itt szeretném megköszönni a jelenlegi alkalmazotti közösségnek a nehéz helyzetekben 

való kitartását, a megoldást segítő hozzáállását, a gyermekek felelősségteljes ellátását és 

a helytállásukat! 

 

1.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer fejlesztésének értékelése 

Célunkat elértük, működési feltételeinket májusig sikerült javítani, 

eszközellátottságunkat megfelelően növelni. Sajnos a nyári felújítás következményeként 

a nevelési év végére rosszabb helyzetbe kerültünk, mint a fejlesztések előtt. Szerencsére 

nem hagytak magunkra a „bajban” a FIÜK munkatársai és Önkormányzatunk 

képviselői! Támogatásuknak köszönhetően mind az épületben, mind az udvaron helyre 

állt a rend, és kötelező eszközeinken kívül a tönkrement eszközök, játékok nagy részét 

sikerül pótolni. 

 

Tervezett fejlesztések egy kivétellel megvalósultak. A „kuckó” kialakításának 

elmaradása nem anyagi javakon múlott. Az óriás trambulin beszerzési tervünkről még 

nem mondtunk le, az anyagi fedezete meg van, de még a kiválasztás szakaszában van a 

folyamat. 

 

Játszóudvarunkon folyamatosan szükség volt karbantartásra. Folyamatosan 

kapcsolatban voltam a FIÜK műszaki vezetőjével és aktuálisan kommunikáltam a 

veszélyforrásokat, ezeket általában gyorsan megszüntették. Voltak azonban elhúzódó 

munkák, mert nem mindig sikerült a játékeszközök hibáit kijavítatni. Ilyenkor ezek az 
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eszközök le voltak zárva, a gyerekek nem használhatták, amíg nem hárították el a 

veszélyhelyzetet. 

Egy gyermek kisebb balesetet szenvedett biciklizés közben történő elesés 

következtében, melyről jegyzőkönyv készült a megfelelő felületen és módon. December 

24-én a járdánkon elesett egy idős ember. Mindkét esetben figyelmetlenség okozta a 

balesetet. 

Örülünk, hogy két homokozónk széle megújult és költségvetésünkből szép árnyékolókat 

telepítettünk egy homokozónk, a sportpálya és egy játék fölé. A szükséges 

rovarirtásokat, rágcsálóirtásokat azonnal elvégezték, ahogy igényünket jelentettük. A 

kisjavítások elvégzése többnyire zökkenőmentesen zajlott. 

 

Az idén a felújítási munkáknál komoly probléma adódott. Eleinte örültünk, hogy teljes 

tetőnk és az előtető felújítását is tervbe vették. A felújítást bár időben elkezdték, 

kedvezőtlenül alakult és végül a sorozatos beázások miatt működésképtelenné vált 

intézményünk 6 héten át! Bízunk benne, hogy kivizsgálva az esetet, a felelősségre vonás 

nem marad el, mert csak így érezzük biztosítottnak, hogy máskor ilyen súlyos hiba, ne 

fordulhasson elő! Csőtörés következtében udvarunk is használhatatlan lett, amíg új 

csöveket nem fektettek le. 

Sokat jelentett a FIÜK munkatársainak segítőkészsége és gyors reagálása, a kialakult 

helyzet minél előbbi megoldása érdekében való fáradozásuk. 

 

Forráshiány miatt nem tudtunk előre lépni a domb egy szakaszának megszüntetésében 

és a nevelőtestületi szoba kialakításában. Ebbéli reményeinket azért véglegesen nem 

adjuk fel! 

 

1.4. Szervezeti feltételek 

1.4.1. Intézményi feladatmegosztás, döntés előkészítés megvalósulása 

A helyettesítési rend betartásával elértük, hogy mindig volt intézkedésre jogosult 

személy. A hiányzások lévén az intézményvezetésben a munkamegosztás elve, be kell 

látni nem működött jobban. A folyamatokat viszont egy-két kivétellel jobban 

végigvittük. A visszacsatolás nagyobb szerepet kapott. Az ellenőrzéseknek még mindig 

gyakoribbnak kell lenniük, valamint az utóellenőrzésre is sort keríteni az 

eredményesség érdekében. 
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Pedagógus hiányzás esetén az elrendelésnek megfelelően történt a helyettesítés. A 

műszakcserére vonatkozó szabályokat többnyire betartották, de szeretném, hogy ha a 

jövőben ez kiszámíthatóbb lenne! 

A felelősi feladatokról félévente beszámoltak a pedagógus kollégák. Többnyire 

zökkenőmentesen zajlott a megvalósítás. Az újszerű feladat Pl. szaklap-figyelés, 

tájékoztatás még nem igazán töltötte be szerepét, formáján változtatni szükséges. A 

hiányzások, rengeteg program és feladat időnként megnehezítette a feladatok 

összehangolását. Az újakra itt is jobban kell figyelni, segíteni őket abban, hogy átlássák 

a feladatokat, azok ütemezésében, ha kell, segítséget kapjanak. A vezető-helyettes 

személye változott az év során. Blaskovicsné B. Judit lemondott státuszáról, így a friss 

szakvizsgával rendelkező Józan Andrea vette át szerepét.  

 

Ebben a nevelési évben több véleménynyilvánításra volt lehetősége partnereinknek és 

dolgozóinknak is. Ezeknek jó része az önértékelésekhez kapcsolódott. Tapasztalataink 

szerint hasznosítható információkhoz jutottunk általuk. Ugyanakkor úgy gondoljuk, 

hogy ez is közrejátszott abban, hogy a régi formákat (kérdőívezés) most nem sikerült 

olyan eredményesen alkalmazni. Jóval kevesebben éltek ezekkel a lehetőségekkel a 

szülők közül.  

Az alkalmazottak klímavizsgálati tesztet (79.5%), a vezetői kompetenciákról (85%) 

szóló kérdőívet és teljesítménymotiváció igényét és az ezzel való elégedettséget mérő 

lapokat is kitöltöttek júniusban. Ezek összegzése után kerül sor az eredmények 

ismertetésére és a továbblépés feladatainak megbeszélésére. 

 

1.4.2. Intézményi innováció 

A tervezett célt elértük, bár az ezzel kapcsolatos feladatokat változó eredményességgel 

sikerült megoldani. Több volt a párbeszéd, a tapasztalatcsere, de a szakfolyóiratok 

feldolgozása nem igazán jutott érvényre. 

A szakvizsgázott pedagógus és munkaközösség-vezető segítségére végig számíthattunk! 

