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I. A tervezés jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

I. A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

működéséről 

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

végrehajtásáról  

• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet 

• 679//2016. rendelete /Adatvédelmi rendelet 

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

• 2011. évi CXII. tv. 

• Oktatási Hivatal:  

Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:  

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.  

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés  

• A Kerekerdő Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
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• A COVID 19-hez kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok 

- Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére – 

megjelent: 2020.03.10.      www.nnk.gov.hu 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

-          40/2020.(III. 11.) Korm. rendeletben vészhelyzet kihirdetése 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, 

valamint a nyári táborok megszervezéséről 

- A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020.07.24.-én kiadott 

Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak alatt betartandó általános járványügyi 

megelőző szabályokról    

- A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2020. augusztus 4-én kelt, 37923-

2/2020/JIF ügyiratszámú levele 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről – 2020.08.17. 

- Dr. Balogh Lídia osztályvezető kerületi tisztifőorvos levele Valamennyi VI., 

VII., VIII., IX. kerületi házi gyermekorvos részére – érkezett 2020.08.14. 

- A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Honvédelmi Intézkedési terve 

- A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda újra nyitásának megszervezése - 

dokumentum  
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A Kormány 2020.03.18-tól vészhelyzetet hirdetett ki. Folyamatosan nyomon követtük a 

felsőbb szervek Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal, Nemzeti 

Népegészségügyi Központ által kiadott tájékoztatóit az eljárásrendeket, tájékoztató táblák és 

a Központi Operatív Törzs iránymutatásainak, valamint fenntartónk által küldött 

információkat, utasításokat teljeskörűen megismertük és helyi szinten tájékoztattuk a 

kollégákat és családokat, valamint élkészítettük a helyi szabályzókat és tájékoztató 

anyagokat. 

 

A 2020 márciusától kialakult pandémiás helyzet sok kihívást támasztott az intézmény 

dolgozói elé. Ezeket igyekeztünk maradéktalanul megoldani és megfelelni a velünk 

szemben támasztott elvárásoknak. Az esetenként, azonnal megoldandó feladatok nem 

könnyítették meg mindennapjainkat, mivel folyamatosan figyelemmel kellett kísérni az 

eseményeket és a jogszabályi változásokat. 

A COVID-19 vírus miatt kialakult vészhelyzet alatt a mi intézményünk a kerület óvodái és 

más városban, kerületben lakó családok- de a vészhelyzet alatt is helytálló: 

katasztrófavédelem, orvos, ápolónő, ápoló, rendőr…- dolgozó szülők gyermekei óvodai 

ellátását is biztosította. Folyamatosan törekedtünk a gyermekek számára is megnyugtató, 

szeretetteljes légkört teremteni, és fontosnak tartottuk, hogy ezt a családok is érezzék, 

tudják, hogy gyermekük jó helyen van, biztonságban, szeretetben, örömmel jön óvodába 

míg ők helyt állnak ebben az embert próbáló időszakban. A családokkal jó kapcsolatot 

sikerült kialakítani, mely ilyen rövid idő alatt is bizalmon alapuló volt. Egy kisfiút az 

édesanyja át is íratott szeptembertől a mi intézményünkbe, „mert hozzánk szeretett volna 

járni mindig”. Teljesült a kívánsága. 

Kollégáim igyekeztek türelmesen alkalmazkodni a kialakult helyzethez és támogatni 

egymást és a vezetést, hogy zökkenőmentesen biztosítani tudjuk a pandémiás helyzet alatt is 

az óvoda működését /pl.: egymás munkahelyre való szállításának a megoldása- ezekhez a 

megfelelő beosztások kialakítása, az óvoda folyamatos napi fertőtlenítése, …stb/.   

Az intézmény nagyságából adódóan esetenként előfordultak nehézségek (sürgős 

adatszolgáltatás; minden szülő azonnali tájékoztatása…stb), de a kollégák igyekeztek a 

lehetőségekhez mérten helytállni és a feladatokat maximálisan megoldani. 

Óvodapedagógusaink folyamatosan tevékenykedtek a gyermekekkel, színessé, szebbé 

varázsolták a nem könnyű mindennapokat és ünnepnapokat.  

A családokkal folyamatosan tartottuk a pandémiás helyzet alatt is a kapcsolatot - tájékoztató 

és segédanyagokat is feltöltöttünk a vírussal kapcsolatban a családoknak (mesék és 

színezők), melyek segítségével könnyebben megtudták magyarázni a gyermekeknek, hogy 

mi is történik most, miért is nem lehet óvodába járni, találkozni a barátokkal. 

Az SZMK vezetővel is rendszeres volt a kapcsolattartás, aki segítette az információáramlást 

a kialakult járványügyi helyzet alatt – tájékoztató és adatkérő levelek küldése a szülőknek--. 

Mivel a mi intézményünk folyamatosan nyitva tartott a családok telefonon is bármikor 

elérhettek minket. Több óvodapedagógus is, ha nem is napi, de heti rendszerességgel töltött 

fel anyagokat a csoport saját, zárt oldalára és tartotta a kapcsolatot a gyermekekkel, pl.: 

mesét mondott fel, amit este a gyerekek meghallgathattak. 

A pszichológus kolléganővel egyeztetve az Ő anyagát is mindig feltöltöttük honlapunkra és 

ezek az anyagok – a mi általunk feltöltöttel karöltve- mindig elérhetőek voltak a családok 

számára. Vele is tartottuk telefonon és e-mailben a kapcsolatot és kölcsönösen nyújtottunk 

segítséget egymásnak. 
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2020.06.02-tól az óvodák a vészhelyzet előtti normál (nyári) munkarendben működhettek, 

ezért az intézményünknek úgy kellet megszervezni a mindennapjait, hogy a zsiliprendszer 

problémamentesen tudjon működni és ne jelentsen sem a családoknak, sem a gyermekeknek 

ne okozzon nehézséget és problémát. Ez nem volt könnyű időszak az óvoda éltében, de úgy 

gondolom minden tőlünk telhetőt megtettünk a kollégáimmal karöltve. 

 

A pandémiás helyzet alatti nehézségek: 

• a kollégák beosztásának megszervezés 

• a kialakult helyzet (COVID-19) teremtette félelem és aggódás kezelése 

• a szülőkkel való kapcsolattartás, folyamatos szervezése, igények teljesítése 

• az intézmény (két épület) folyamatos fertőtlenítése 

• a zsiliprendszer működtetése 

• a nyári nagytakarítás megszervezése a nyitvatartás ideje alatt zajlott - óvodánk két 

hétre zárhatott be és ezt a 10 napot a dadus nénik is megkapták szabadságnak (ők is 

folyamatosan dolgoztak), ebből kifolyólag működési idő alatt kellett a nagytakarítást 

megszervezni és megvalósítani. 

• a kollégák munkájának összehangolása (beosztások, munkába járás…stb ) az egyes 

feladatok ütemezése, megszervezése, lebonyolítása. 

Az intézmény szempontjából ’könnyebbség” volt: 

• az alkalmazotti közösség együtt maradhatott  

• a szakmai munka is folytatódhatott – a kitűzött céljainkat (éves cél) többnyire ezáltal 

sikerült megvalósítani 

• tudásmegosztás megvalósulása (nyitvatartás alatt, csoportbontásban) 

• a jövő nevelési évre előirányzott P.P. módosításának megvalósítása 

• a portfoliót író kollégák megtámogatása, lehetőség biztosítása az írásra 

• gyakornok kollégák szakmai támogatása, megbeszélések megszervezése 

• az alkalmazotti közösség megérezte, hogy fontos az egymásra figyelés, egymás 

támogatása, fontosak vagyunk egymásnak- közösségi érzés. 

 

Ezúton is köszönöm minden kollégám önfeláldozó munkáját! Köszönöm a Fenntartó 

folyamatos támogatását is. 
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II. Az intézmény működésének megfelelőssége 

A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda működése a 2019/2020. évben megfelelt az Alapító 

Okiratban, a Házirendben és az SZMSZ-ben foglaltaknak. 

Intézményünk működési feltételei 

Személyi feltételek: 

 

Munkakörök 
2019.09.01 

állapot (fő) 

 

2020.05.31. 

állapot (fő) 

 

 

2020.08.31. 

állapot (fő) 

Óvodapedagógusok 24 fő 

(2fő 

gyakornok 

15fő Ped. I. 

7fő Ped. II.) 

 

       

       25fő 

 

27 fő 

(3fő 

gyakornok,  7 

fő Ped.I, 17fő 

Ped.II.)  

Pedagógiai asszisztens 5fő 5fő  5fő 

Csoportos dajkák 14fő 14fő 14fő 

Konyhai dajkák 4fő 4fő 3fő 

Mosodai dajka 1fő 1fő 1fő 

Óvodatitkár 1fő 1fő 1fő 

Irodai ügyintéző 1fő 1fő 1fő 

Karbantartó- kertész  
1fő 

FIÜK-

munkáltat 

FIÜK-

munkáltat 

 Karbantartó-kertész 
1fő 

FIÜK-

munkáltat 

FIÜK-

munkáltat 

Úszóoktató -  Gyes - Gyes  -Gyes 

Takarító dajka 1fő 1fő 2fő 

 

Több személyi változásból kifolyólag ebben a nevelési évben sem volt könnyű dolgunk, (2 

kollégánk nyugdíjba vonult, míg 3 kolléga vidékre költözött) sajnos 1 induló csoportunk 

(fecske) augusztusra óvodapedagógus nélkül maradt. Ebből kifolyólag szeptemberben több 

csoport életében változás történt; egyik óvodapedagógus kolléga a cinke csoportból az 