 

1.4.3. Továbbképzések 

1.4.3.1. Pedagógus továbbképzés 

Terület, téma képzési forma résztvevő neve megvalósulás 

Közoktatás vezetői IV. 

félév 

szakvizsgára felkészítő 

képzés 

Józan Andrea eredményes 

szakvizsgával zárult 

Törvényi változások: új 

feladatok és kihívások a 

Országos konferencia 

óvodapedagógusoknak, 

Némethné Faragó Ibolya személyes részvétel, 

hasznosítása 
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köznevelés 

rendszerében 

óvodavezetőknek megtörtént 

Pedagógiai-

pszichológiai eszközök 

az új generáció 

nevelésében 

Országos konferencia 

óvodapedagógusoknak, 

óvodavezetőknek 

Némethné Faragó Ibolya megvalósult 

A játék a kisgyermekkor 

legfontosabb és 

legfejlesztőbb… 

17. Országos Óvodai 

Szakmai összejövetel 

Barna Krisztina A részt vevő kitűnő 

összefoglaló anyagot 

készítve továbbadta az 

ismereteket 

Nem magyar 

állampolgárságú gy. 

intézményi 

dokumentálása 

Tanügyigazgatási 

műhely 

Blaskovicsné Benga  

Némethné Faragó Ibolya 

nem került 

megrendezésre 

HH gyermekek 

ellátásának jogszabályi 

háttere és 

dokumentálása 

tanügyigazgatási műhely Kulcsár Erika  Időpontja miatt 

Békési-Kincses Ildikó 

vett részt rajta, 

szakanyagot hozott 

Gyermekvédelmi 

munkaközösség 

Ferencvárosi 

továbbképzés 

Kulcsár Erika rendszeres részvétel 

biztosítva volt, átadta 

Tehetség-gondozás, 

tehetségsegítés  

FPSZ 9. kerület /fórum Tolnai Katalin Beszámolás 

megtörtént 

Új szemlélet a család-

óvoda kapcsolatában 

szakmai szolgáltatás Gyarmatiné K. Piroska  nem  valósult meg 

Drámapedagógiai 

eszközök alkalmazása 

az óvodai és az alapfokú 

iskolai nevelésben 

szakmai szolgáltatás Tolnai Katalin Időpont miatt 

személycsere 

Némethné F. Ibolya 

részvételével  

ABPE II. 

Teljesítményellenőrzés 

e-learning Némethné Faragó Ibolya eredményes elvégzés 

 

A következő nevelési évben két fiatal pedagógusunk is vállalta, hogy szakvizsgára 

felkészítő képzést kezd. Ennek zökkenőmentes biztosítása lesz a legfontosabb 

feladatunk. 

 

1.4.3.2. Nem pedagógusok továbbképzése 

Az oktató- nevelő munkát segítőknél a továbbképzést arra a napra tették, amikor óvodai 

program illetve nevelés nélküli nap volt óvodánkban és emiatt nem tudott elmenni senki 

a tervezett képzésre.  

Az új konyhai dolgozónk részt vett HACCP képzésen. Az új belépőknél a jövőben is 

arra törekszünk, hogy ezt lehetőleg munkába állást követően minél előbb megtörténjen.  

 

1.4.4. Intézményi ünnepek, hagyományok értékelése 

 

A tervezett programok, feladatok ütemezetten és sikeresen megvalósultak. 

A szokott módon, szomatopedagógus szakemberekkel együttműködve, érzékenyítő 

feladatot is kínálva, tartottuk meg a családi sportnapunkat. 
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A legnépszerűbb esemény a családok körében az őszi kiállítás volt, ahol most is sok 

otthon készített alkotás örvendeztetett meg minket. Az elkövetkezőkben igyekszünk 

kicsit megújulva, a két nagyobb csoport tevékenységét összehangoltabbá téve szervezni.  

Az adventi időszak felépített folyamata, az ünneplés tartalma és formái megfeleltek a 

gyerekek igényeinek és maradandó élményekkel szolgáltak. 

A hagyományos gyermeki ünnepeinken színvonalas műsorokat láthattunk, és a 

programszervezés is eredményes volt. 

Nemzeti ünnepünket méltó módon, a magyarságtudatot erősítve rendezték meg a 

felelősei. 

A megszokottól eltérően, előbb tartottuk az óvodanapot, mint az „óvodakóstoló” 

nyíltnapot. Ez nem volt szerencsés, mert a leendő kiscsoportosoknak jobb, ha első 

alkalommal csak csoport szinten ismerkednek. Visszaállítjuk a nyíltnapok sorrendjét. 

Az anyáknapi délelőttökön, évzáró műsorokon is rengeteg volt a vendég, akik 

elégedettségüknek adtak hangot. Kiváló hangulatban teltek gyermeki ünnepeink, a 

gyermekek élvezettel vettek rajta részt. 

A Nemzeti Összetartozás Napján visszaköszöntek az év során oly sokszor átbeszélt 

értékek, gondolatok. 

 

2. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció alakulása 

2.1. Szakmai munkaközösség eredményei 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek megismerése területén sikerült 

frissíteni az ismereteket, jó gyakorlatot átadni és közös felkészüléssel, munkával elérni, 

hogy átgondoltabban történhessen a játékos tervezés és fejlesztés. Az innovációt 

támogatta a formabontó és élvezetes bemutató (Barna Krisztina), mely életszerű 

helyzetben kiváló tapasztalatszerzési alkalmakat kínált és a matematikai ismeretek 

változatos, élményszerű alkalmazására adott módot. A munkaközösség vezető 

(Gyarmatiné Kihercz Piroska) szervezési, koordinálási és irányító tevékenységét is 

kiválóan látta el, köszönjük odaadó munkáját! Értékelését az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők belső továbbképzései 

A csoportos egyeztetések megtörténtek, melyeknek nagy szerepük volt abban, hogy az 

új nevelő-oktató munkát segítő kollégák is megismerték feladataikat, szerepüket és 
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partnereivé válhattak a pedagógusoknak. A szakmai dokumentumok lényegi 

megismerését segítette Blaskovicsné B. Judit pedagógus. 

 

A tervezett konfliktuskezelő tréning is megvalósult. A szakmai irányítójának, Tulics 

Helga pszichológusnak az értékelése a következő: 

„Óvodavezetői felkérésre a Méhecske óvodában szervezetfejlesztési céllal 

konfliktuskezelő tréninget tartottam óvodai dajkáknak. A foglalkozásokra három 

alkalommal (november 21, 28, december 5) került sor az óvoda tornatermében, 

valamennyi az intézményben dolgozó dajka és a pedagógusasszisztens részvételével. 