újonnan induló fecske kiscsoportba átment, hogy legyen óvodapedagógus az üresen maradt 

csoportban. Ezáltal a cinke csoportban az év elején egy óvodapedagógus maradt. Sajnos a 

nevelési évet 4 óvodapedagógus hiánnyal kezdtük, ez sok nehézséget okozott. A nevelési év 

során 3 dajka néni is elment intézményünkből, de helyettük gyermekszerető, hivatástudattal 

rendelkező kollégákat sikerült felvenni és a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal 

hamar megtalálták az összhangot és azóta is nagyon jó az együttműködés. 
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Gyermeklétszám alakulása a nevelési évben       2020.05.31. 

Csoportok száma: 14 

Tényleges gyermek létszám: 265 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 12 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 8 

BTM gyermekek száma:  

A 2019/2020. nevelési évben tanköteles gyermekek 

száma 
109 

ebből tanköteles iskolaérett gyermekek száma (iskolába 

megy) 
79 

2020/2021. nevelési évre óvodában maradó tanköteles 

korú gyermek 
30 

Az óvodai nevelés alól felmentettek száma: 0 

A külföldre távozó gyermekek száma: 2 

Másik nevelési intézménybe távozók száma: 11 

Másik nevelési intézményből átiratkozók száma: 16 

 

A 2019/2020 nevelési évben 8 SNI és X BTM gyermek volt óvodánkban. A gyermekekkel 

utazó gyógypedagógus és logopédus, valamint fejlesztőpedagógus és logopédus foglalkozott. 

Az egyes órák megtartása nyomon követhető volt, mivel havi rendszerességgel jelentették 

nekünk, hogy mely órák voltak megtartva, és ha elmaradt az miért történt. A kollégák 

maximális hivatástudattal foglalkozott a gyermekekkel, fejlesztették őket. A fejlesztésekről, 

foglalkozáson történtekről és a tevékenységekről folyamatosan tájékoztatták a szülőket és az 

óvodapedagógusokat. Konzultáltak a gyermekek haladásáról és, hogy mit tehetnek a 

gyermekek fejlődése érdekében. A rendszeresen meg lettek tartva, amennyiben elmaradtak, 

arról e-mailben tájékoztattak minket. A kialakult járványügyi helyzet alatt és utána is online 

látták el feladatukat és azoknak a családoknak, akik ezt igényelték még plusz feladatokat is 

kaptak. Folyamatosan tartották a kapcsolatot a családokkal és kommunikáltak a gyermekek 

otthoni haladásáról, fejlődéséről. Szükség esetén e-mailben is biztosítottak konzultációs 

lehetőséget azoknak, akik ezt igényelték.  

Az óvodánkban dolgozó kollégákkal nagyon jó a kapcsolatunk, ezúton is köszönjük 

munkájukat. 

Gyermekek hiányzásának alakulása a nevelési évben: 

- Feljelentés hiányzás miatt: 0 

- Családi és Gyermekjóléti felé jelzőlap küldése: 13 
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Igazolt hiányzások okai: orvosi igazolások, családi okok, hosszabb-rövidebb utazások. 

Ebben a nevelési évben a kialakult pandémiás helyzet miatt a mi intézményünkből 

szinte nem is járt gyermek óvodába tavasszal. Hiányzásuk igazolt volt. A nyár 

folyamán többnyire a megszokott rend szerint jártak óvodába gyermekeink a 

hiányzások szintén igazoltak voltak.  

Igazolatlan hiányzás nem volt 

Beiskolázás:     2020.09.01-től módosult a tankötelezettség 

✓ A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal 

dönt. 

✓ 2020. január 31-ig kérelmezhették a szülők a 2020. augusztus 31-ig a hatodik 

életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának 

a módosítását. 

✓ A szülőket szülői értekezleten, fogadóórán és iskolák bemutatkozó szülői 

értekezletén tájékoztattuk az új jogszabályokról és arról, hogy mit kell tenniük, 

ha azt szeretnék, hogy gyermekük további egy évet óvodában maradjon. 

Felhívtuk a figyelmüket, hogy ebben a nevelési évben még élhetnek a 

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottság által végzett vizsgálattal, mely 

kimondhatja, hogy gyermekük a 2020/2021 nevelési évben óvodába maradhat.  

✓ Intézményünkben szinte zökkenőmentesen zajlott a beiskolázás. 

✓ 1 fő gyermeket az O.H. mentett fel, 1 fő gyermek Szakértő Bizottsági 

szakvélemény és 28 fő gyermek FPSZ IX ker. Tagintézménye által kiállított 

vélemény alapján marad tovább óvodában a 2020/2021 nevelési évben. 

Óvodai beíratás: 

✓ Az idei beíratás nem volt könnyű sem a családok, sem az intézmény 

szempontjából. 

✓ A járványhelyzet miatt elmaradtak a nyílt napok, amikor is a családok 

bepillantást nyerhettek óvodánk mindennapjaiba és csoportjaink életébe. 

Sajnos ez a családok visszajelzései alapján megnehezítette számukra az 

óvodaválasztást. 

✓ Az Oktatási Hivatal a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel azt a 

döntést hozta, hogy minden intézménynek a körzetébe tartozó minden 

gyermeket fel kell vennie óvodába a 2020/2021 nevelési évre. A hivatal az 

intézmények részére megküldte a listát, mely tartalmazta azon gyermekek 

névsorát, akiket fel kellett venniünk. Ez a lista 3-6-7 éves gyermekek névsora 
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volt, ezért több gyermek lett felvéve az óvodába, mint aki szeptemberben 

megkezdhette/ megkezdte az óvodai nevelést.  

✓ A nem jelentkező gyermekeket folyamatosan kerestük, többen külföldön élnek 

és sajnos több gyermekről, családról a mai napig nem tudjuk hol tartózkodnak. 

✓ A szülők természetesen élhettek a szabad óvoda választás jogával, ezért 

esetenként kavarodások előfordultak, - több óvodába is elküldték a 

szándéknyilatkozatot - de természetesen az óvodavezetőkkel heti szinten 

egyeztettük a listáinkat. 

✓ Az információáramlás nem volt zökkenőmentes, ezért a beíratásnál több 

probléma is felvetődött, esetenként a kérdéseikre nem kaptak kielégítő 

válaszokat az óvodákból. 

✓ A beiratkozó családokkal nem találkoztunk személyesen, mert e-mailben 

zajlott a beiratkozás, sajnos ez így elég személytelen volt, de akik az első 

szülői értekezletre el tudtak jönni, azok már találkozhattak az 

óvodapedagógusokkal is, és megismerhették óvodánkat. Sajnos több család 

nem tudott eljönni a járvány veszély miatt. Velük csak augusztusban 

találkoztunk. 

III. A nevelési év rendje   

Nevelőtestületi munkatársi értekezletek időpontjai voltak: 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintett felelős 

1.  

Tanévnyitó értekezlet 2019-2020-as nevelési 

év céljainak, feladatainak kitűzése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

2019.08.28. óvodavezető 

2.  
Tervezés és gyakorlat összhangja. 

Módszertani ismeretek felfrissítése 
2019.11.08. 

óvodavezető 

 M.Á. munk, vez. 

3.  

Munkaközösségi tagokkal közös gyakorlati 

tevékenység, ill. a zeneteremben található 

hangszerek használatának megismerése és 

zenei játékok elsajátítása 

Folyamatos 

volt 
M.Á. munk. vez. 

4.  

Párhuzamos tevékenység és a zenei nevelés, 

tudatos anyagválasztás tervezése, 

differenciálás. Gyakorlati tevékenység 

2020.02.14. 
óvodavezető 

M.Á. munk.vez. 

5.  

Tanévzáró értekezlet 

Nevelési év eredményeinek értékelése 

Szakmai beszámolók 

Vezetői éves beszámoló elfogadása 

Jövő nevelési év céljának megfogalmazása 

2020.05.28. 

Szakmai vezetők 

Vezető helyettesek 

Óvodavezető 
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Karácsonyi rendezvény, naptári év értékelése /félnapos/ 2019.12.16. óvodavezető 

Nevelés nélküli munkanapok 

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

felügyeletéről. 

 

IV. Kiemelt céljaink és feladataink voltak 

Elsődleges cél volt: 

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

• Törvényes és színvonalas intézményműködtetés 

További céljaink voltak a nevelési évben: 

1. Magyar kulturális értékek közvetítése; Hagyományőrző Mesemondó Találkozó; 

2. A tanfelügyeleti és minősítési eljárások sikeres lebonyolítása; 

3. A partneri elégedettség növelése – elsősorban szülői; 

4. Ének, zene énekes játék, gyermektánc – mint kiemelt nevelési terület; 

5. Gyermeki fejlődés új mérőeszközének bevezetése; 

6. A szakmai munka színvonalának további erősítése, értékmegőrzés; 

7. Szervezetfejlesztés és csapatépítés; 

8. Egységes működés megvalósítása (két épületrész között); 

9. GDPR rendelet előírásainak megfelelő működés, működtetés és intézményi 

szabályozás. 