A foglalkozások kötött tematikával rendelkeztek, ugyanakkor igyekeztem teret 

engedni a résztvevők számára a ventillációra is, amire – a visszajelzések alapján – igen 

nagy igény volt. A közvetlen légkör, a moderált interakciók és a témák mentén történő 

megbeszélések lehetőséget nyújtottak a résztvevőknek arra, hogy jobban rálássanak 

konfliktushelyzetekben történő működésükre, konfliktuskezelési módszereikre, 

felismerjék saját szerepüket és lehetőségeiket a kielégítő munkahelyi légkör 

megteremtésében és fenntartásában. Ön- és társismereti gyakorlatok segítségével 

sikerült nagyobb rálátást nyerni a legfontosabb munkahelyi stressz-forrásokra, az 

elégedettséghez szükséges visszajelzések iránti személyes igények is 

megfogalmazódtak. 

A kezdeti mérsékelt bizalmatlanság ellenére egy értékes és jól hasznosítható 

csoportlégkör alakult ki a foglalkozások nyomán, ugyanakkor látványosakká váltak a 

személyek között húzódó ellentétek, sérelmek kerültek felszínre, kommunikáció indult 

meg a felek között.  

Véleményem szerint a hasonló jellegű foglalkozásokra a jövőben is szükség lenne, 

legalább évi 1-2 alkalommal, így lehetőség volna a konfliktusok kimondására, a 

nézőpontok közelítésére, a csoportkohézió erősítésére.” 

A visszajelzések alapján a dajkák pozitív élményekkel zárták a tréninget, a 

foglalkozások eredményesek voltak. 

 

2.2. Belső tudásmegosztás megvalósulása 

A feladategyeztető értekezletek egy részét tartottuk műszak szerint. Többen kérték, ha 

lehet, szeretnének részt venni az értekezleten. Amennyiben a megvalósulást 

veszélyezteti, akkor szükség van a műszak szerinti szervezésre a jövőben is. 
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A munkaerő gondok miatt nem indult be az esetmegbeszélő kör. (Ennek tervezésekor 

számítottunk pszichológusunk segítségére, aki miután elment, hónapokig még a 

gyermekek ellátása is akadozott.) 

Dajka megbeszéléseket magam tartottam.  

A vezetés egyeztetései leterheltség miatt ritkábbak voltak. 

A nevelés nélküli munkanapok felhasználása a tervezethez képest részben változtak. 

Csaknem teljes létszámban részt vettük a kiváló, hasznosítható tudással szolgáló 

kerületi szakmai -napon. Az EGYMI-től kért alkalom nem valósult meg szervezési 

nehézségek miatt, mely a beszédfogyatékos gyermekekről szólt volna. Két alkalommal 

alapdokumentumaink módosításán munkálkodtunk. Az év lezárásaként Szentendrére 

mentünk csapatépítő programokra, mely jól sikerült.  

Úgy érzem a közös gondolkodás, a dokumentumok módosítása során való team munka 

formálta az egységes szemléletet, pedagógiai programunk gyakorlati megvalósítását, és 

a forrásmunkák felkutatásával a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tudatosabb 

fejlesztését is. A közös élményként megélt csapatépítő játékok, és a közösségfejlesztési 

céllal megszavazott „díjak”, kedvezően alakították a felnőtt kapcsolatokat. 

Hatékonyabbá vált az egymástól tanulás. Az információ-átadásra, kapcsolattartásra, 

sokszor használtuk az elektronikus formát, amit többségében eredményes volt. 

 

3. Kapcsolatrendszer alakulása 

Mindent megtettünk a cél elérése érdekében. Egy kivétellel jól működtek 

partnerkapcsolataink.  

Gyermek elégedettséget két formában mértünk, ennek eredményeit felhasználtuk 

munkánk fejlesztésénél. 

A szülők képviselőivel a személyes találkozások alkalmain túl, ősszel és tavasszal 

megbeszélést tartottunk, ahol teveinkről tájékoztattam a szülőket, kikértem 

véleményüket, meghallgattam javaslataikat. Egyeztettük a programterveinket. Ezeken a 

megbeszéléseken helyettesem is részt vett a szülői képviselőkön kívül. Az 

alapdokumentumaink módosításainál véleményüket kértük. A vezetői, pedagógus és 

intézményi önértékelés során, vezetői tanfelügyeletnél kérdőíveket, interjúkat készített a 

BECS tagja a képviselőkkel. A felvételi bizottságban a szülői képviselők elnöke is 

szerepet vállalt. A következő időszakban aktivizálni szeretnénk a szülőket a nagyobb 

számú, szervezett véleménynyilvánításra, a jogok és kötelezettségek megfelelő 

egyensúlyba tartása mellett. Megtartani azt, hogy a gyermekek érdekében összefogva 
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gazdagítsuk óvodásaink élmény lehetőségeit. Az apák napját, már három csoport is 

megszervezte más-más koncepció szerint, és azonosan magas elégedettségi fokot elérve. 

A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről a szokott módon és törvényi 

előírásoknak megfelelően történt. Igény és a tervezettek szerint családlátogatás és 

fogadóórák formájában. A honlapon minden szükséges információhoz hozzájuthattak. 

Augusztus végén bebizonyosodott, hogy a szülők támogatására számíthatunk. Minden 

érintett szülő, család helyzetmegoldásban nyújtott segítségét, megértő viselkedését 

nagyon köszönjük!  

Itt köszönném meg munkatársaimnak is azt az odaadó munkát, helytállást, korrektséget, 

melyet a rendkívüli helyzet megoldása közben, a külső helyszíneken végzett munkájuk 

előkészítése, megvalósítása során tanúsítottak! 

Fenntartónkkal szorosabbá vált kapcsolatunk. Rendszeres egyeztetések segítették az 

iránymutatást, a feladatok összehangolását, a problémák felszínre kerülését és 

megoldását.  Az együttműködés a szakmai ellenőrzés során is megfelelő volt. A 

kommunikáció minden szinten javult. A nevelési év végén kialakult rendkívüli 

helyzetben összedolgozva, a kellő segítséget és támogatást megkapva sikerült 

eredményesen megoldani a feladatellátást. Külön köszönöm Szilágyi Imre irodavezető 

folyamatos rendelkezésre állását, problémamegoldásban való tevőleges segítségét, 

korrekt folyamatkezelését!  

Bölcsődékkel a kapcsolat megfelelő volt, a problémamegoldásban is segítettük egymást. 

A társ óvodákkal főleg közös feladatmegoldások, rendezvények szervezése kapcsán 

dolgoztunk együtt. Sokat lendített ezen az év végén kialakult helyzetünk, aminek 

köszönhetően két lakótelepi óvodával napi szintű volt az együttműködés. Jó lenne, 

ezeket az újismeretségeket megtartva, erősíteni a pedagógusok közötti gyakoribb 

szakmai kommunikációt. 