 

Minőségi céljaink voltak: 

 

1. Új kollégáink beilleszkedésének támogatása 

2. Gyakornok kollégáink és mentoraik szakmai munkájának folyamatos 

támogatása, megsegítése 

3. Folyamatos, pontos, megbízható információ áramlás biztosítása 

4. erkölcsi, anyagi elismerés -közösen- kidolgozott, elfogadott szempontrendszer 

5. Az elfogadott önértékelési célok eredményességének, megvalósulásának 

elősegítése 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink voltak: 

1. Tudásátadás lehetőségének szervezése  
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- nevelői értekezlet /előadás/ 

- bemutató foglalkozások – házi bemutatók; jó gyakorlatok „átadása” 

- vezetői ellenőrzés /tervezés, gyakorlat/  

2. Szakmai munkaközösség szervezés – felülvizsgálat, vita, konszenzus, kipróbálás – 

pedagógiai folyamatok ellenőrzése 

3. Felkészülés a minősítési eljárás lebonyolítására és a tanfelügyeleti – szakmai 

ellenőrzésre (BECS bevonása) 

4. A kiemelt nevelési területhez kapcsolódóan: módszertani ismeretek felfrissítése, 

gyakorlati bemutatók szervezése (gyermekek és felnőttek); 

5. Művészeti módszertani körkép– kerületi kiemelt feladat; 

6. Szakmai fejlődés – házi továbbképzéseken, (hospitálások) tanfolyamokon, 

továbbképzéseken való részvétel; 

7. Az előző nevelési évben elsajátított ismeretek alkalmazása – tanulás tudatos tervezése, 

kollégával való összedolgozás…stb; 

8. Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése; 

Nevelési év kiemelt feladatának (zenei nevelés – ének, zene, énekes játék -) céljai voltak: 

 

✓ módszertani ismeretek felelevenítése, újragondolása; 

✓ elmélet és gyakorlat összehangolása; 

✓ ének, zenei tevékenység tudatos tervezése 

- párhuzamos tevékenységen belüli zenei nevelés 

- zenei nevelés a mindennapi tevékenységekben; 

- nyitottság a tudatos anyagválasztásban; 

- ének, zene, énekes játék tudatos tervezése (tavalyi ismeretek felelevenítése, 

alkalmazása, újragondolása)módszertan a gyakorlatban a nevelőtestület 

tagjaival – közösen megélt élmények, tevékenységek. 

 

Kitűzött céljainkat maradéktalanul nem sikerült megvalósítani a kialakult pandémiás 

helyzet miatt: 

➢ Folyamatosan törekedtünk a magyar kulturális értékek közvetítésére a nevelés minden 

területén, ill. az óvodai élet minden pillanatában; 

➢ A gyermeki fejlettség mérőeszközét (TÜKÖRKÉP) elkezdtük bevezetni – felmenő 

rendszerben, de ez csak a következő nevelési évtől fog mérhetővé válni és ekkor 

tudjuk felülvizsgálni hitelesen; 

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

összehangolására. Ebben a két vezetőhelyettesnek komoly munkája volt. A kialakult 

helyzet miatt egy épületrészt lezártunk, ezért csak a hátsó épületben működött az 

óvoda. A kollégák összehangolt munkájára nagy szükség volt és ez többnyire meg is 

valósult zökkenőmentesen. 

➢ Az új kollégák beilleszkedését kicsit megnehezítette a kialakult helyzet, de 

igyekeztünk a munkabeosztás szervezését úgy alakítani, hogy közvetlen kollégájuk és 

a mentoraik tudják őket támogatni, - de számíthattak az óvoda minden dolgozójának 

segítségére is. 

➢ A nevelői értekezletek mellett megvalósult a tudásmegosztás és ebben a nevelési 

évben is két kolléga (Sz.K. és G.J-né) osztotta meg továbbképzésen és önképzés útján 

szerzett tudását és tapasztalataikat a kollégákkal. Ezek nagyon sikeresen zajlottak le és 

ezt a fajta tudásmegosztást a kollégák is nagyon szeretik és jónak ítélik meg. Többek 
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leszünk általa, fejlődünk, épülünk, ill. a kiégés és a napi rutin kialakulásának 

megelőzéséhez is igen fontos az együtt gondolkodás. 

➢ Kiemelt feladat volt ebben a nevelési évben az ének, zene, énekes játék, mint nevelési 

terület. Ezt a témakört nem csak elméleti, hanem gyakorlati oldalról is 

megközelítettük, bemutatókkal színesítettük. Felelevenítettük és gyarapítottuk 

módszertani ismereteinket. Lehetőséget kapott mindenki arra, hogy önmagában 

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

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

önfejlesztésre várnak. Együtt gondolkodtunk, hogy hogyan is lehet a „zenei nevelést” 

megvalósítani, beépíteni a gyermekek mindennapi életébe – párhuzamos 

tevékenységek – szakmailag megalapozottan, helyesen.  

Végig gondoltuk az anyagválasztás lehetőségeit – életkori sajátosságokat figyelembe 

véve- és a komplexitást, mint módszert. A személyesen megélt gyakorlati 

tevékenységek még szélesebb, szerteágazóbb ismereteket nyújtanak számunkra 

(személyes élmény). 