Az iskolákkal a kapcsolatépítés sikeresnek bizonyult. Kérdőíveinket kérésünkre az idén 

kitöltötték a tanítónők, melyek által nevelőmunkánk eredményeiről és volt óvodásaink 

teljesítményeiről is tájékozódhattunk.  A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános 

Iskolából és a Kosztolányi Dezső Általános Iskolából kaptuk vissza a tanítónői 

kérdőíveket. Örültünk a visszajelzéseknek, melyben visszacsengenek értékeink 

(egészséges életmód, környezettudatosság, élmények), de emellett továbbra is folytatni 

kell a szociális és kommunikációs képességek kiemelt kezelését!  

A szakszolgálat utazó fejlesztőpedagógusával nem sikerült konstruktívan 

együttműködni. A többi utazó szakemberrel eredményesen együtt tudtunk dolgozni. 
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A Budapesti POK-kal a szokott módon és témákban folyamatos volt a kapcsolat és már 

a honlapjukat is felhasználjuk szakmai fejlődésünkhöz. Vezetőként többször kértem 

segítséget a folyamatok vezérlése kapcsán, főleg az informatikai terület kezeléséhez. A 

képzések szervezése kiszámíthatatlan, így nem mindig sikerül az utolsó pillanatban 

megoldani az ezeken való részvételt, hiába jeleztük ez irányú igényünket. 

 

4. Nevelési év kiemelt pedagógiai feladatainak értékelése 

4. 1. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja 

Továbbléptünk az igényeknek megfelelő pedagógiai környezet alakításában. A speciális 

feltételeket megteremtettük az új SNI kisgyermekünk állapotának és szükségleteinek 

figyelembe vételével. Eszközkészletünk fejlesztésénél szempont volt, hogy az ő 

ellátásukat, fejlesztésüket segítőeszközök is beszerzésre kerüljenek. Pedagógusaik és a 

velük foglalkozó szakemberek által kért játékok, tartók, eszközök beszerzésre kerültek. 

Példamutató volt az érintett pedagógusok, és nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak 

empátiája, attitűdje, mely a befogadást megkönnyítette és a szülői és 

gyermekközösséget is kedvező irányba befolyásolta az új SNI kisfiúnál. Az ő 

felzárkóztatása, fejlesztése sok egyéni figyelmet, foglalkoztatást, a szakemberekkel 

folyamatos egyeztetést (eredményekről, feladatokról, hatékony módszerekről), igényelt 

pedagógusaitól, akik ezt szívvel-lélekkel végezték. A gyermek rengeteg problémája 

ellenére jól beilleszkedett, jól érzi magát. Az elfogadásnak, az örömteli, segítő társas 

kapcsolatoknak és az átgondolt, jól működtetett együttnevelésnek köszönhetően 

rendívül sokat fejlődött.  

Úgy tapasztaltam, hogy ebben a nevelési évben az ön és továbbképzések, a pedagógiai 

programunk módosítása kapcsán történt kutakodás és feladatvégzés megerősítette 

pedagógiai szemléletünket. Hátránykompenzációs és felzárkóztatói feladataikat 

pedagógusaink még nagyobb szociális érzékenységgel végezték. A problémákat időben 

felismerték, jelezték. Módszertani repertoárjuk fejlesztésére törekedtek, felvették a 

kapcsolatot a szakszolgálat munkatársaival, még sem sikerült eredményes, hathatós 

segítséget kapniuk több gyermek esetében. A szakember ellátottság időszakonkénti 

hiánya, egyes szűrések nem megfelelő színvonala, a kijáró fejlesztőpedagógus 

bizonytalansága mind közrejátszott abban, hogy néhány gyermek fejlesztése nem úgy 

alakult, ahogy az elvárható lett volna! Ezen mindenképpen változtatni kell az 

elkövetkezőkben! 
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A szociális hátrányok enyhítése, a szülők segítése folyamatosan figyelmet kapott. Az 

esélyegyenlőség jegyében a rosszabb körülmények között élők előnyben részesültek a 

„Népi Játszó” foglalkozásain. A „nyitott polc” működött. Étkezésnél az egyedi igény 

szerinti étkezés biztosított volt. A hátrányos helyzetű gyermekünk folyamatosan 

teljesítette óvodakötelezettségét, csak betegség miatt hiányzott. A gyermekek 

igazolásait kontrolláltuk, igazolatlan hiányzás nem volt. Két családnál szükséges volt a 

fokozottabb nyomonkövetés, amit meg is valósítottunk. 

Tehetséggondozást különösen a képzelet, kreativitás fejlődését (problémaérzékenységet, 

gondolkodás rugalmasságát, új megoldások keresését) elősegítő, ösztönző környezettel 

és sokszínű tevékenységrendszerrel igyekeztünk ellátni. A gyermekek kíváncsisága, 

nyitottságának megtartása, tudásvágya, önálló elgondolásuk, önkifejezésük alapja volt 

munkánknak. A csoportokon belül stabil szokás-, szabályrendszerrel, elfogadó 

légkörrel, idő biztosításával a kedvelt tevékenységre, az értékek kommunikálásával 

(gyerekek és szülők felé), szabadidő hasznos eltöltésével történt. Óvodai szinten a jobb 

képességű gyermekek lehetőségeket kaptak arra, hogy a népi játszókban 

tevékenykedhessenek választásuk szerint, (itt képességeiknek megfelelően 

alkalmazhatták a technikákat), különböző pályázatokon indulhattak, rendezvényeken 

szerepelhettek, képviselhették óvodánkat. Büszkék vagyunk óvodásaink sikereire! Nagy 

tetszést aratott mesemondónk, 1. helyezéssel és 4 külön díjjal jutalmazták a 

rajzpályázatokon részt vevő gyerekeinket. A mozgásos feladatokban is ügyeskedtek 

csapataink. Az évzárókon is figyelembe véve osztották ki a szerepeket pedagógusaink, 

mely segítette a jó egyéni képességek megmutatását. A továbblépés lehetősége, a 

viselkedési különbözőségek alapos feltárása, akár szakember bevonásával, a célzott 

megfigyelés a tehetséggondozó szemével.  

 

4.2.  Egészségfejlesztési programjaink és a környezettudatosságot segítő 

tevékenységeink eredményei 

Óvodai egészségfejlesztő programunk megvalósítását sikeresnek tartjuk. A tervezettek 

szerint alakultak, melyről a csoportok tevékenységei, beszámolói és az 

elégedettségmérés eredményei is tanúskodnak.  

Nagycsoportosaink ősszel négy lakótelepi programon is képviselték óvodánkat. 

Mozgásos játékokban versenyeztek a többi óvoda csapatával a Lakótelepi Mulatságon, a 

Ferencnapi Óvodás Játékokon is két csoportunk részt vett. Műsorral léptek fel a kerületi 

Autómentes Napon és nárciszhagymát ültettek a Hospice Alapítvány programján.  
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A Margaréta csoportosok újrahasznosított díszekkel készített karácsonyfáját 

kiválasztották és a Mikulásgyárban kiállították. Büszkék vagyunk teljesítményükre! 