➢ Művészeti módszertani körkép– kerületi kiemelt feladat volt. Gyakorlati bemutató 

szerepet vállaltunk, ami kiemelkedően sikerült. Köszönet W.F-né 

óvodapedagógusnak, aki a gyakorlati tevékenységet vezette, valamint kollégáinak 

(T.T. és Sz.I-né). Örömmel töltött el minket, hogy a bemutató tevékenységen a kerület 

iskoláinak a pedagógusai is részt vettek, ezáltal megvalósulhatott az óvoda és iskola 

szakmai együttműködése, elindulhatott a közös gondolkodás gyermekeink jövője 

érdekében. Szeretnénk minél több ilyen konzultációt megvalósítani annak érdekében, 

hogy a leendő első osztályosoknak könnyebb legyen az iskolakezdés és a szakadék 

egyre kisebb legyen az óvoda és az iskola között. 

Szakmai feladatok megvalósulása a munkaterv alapján: 

• Minősítési eljárás-pedagógus életpályához kapcsolódóan:  

3 fő óvodapedagógus kolléga felkészítése a minősító vizsgára (Ped. I - Ped. II.; és 

gyakornok). 2 fő kolléga gyakornok) és 1 fő kolléga (Ped I. -Ped II.) minősítő vizsgája 

a kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. őszére tevődött át. 

• Szakmai kiemelt feladatok megvalósulása: 

Intézményi szabályzó dokumentumok felülvizsgálata, módosítása folyamatos 

feladatunk, így a kialakult pandémiás helyzetet „kihasználva” módosítottuk 

pedagógiai programunkat. Egy 4-7 fős teamet hoztunk létre, akik az ONOAP-ot alapul 

véve és a mai kor elvárásainak megfeleltetve, szakmailag megalapozottan átalakította 

programunkat. 

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

nevelési évet 4 fő óvodapedagógus hiánnyal kezdtük. A biztonságos, zökkenőmentes 

működtetés érdekében a helyettes kollégákkal folyamatos volt az egyeztetés és 

szervezés, hogy a szakmai munka színvonala is megtartható maradjon. 

• A nevelői értekezleteken elméleti és módszertani ismereteinket felfrissítettük, 

gyakorlati tevékenységek alkalmával az ellenőrzési, értékelési módszerek változatos 

fajtáit ismertük meg és tapasztaltuk meg – saját élményeken keresztül is. 
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Fontosnak tartottuk: 

✓ a tanulási tevékenység komplex módon való értelmezését, - játékos 

tapasztalatszerzéseket;  

✓ a tudatos felkészülést, reflektivitást, önellenőrzést – a pedagógustól; 

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

képességeinek és érdeklődésének a szem előtt tartását; 

✓ a minőséget szem előtt tartva a módszerek változatosságára, a többirányú 

megközelítésre, a cselekedtetésre, a több érzékszervet megcélzó tevékenykedtetésre 

való törekvést; 

✓ sokszínű, változatos tevékenységek felkínálását; 

✓ a folyamatos differenciálást, a pozitív értékelést, mely személyre szabott, a 

személyiség sokoldalú kibontakoztatását.  

Kerületi programokon való részvétel: 

• Ferenc napi Óvodai Játékok – Nyúldomb 

• Balu Kupa 

Óvodánk programjai a kerület Óvodái részére 

• Kerekerdei Mesemondó Találkozó 

A csoportokban megvalósuló programokról és megvalósult külső helyszíneken tett 

látogatásokról és programokról az éves értékelésben reflektálnak az óvodapedagógusok. 

Sajnos a kialakult pandémiás helyzet miatt úgy a kerületi, mint az óvodai (csoportos is) 

tervezett rendezvényeink, programjaink elmaradtak.  (kerekerdei vigasság; egészségnap; 

csoportos kirándulások; kerületi Zöld Pont rendezvény; - Madaras program - kerületi 

program…) 

 

 

 

V. A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját 

képező minősítési rendszeréhez kapcsolódó feladatok  

➢ Minősítési eljárás-pedagógus életpályához kapcsolódóan:  

3 fő óvodapedagógus kolléga felkészítése a minősítő vizsgára (Ped. I - Ped. II.; és 

gyakornok). 2 fő kolléga gyakornok) és 1 fő kolléga (Ped I. -Ped II.) minősítő vizsgája a 

kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. őszére tevődött át. Ebben a nevelési évben 3 

óvodapedagógus kolléga jelentkezett minősítési eljárásra Ped. I.-Ped. II fokozatért. 
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➢ Tanfelügyeleti ellenőrzés: 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt. Az ellenőrzés sikeresen lezajlott, ennek 

megállapításait az óvoda honlapján közzétettük, ill. a vezetői önfejlesztési terv és az 

ellenőrzés megállapításai a Fenntartónak megküldésre kerültek. A tervet a melléklet 

tartalmazza. Ezt alapul véve készül, majd el a jövő évi működési terv, valamint a 

beszámoló függeléke lesz a vezetői értékelés. 