A „Ferencváros a madarak városa” projektben az idén is eredményesen részt vettünk. 

A kerületi Óvodás sport-, és tánc-találkozó élményt jelentett óvodásainknak.  

Eredményeink közül néhány: 

 Kedvezően alakultak az egészséges életvitel szokásai, az egészségmegőrző és 

balesetvédelmi ismertek bővültek Pl.”Ovi zsaru” foglalkozásaival, drog prevenció 

 Minden csoportunkban gyakorolták a felelős állatgondozást, mely tevékenységbe a 

gyerekek életkoruknak és igényeiknek megfelelő mértékben bekapcsolódtak 

 Részt vettünk a „Gondolkodj Egészségesen” programban 

 Működtettük közösségi kertünket (óvodai, családi ágyások), beneveztünk a „A 

legszebb konyhakertek”címen meghirdetett országos programba 

 Állatvédelmet támogató programokat szerveztünk (interaktív előadások 

Magyarország állatairól, „Bogárháton”) 

 Kirándulni vittük nagyobb csoportjainkat 

 Egészséghetet és családi sportnapot tartottunk 

 „Készítsünk hulladékból hangszert!” kiállítást hirdettünk a családokat aktivizálva, 

megvalósulásáról Ferencváros Önkormányzatának lapjában is tudósítottak Badics 

Ágnes szervező pedagógusunk jóvoltából 

 „Törődés Napja” alkalmából szülői kezdeményezésre önkéntes munka udvarunkon 

és adományok (játékok, munkaeszközök)  

 Harmadszorra is elnyertük a „ZÖLD Óvoda” címet, melynek nagyon örülünk 

Egészségfejlesztési programunk értékelésébe a szülőket is kérdőívek kitöltésével 

bevontuk. Sajnos, a rossz ütemezés miatt, a vártnál kevesebb kérdőívet töltöttek ki, 

ugyanakkor ezekben szinte maximális az elégedettség foka. Óvodásaink környezeti 

szemléletének kedvező formálásához élményekkel, eszközkészletünk bővítésével 

hozzájárultak a kapott támogatások, kerületileg szervezett programok is. Az FKF 

Nonprofit Zrt. tájékoztató napján részt vettünk, ahol a hulladékudvar szerepe mellett az 

óvodásoknak igényelhető foglalkozások lehetőségeit teljes körűen megismerhettünk, 

mellyel a jövőben többet kívánunk élni. 

5. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

A kitűzött célunkat a legnagyobb igyekezet ellenére is csak részben tudtuk 

megvalósítani. A gyermekvédelmi feladatainknál voltak gondjaink. Öt jelzést küldtünk. 

Ezek kivizsgálása és az erről való visszajelzések megtörténtek. Egy óvodásunk 
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védelembe vételét indokoltan meghosszabbították. A szociális hátrányok enyhítése, a 

szülők segítése folyamatosan figyelmet kapott. Az esélyegyenlőség jegyében a rosszabb 

körülmények között élők előnyben részesültek a „Népi Játszó” foglalkozásain. A 

„nyitott polc” működött. Étkezésnél az egyedi igény szerinti étkezés biztosított volt.A 

gyermekvédelmi ismereteink frissítése a jogszabálykövetés és a kerületben szervezett 

szakmaközi megbeszélések alkalmával történt. A gyermekvédelmi felelős által készített 

tervet a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Nagyon örülünk, hogy bekerültünk abba a szakmai programba, mely 2018 februárjától 

óvodánkban az igények alapján segítené a gyermekvédelmi feladatok minél teljesebb 

ellátását. 

 

6. Pedagógiai folyamatok értékelése 

6.1. Tervezés 

Az alapdokumentumainkat (Házirend, SZMSZ, HPP) felülvizsgáltuk, koherenssé tettük.  

A helyi pedagógiai programunk módosítása rengeteg időt, team munkát igényelt. A 

közös együttgondolkodás módot adott arra, hogy az újjá alakult nevelőtestület 

egyeztesse álláspontját és meghatározza a fejlesztési irányokat. Ez kihatott a 

tervezőmunkára is. 

A nevelőtestület tervezőmunkája igazodik mind a törvényi előírásokhoz, mind a helyi 

elvárásokhoz, de ennek ellenére nem mindenütt tükrözik a gyakorlatot. 

Sikerült más óvodák mérési, nyomonkövetési rendszerének, és a szakirodalom 

áttanulmányozása után átalakítani rendszerünket. Az eredmények értékelése, kimutatása 

és ezek felhasználása a számszerűsítéssel egyszerűbbé és felhasználhatóbbá vált. Ennek 

hatása érződik a tervezőmunkában is. Átgondoltabb az egyéni személyiségfejlesztés. 

Jó lenne, ha segítenék egymást a pedagóguspárok a feladatok lebontásában és a 

folyamtok felépítettségének kidolgozásában. Segíti a tudatosságot, ha a megvalósítást is 

nyomonkövetik. 

 

6.2. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés, majd az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és az 

objektivitásra törekedve történt. A pedagógiai programunk megvalósítását a belső és 
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külső ellenőrzési rendszer szabályozóinak és az intézményi elvárás-rendszernek való 

megfelelés alapján ítéltük meg.  

A pedagógiai munka gyakorlatának ellenőrzésébe a középvezetőket nem minden 

esetben tudtam bevonni. A szakmai ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek. Öten 

kiválóan, ketten jól teljesítettek. A nyugdíjba vonuló pedagógusnál nem volt 

csoportlátogatás. Az előzetes írásbeli felkészülésben a tevékenységek tervezésének 

szakszerűsége megfelelő volt. Az önértékelés egy pedagógusnál sok pontban eltért az 

értékelőkétől. 

A Napraforgó, a Margaréta és a Liliom csoportban márciusban, a Tulipán kiscsoportban 

áprilisban valósult meg az ellenőrzés.  

Dokumentumelemzésekre többször is sor került. A csoportnaplók vezetésénél 

előfordulnak általános hibák, amit testületi körben beszéltünk meg. Sajnos azt 

tapasztaltam, hogy nem minden esetben történik meg a hibajavítás, ezért több 

utóellenőrzésre lesz szükség. Ebbe bevonom majd vezetőtársaimat. Az ő tervezésük 

példa lehet. Néhány pedagógusnál (3) több segítségre, gyakoribb ellenőrzésre lesz 

szükség, mert egyes területeken az anyagkiválasztás nem megfelelő, és néha a feladat 

meghatározásokkal is gond van. 

Külön figyelmet és időt kell szánnom az újaknál a gyakoribb ellenőrzésre és 

visszacsatolásra!  