 

 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

2019-2020. 

 
 

         

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

 

Adatgyűjtés 

időszaka

  

  

 

Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

Sz. K. 2019/2020 önértékelés Megvalósult 

              M.Á. 2019/2020 önértékelés Elmaradt 

B.I. 2019/2020 önértékelés Elmaradt 

M.W.A. 2019/2020 
vez. tanfel- i 

ellenőrzés 

Megvalósult 

 

 

A kialakult pandémiás helyzet miatt az önértékelési ellenőrzések nem teljesen tudtak 

maradéktalanul megvalósulni, elmaradtak és a 2020/2021 nevelési évre tevődtek át. 

A nevelési évben működő munkaközösségek munkájának értékelése 

A következő munkaközösségek működtek óvodánkban: 

1.) Zenei munkaközösség 

2.) Báb munkaközösség 

3.) Belső ellenőrzési csoport (szakmai munkaközösség) 

1.) A zenei munkaközösség megszínesítette, emelte rendezvényeink hangulatát. A 

munkaközösségi tagok bemutató foglalkozásokon megismertették a kollégákat a 

zeneteremben található hangszerekkel, illetve, hogy hogyan lehet a gyermekekkel 
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közösen használni és fejleszteni általuk gyermekeinket. A munkaközösség a kiemelt 

nevelési feladat megvalósításában is kulcsfontosságú szerepet vállalt – bemutató 

foglalkozásokat tartottak és saját élményű gyakorlati tevékenységeket szerveztek. 

2.) A báb munkaközösség ebben a nevelési évben sajnos a kialakult pandémiás helyzet 

miatt nem tudott bábelőadást tartani gyermekeink számára, de a kerületi Mikulás 

ünnepség lebonyolításában egyes tagjai ismét aktív szerepet vállaltak.  

VI. Továbbképzések rendje 

 

 

 

Résztvevő személy 

POK által szervezett továbbképzések ✓ Sz. K.                        

Matematikai és logikai játékok – Alap 

Pedagógiai Központ 

✓ W. F.-né                

✓ P. T.-né                 

Kerületi gyermekvédelmi munkaközösség ✓ Sz. A.                  

Kerületi óvodavezetői munkaközösség ✓ M.-né W. A.                       

Pompás Napok – nevelés játékkal, mesével ✓ Z-né. Sz. Z.  K.É.; M.Á.; 

B.I.;                           

Népi kismesterségek ✓ M.-T. B.                      

 Játékra fel! ✓ V.G.; Sz. K.; J.I.; 

Kézenfogva Alapítvány (akk.) ✓ B-né R.K.; L.I., J.I. 

Boldog Óvoda képzés ✓ Sz. A.; M.W.A.; J. Zs.; 

Dajka képzés V.I. 

 

 

 

A betervezett továbbképzésre jelentkező kollégák (és szakvizsgára jelentkezők) sikeres 

vizsgát tettek. 

Ebben a nevelési évben több képzésnek is helyet adott intézményünk: 

➢ Bosu Kids Instruktor képzés – a kerület más óvodáiból is érkeztek hozzánk kollégák 

➢ Pompás mesenapok akkreditált képzésnek adott intézményünk helyet 

 

Több pályázati programot is megnyert óvodánk: 

➢ Digitális jólét program által kiírt pályázat – „Okos Óvoda” 

➢ Boldog Óvoda cím 

➢ „Biztonságos óvoda” cím elnyerése folyamatban van – a pandémiás helyzetre való 

tekintettel a szervezés folyamatosan változik.  
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VII. Vezetői ellenőrzés 

Az ellenőrzés alapja: 

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

követése 

Az ellenőrzés célja volt: 

• Az eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése 

• Erősségeink, hiányosságaink feltárása, az ebből adódó további feladatok 

meghatározása 

• A kitűzött feladatok és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek 

visszacsatolása az óvoda működési folyamatába 

• A korszerű, hatékony módszerek beépülésének, alkalmazásának nyomon követése a 

nevelőmunka során 

Az ellenőrzés feladata volt: 

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

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

működő gyakorlattal 

• Az elvárások és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek 

visszacsatolása az óvoda működési folyamatába 

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

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

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

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

és intézményi szinten is fejlődést elérni. 

A belső ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés tapasztalatai alapján fejlesztendő területek, 

fejlesztési javaslatok: 

- Informatikai tudás erősítése; 

- Tudatos tervezés megvalósítása, csoport, egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembevétele 

- Tanulásszervezési eljárások, módszerek ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
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Elemző értékelés, elért eredmények, fejlesztés iránya: 

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

kollégák támogatásával rugalmasan alkalmazkodtak a nem kis közösségünkhöz, a 

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

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

nagyságot elfogadni és alkalmazkodni hozzá. Köszönöm kitartásukat! 