A mulasztási naplók vezetésének ellenőrzésénél az ellenőrző lap kitöltésének célja a 

pontos hibajavítás lehetővé tétele volt. Ez nem minden csoportnál vált be.  A pontos 

adatkezelés ellenőrzése eztán is elsődleges feladat lesz. 

Decemberben négy dajkát minősítettem. Az ő teljesítményük megbeszélése feltárta a 

fejlesztési irányokat. Igyekeztem a pozitív megerősítést alkalmazni a munkájuk 

nyomonkövetése alatt. Motiválással, a teljesítmények elismerésével és a lehető legtöbb 

visszacsatolással próbáltam megfigyelésem tapasztalatait felhasználni az 

iránymutatásra.  

Szeptemberben a Magyar Államkincstár által önkormányzatunknál folytatott normatíva 

ellenőrzés részeként intézményünkben is volt helyszíni ellenőrzés. A helyszíni 

jegyzőkönyv nem jelölt meg kijavítandó hibát. 

Februárban lezajlott az Oktatási Hivatal szakértői által végzett vezetői tanfelügyeleti 

látogatás. A szakmai ellenőrzés mind az öt értékelt területén kiemelkedőnek ítélte 

munkámat. Az önfejlesztési tervemben a vezetői önértékelés keretében lefolytatott 

mérési eredmények, interjúk és dokumentumelemzések alapján a gyengébb eredmények 
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közül azok fejlesztését választottam ki, ahol a különböző partneri válaszokból 

összesített eredmények ezt szükségessé tették. 

 

6.3. Értékelés, intézményi önértékelés 

A Belső Ellenőrzési Csoporttagjai és feladatai változatlanok maradtak. 

A csoport elvégezte kijelölt feladatait. Az intézményi elvárás-rendszer aktualizálása 

után feltöltése a felületre, tervek frissítése, az önértékelési rendszerünk működtetése.  

 

Ebben az időszakban nem volt pedagógusminősítés. 

Decemberben-januárban vezetői önértékelést végeztünk. A BECS tagok becsülettel 

elvégezték a meghatározott feladatokat, de ennek dokumentálása még nem sikerült az 

informatikai felületen. Az időtartás néha gondot jelentett. 

2017. április-májusban két pedagógus önértékelését végeztük el a terveinknek 

megfelelően. A feladatok szétosztása megvalósult, de jellegükből adódóan nem 

egyforma terhelést rótt mindenkire. A dokumentumelemzések elvégzése bizonyult a 

legnehezebb feladatnak, ezért a későbbiekben erre több időt kell szánni. Jövőre is két 

pedagógus önértékelését tervezzük. 

Az önértékeltek mindketten szép eredményt értek el, így megerősítést kaptak értékeik. 

Úgy érezzük, segíti a reálisabb önkép alakítását a komplex értékelés.  

Az egyik értékelt pedagógusunk jelentkezett 2018.-ban lévő minősítési eljárásra.  

Az intézményi önértékelésben az interjúztatásig jutottunk és a külső helyszíni ellátás 

miatt nem tudtuk folytatni, fel kellett függeszteni az eljárást, amit októberben újra 

indítunk, hogy az intézményi tanfelügyeleti látogatást megelőzően rendelkezésre 

álljanak az adatok és az eredményekre épülő intézkedési terv. 

Februárban lezajlott a vezetői tanfelügyeleti látogatás. A szakmai ellenőrzés mind az öt 

értékelt területén kiemelkedőnek ítélte munkámat. Az önfejlesztési tervemben a vezetői 

önértékelés keretében lefolytatott mérési eredmények, interjúk és 

dokumentumelemzések alapján a gyengébb eredmények közül azok fejlesztését 

választottam ki, ahol a különböző partneri válaszokból összesített eredmények ezt 

szükségessé tették. 

Célom az elkövetkező időszakban a meghatározott elvárások magasabb szinten való 

teljesítése, a hatékonyság és elégedettség növelése, a szükséges változtatások, 

fejlesztések eredményes megvalósulása által. 
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Büszkeséggel tölti el közösségünket, hogy nyugdíjba készülő kiváló minősítéssel 

rendelkező pedagógusunk Berndtné Szelőczey Szilvia vezetői felterjesztést követően, 

megkapta a Bárczi István fővárosi díjat. A Ferencvárosi szülők összefogásának 

köszönhetően Pro Facultate Ferencvárosi díjban részesült Badics Ágnes 

óvodapedagógusunk. 

 

7. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági 

helyzete 

Gazdálkodásunkban nem volt probléma, bár nehézséget okozott, hogy a nyugdíjazás 

felmentési idejére nem kaptunk elég juttatást. Törekedtünk a szabályok betartására, 

melyben a FIÜK segítségünkre volt, az együttműködésünk javult. 

A 2016-os költségvetési évben, mint arról a beszámolóink is tanúskodtak az 

előirányzatot nem léptük túl. 

Az elemi költségvetés tervezését a jogszabályok (Áht., Ámr.) PM útmutató, illetve az 

önkormányzat által kiadott költségvetési rendelet figyelembe vételével végeztük el. 

 

2017. augusztus 31-ig a 2017 évi előirányzat felhasználásunk időarányos szinten belül 

áll. Rendszeres az egyeztetés a gazdasági vezetővel. 

 

Forrásbővítési lehetőségek kihasználása és ezek eredményei 

Ferencváros Önkormányzatától a következő támogatásban részesültünk: 

A pályázat témája Elnyert támogatás Felhasználás tárgya 

Családi sportnap 50.000,-Ft sportszerek, mozgásos játékeszközök 

jutalomként 

Turisztikai sportnap           

 

90.000,-Ft kirándulás buszköltsége 

Solymár-Rózsika forrás 

Intézményi 

Zöldprogram 

230.000,-Ft gyermekszerszámok, nagyítók, növények 

bogárnézők, távcsövek, virágtartók, 

metszőolló, terrárium, akvárium, vizes asztal 

Egészséghét 100.000,-Ft turmixgép, elsősegélytáska, élelmiszer, 

tiszteletdíj (újraélesztést irányító mentősnek) 

Sporteszköz 

beszerzés 

56.000,-Ft biciklik 

 

Öt kerületi pályázaton, összesen, 526 ezer forint támogatásban részesültünk. 

Önkormányzatunk hasznos gyermekprogramokkal segítette az óvodások fejlesztését és 
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élményekhez jutását. Ezen kívül tárgyi jutalmakat kaptunk kerületi rendezvényeken 

való részvétel során, amit hálásan köszönünk! 

Kötelező eszköznormával nem volt gondunk, egészen augusztusig. A tönkrement 

dolgok pótlása fontos feladatunk. 

Költségvetésünkből napvitorlát szereltettünk fel 3 helyre udvarunkon. Egy fészekhintát 

vásároltunk.  

Az ösztönző, fejlesztő környezet alakítását továbbra is Alapítványi támogatásból is 

finanszíroztuk. Favonat pótkocsiját vettünk meg belőle, és tájvédelmi programot 

fedeztük az adományokból. 

 

Budapest, 2017. 10. 19. 

 

 

Némethné Faragó Ibolya 
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1.sz. melléklet 

 

„ Jó játék a matematika” című munkaközösség munkájának értékelése 

 

A munkaközösség célja pedagógiai munkánk, módszertani kultúránk továbbfejlesztése, a 

Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok, feladatok magas szintű 

megvalósítása, a szakmai színvonal emelése volt a külső világ mennyiségi és formai 

összefüggéseinek terén. 

A munkaközösségi foglalkozások a tervezetteknek megfelelően, az ütemezés szerint 

megvalósultak. A foglalkozások egymáshoz szorosan kapcsolódtak, egymással 

összefüggésben álltak. Így a témát sikerült több oldalról megközelíteni. 

A nevelőtestület minden tagja aktívan, érdeklődéssel vett részt ezeken, hiszen valamennyien 

éreztük, hogy a téma aktuális, mivel matematikai tartalmak elsajátíttatása az egyik 

legproblémásabb terület az óvodában. Emiatt fontos az ehhez kapcsolódó módszertani 

ismeretek felelevenítése, rendszerezése, frissítése. 

A foglalkozásokra mindenki felkészülten érkezett, így élénk tapasztalatcsere alakult ki, mely 

segítette a nevelőtestületben működő innovatív tevékenységek megismerését. Egymásnak 

ötleteket, tanácsokat adva igyekeztünk a megfelelő módszereket, eszközöket megtalálni. 

A módszertani ismeretek megújulását, az átgondolt gyakorlat tudatos továbbfejlesztését 

segítették az előadások is. A hozzászólások igényes munkáról, elkötelezett gyakorlatról 

árulkodtak. 

Külön köszönöm Barna Krisztina munkáját, aki egy bemutató tevékenység során megmutatta, 

hogy hogyan lehet a gyerekeket kötetlen formában matematikai tapasztalatokhoz juttatni úgy, 

hogy az számukra élményt, mozgalmas, érdekes játékot jelentsen.   

 Látható volt, hogy a gyerekeket a mindennapi életből adódó problémahelyzetek érdeklik, 

azok megoldására késztetést éreznek. Közben összefüggéseket fedeznek fel, gondolkodnak, 

fejlődnek képességeik.  

Érezhető volt, hogy milyen nagy tudatosság kell ahhoz, hogy cselekedtetve, tapasztalatok 

útján, játékosan, szinte észrevétlenül megszerettessük óvodásainkkal a matematikát. 

Az utolsó foglalkozáson Berndtné Szelőczey Szilvia óvodapedagógus a projekt módszer 

előnyeit foglalta össze egy színvonalas előadás keretében. 

 Előadása is azt bizonyította, hogy miután minden tapasztalat a környezetünkből származik, 

így minden projekthez kapcsolhatók matematikai tartalmak. 
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Mindezek alapján elmondható, hogy a munkaközösségi foglalkozások elérték céljukat, 

hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánk pedagógusai ezen a területen is igényes, hozzáértő 

munkát végezzenek. 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 

Gyarmatiné Kihercz Piroska 

munkaközösség-vezető 
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2.sz.melléklet 

 

Gyermekvédelmi munkaterv értékelése 

2016-2017 nevelés év 

 

Óvodába járó gyermekek száma: 90fő (október 1.-ei adat)    91fő (Május) 

HH gyermekek száma: 1 fő                1fő 

Ebből HHH: 0 fő                 0 fő 

SNI gyermekek száma: 2 fő                 2 fő 

BTM gyerekek száma: 0 fő                           1 fő 

Eltérő kulturális háttérrel rendelkező gyermekek száma: 10 fő (szír , görög , etnikum ) 

Tartósan beteg illetve különleges étkezést igénylő gyerekek száma: 3 fő 

Sertéshúsmentes étkezést kap: 7fő 

 

A munkatervben megfogalmazott és kitűzött céljainkat szem előtt tartva végeztük munkánkat.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek  

Fejlesztő pedagógus személyével és munkájával voltak problémák, ezért ezt jeleztük, 

melynek hatására kijött hozzánk igazgatója, majd hamarosan el is ment a szakember.  

Folyamatos segítséget kaptunk az utazó szomatopedagógustól, a kijáró logopédustól, 

fejlesztőpedagógustól, pszichológusunktól egyaránt. A fejlesztésben résztvevő 

szakemberekkel folyamatosan konzultáltunk a gyermekekről.  

Szülői együttműködéssel voltak kisebb problémák, de ezek az év végére megoldódtak. 

Középső csoportos szűrővizsgálatot 10 esetben kezdeményeztünk, de a szűrések a nevelési év 

végéig nem történtek meg a személyi váltás miatt.  

Ebben az évben nem volt kiemelt tehetségű gyermek, a tehetséggondozás feltételeit 

megteremtettük az óvodai népi játszó (énekes, kézműves) foglalkozásain, illetve a csoportok 

mindennapi életében.  

Hiányzások nyomon követése megtörtént. A szülői igazolások új rendszerét elfogadták a 

szülők és már egyre zökkenőmentesebben működik. Az óvodakötelezettség teljesítésére nagy 

figyelmet fordítottak a pedagógusok. A tankötelessé váló gyermekek is rendszeresen jártak 

óvodába.  

Ingyenes étkezés még több feladatot adott a pedagógusoknak. Rendszeres odafigyelést 

igényel részükről, hogy jelezzék a szülők felé, hogy az igénylő lapot töltsék ki, ha hiányzás 
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van, akkor pedig mondják le a gyermekek ebédjét. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a rászorult 

családok veszik igénybe ezt a támogatást. Igyekeztünk a szülők felelősségérzetét növelni és 

kötelezettségek teljesítését elérni.  

A kerületi gyermekvédelmi programokon: értekezleteken, találkozókon, esetmegbeszéléseken 

részt vettem. A gyermekvédelmi felelősökkel tartottam a kapcsolatot és konzultáltam az 

óvodában alkalmazott gyermeknevelési módszerekről és tapasztalatokról, a gyermekvédelmi 

problémákról, a megoldások lehetőségeiről. A kétoldalú információáramlást az 

óvodavezetőmmel való együttműködés során biztosítottam. 

 

Budapest, 2017. május 26. 

 

Kulcsár Erika 

gyermekvédelmi felelős 
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3. sz. melléklet 

 

 

Népi kézműves játszó értékelése 2016-2017 év 

 

 

Idén a két tervezett nagy témakörünket- csuhéból tárgy, játék-, állatkészítést és nemezelést – a 

kitűzött célnak és feladatnak megfelelően valósítottuk meg. 

Az alkalmakra többségében 12 gyereket vittünk ki a hely és a segítség adás szempontjait 

figyelembe vétele miatt és így a három nagyobb csoportból 66 gyerek közül 7 gyerek 4 

alkalmon, 12 gyerek 3 alkalmon, 23 gyerek 2 alkalmon, 21 gyerek 1 alkalmon vett részt, 8 

gyermek egy alkalomra sem jelentkezett. 

Más kultúrájú gyerekek közül több mint a fele 2, illetve 1 alkalmon vett részt. 

Szerintünk ez nagyon jó eredmény, hiszen minden gyerek kipróbálhatta magát, 

megismerkedett legalább egy technikával. Idén is volt olyan alkalom, hogy nem tudtunk 

minden jelentkezőt kivinni a foglalkozásra a fentebb említett szempontok miatt, ezért 

számukra a következő alkalomkor lehetőséget biztosítottunk az elsőbbségre, amivel 

legtöbbször éltek is. 

A gyerekeknek lehetőséget adtunk, hogy az ismert technikákat újból kipróbálhassák illetve a 

kreativitásuk kibontakozását is támogattuk és segítséget nyújtottunk a megvalósításokhoz. A 

tehetségnek ígérkező gyerekek 3 illetve 4 alkalommal is megfordultak a foglalkozásokon. 

A munkák elkészítését általában a foglalkozáson fejeztük be, és azoknak, akik mégsem tudták 

ezt megtenni lehetőséget biztosítottunk, hogy átjöjjenek hozzánk délután. Mindig minden 

munkadarabot örömmel vittek haza. 

Figyelembe vettük a gyermekek ötleteit és az aktualitásokat, pl. karácsonykor pólyás baba 

készítés csuhéból, farsangkor álarcok készítése, húsvétkor tojásnemezelés, tavasszal 

tulipánkészítés. 

A gyerekek elfogadták és várták a népi kézműves játszó foglalkozásait. Nem támasztottak új 

igényeket, még azok, sem akik többször kijöttek hozzánk. Viszont figyelmükbe ajánlottuk az 

általuk kitalált új lehetőségeket, ötleteket, mellyel inspirálni szerettük volna a régi és új 

gyerekeinket. 

Mi felnőttek az első év után összecsiszolódtunk és már kilencedik éve jól együtt működve 

vezetjük a foglalkozásokat. Felosztjuk és tudjuk a feladatainkat. Jó hangulatban és tevékenyen 

telnek a játszó foglalkozásai. 
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Idén a 9. kerületi tv felvételt készített az óvodánkról és a kézműves műhely-foglalkozásunkat 

is felvették. 

 

 

Badics Ágnes         Tolnai Katalin 

irányító pedagógus      irányító pedagógus 
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Népi zenei-irodalmi játszó értékelése 

 

A foglalkozások anyagát az évszakok, az azokhoz kötődő népi ünnepek köré építettük. A népi 

kultúra gazdag tárházából a gyerekek életkori sajátosságait, érdeklődését figyelembe véve 

válogattunk. A magyar népi gyermekdalok, mondókák, játékok, tánclépések 

megismertetésével a hagyományok továbbélését kívántuk elősegíteni. 

Kolléganőmmel a tapasztalatokat megbeszélve, értékelve, egymás foglalkozásaira is építve 

dolgoztunk. 

 Az előre eltervezettekhez nem ragaszkodtunk mereven. A gyerekek ötletei, kívánságai 

alapján gyakran változtattunk a foglalkozás felépítésén. Érdekes eszközökkel, változatos 

módszerekkel segítettük érdeklődésük felkeltését, fenntartását. 

Mindennek eredményeképpen elértük, hogy a gyerekek várták, örömmel választották a játszó 

foglalkozásait. Az továbbra is megfigyelhető, hogy a korcsolyázásról visszatérő csoportból 

kisebb az érdeklődés.  

Mindig figyeltünk a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre. Ha szükség volt rá, akkor őket 

bíztattuk, ösztönöztünk a részvételre. A közös játék segítette a gyerekek kommunikációs, 

kooperációs képességeinek fejlesztését, interperszonális kapcsolataik alakítását. 

Megtapasztalhatták a nagyobb közösséghez tartozás élményét. 

 

Gyarmatiné Kihercz Piroska          Berndtné Szelőczey Szilvia 

irányító pedagógus     irányító pedagógus 
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Határozat 

nevelőtestületi döntésről 

 

A Ferencvárosi Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) nevelőtestülete 2017. 

október 20-án egyhangúan elfogadta az intézményünk 2016/2017–es nevelési évre vonatkozó 

intézményvezetői beszámolóját. 

 

Jelenlévők aláírásunkkal hitelesítjük az elfogadást. 

 

Név       Aláírás 

1. Badics Ágnes    ..……………………………… 

2. Barna Krisztina   ……………………………….. 

3. Blaskovitsné Benga Judit  ……………………………….. 

4. Gyarmatiné Kihercz Piroska  .………………………………. 

5. Józan Andrea    ……………………………….. 

6. Kulcsár Erika    ……………………………….. 

7. Némethné Faragó Ibolya  ……………………………….. 

8. Tolnai Katalin   ………………………………... 

 

 

Budapest,  2017. 10. 20. 
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Szülői közösség nyilatkozata 

 

A Ferencvárosi Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) szülői közössége 2017. 

október 19-én megtárgyalta az intézmény 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó 

intézményvezetői beszámolóját és kifogás nem merült fel tartalmával kapcsolatban. 

 

A szülők nevében a törvényi feltételeknek megfelelően véleményezési jogát gyakorolta: 

 

 

 

..………………………………      ……………………………………... 

Szülői képviselő     Szülői képviselő 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

Az óvodai szülői közösség a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2016-2017-es nevelési évre 

szóló intézményvezetői beszámolóját a törvényi feltételeknek megfelelően megismerte és 

véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Budapest, 2017. október 19. 

 

……………………………………………              …………………………………………. 

Szülői közösség képviselője                                      Szülői közösség képviselője 

 

 

Az óvoda nevelőtestülete a Ferencvárosi Méhecske Óvoda2016-2017-es nevelési évre 

szóló intézményvezetői beszámolóját 2017. október 20. napján tartott határozatképes ülésén 

100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az 

alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 

 

 

A közalkalmazotti Tanács nevében nyilatkozom arról, hogy a 2016-2017-es nevelési évre 

szóló intézményvezetői beszámolója elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

Budapest, 2017. október 20. 

 

………………………………………….. 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

 

Budapest, 2017. október20. 

……………………………………….. 

óvodavezető 