Sajnos ezt a nevelési évet 4 óvodapedagógus hiánnyal kezdtük, év közben 1 óvodapedagógus 

érkezett hozzánk, aki hamar beilleszkedett közösségünkbe.  

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

Nyitottság, elfogadás, támogató, befogadó attitűd jellemzi őket. Teljesítményük idén is 

elismerésre méltó volt, mivel minden csoportban jelen van az integrálás és sajnos nagyon sok 

BTMN-es, SNI-s és kiemelt figyelmet igénylő, valamint olyan kisgyermek, akinek nincs 

kódja, de mi tudjuk, hogy MÁS, ill. a vizsgálata folyamatban van. Több kisgyermek „egy 

emberes”, fontos, hogy egy felnőtt (ped.asszisztens) csak vele foglalkozzon. Ezek a 

gyermekek esetenként a többi kisgyermek mindennapjait is megnehezítik, és sajnos egy-egy 

csoportban 2-3 ilyen kisgyermek is van. Nem könnyűek ezeknek a csoportoknak a 

mindennapjai, igyekszünk őket támogatni. Köszönöm minden kollégám munkáját. 

 

Fejlesztés iránya: 

✓ kiemelten fontos a csoportokban együtt dolgozó kollégák folyamatos napi szintű 

párbeszéde; (ez fontos óvoda szinten is!) 

✓ csoporton belül és óvoda szinten egyaránt az együtt gondolkodás, 

véleménynyilvánítás, egymás véleményének a tiszteletben tartása, közös megoldások 

keresése a kompromisszum készség, emberség; 

✓ szakmai nyelvezet használata; 

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

tegező stílus elutasítása; 

Pedagógiai asszisztenseink maximálisan, lelkiismeretesen látják el feladataikat, valóban az 

óvodapedagógusok jobbkezei. Jelenleg több pedagógiai asszisztens dolgozik óvodánkban. 

Sajnos ebben a nevelési évben is sok BTMN-es, SNI-s, a magatartás és pszichés 

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

munkájukra kiemelten szükség van. Az óvodapedagógusok a csoportos tevékenységekre 

tudtak fókuszálni, mivel megvalósult az egyéni bánásmód, az inkluzív nevelés, a befogadás, 

az egyénre való odafigyelés. Feladataikat szinte önállóan, kompetencia határaikon belül látták 

el, besegítettek az óvodai dekoráció elkészítésébe és esetenként a dajka néni munkáját is 

támogatták. Munkájukat szakmai alázat jellemzi és mintaértékű a gyermekek számára.  Egy 

pedagógiai asszisztens rejtett adottságokkal is rendelkezik – fejlesztő játékokat készít 

óvodásoknak. Ezt megtudva szakmai megbeszélést folytattunk vele és megbíztam, hogy egyes 

játékötleteit mutassa be az óvodapedagógusoknak, majd a pandémia adta lehetőségeket 

kihasználva megbíztam, hogy játékait készítse el a csoportoknak ez idő alatt. Öröm volt látni 

kiteljesedését. Köszönöm neki és minden kollégájának munkáját. 

 

A dajka nénik teherbírása és szorgalma (szinte majdnem mindenkinek) példaértékű. 
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A nevelési év közben több változás is történt, egyes csoportokból dajka nénik mentek el, de 

szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert fantasztikus elhivatott, gyermekszerető, munkáját 

alázattal végző, mosolygós kollégák érkeztek hozzánk. 

Többnyire idén is megvalósult a csoportban dolgozó 3 ember összehangolt munkája és a 

csoport mindennapi életét – a pedagógiai munkát is – maximálisan támogatták, segítették. 

Szeretetteljesen, elfogadó, támogató magatartással fordultak a gyerekek irányába. A 

folyamatos ellenőrzés által felmerülő problémák – pl.: munkamorál – megbeszélésre kerültek 

és további ellenőrzéseket vontak maguk után. Sajnos esetenként több ellenőrzésre és 

figyelmeztetésre is sor került. 

A kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a dajka nénikre nagyon sok feladat hárult a 

nevelési év második felében. A napi többszöri takarítás és az intézmény folyamatos 

fertőtlenítése igen komoly feladatot rótt a dajka nénikre. Köszönet nekik azért is, mert az 

intézmény működése közben kellett a szokásos évi nagytakarítást elvégezniük. 

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

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

eredményesen ellátni feladatainkat. Köszönöm munkájukat! 

Fejlesztés iránya: 

✓ újra gondolt, részletesebb munkaköri leírás elkészítése; 

✓ munkaterületek igazságosabb elosztása; 

✓ könnyíteni a terheken a rugalmas munkaszervezéssel – természetesen közös 

egyeztetéssel, kompromisszumokat elfogadva, megfelelő feltételek megteremtésével – 

igazságosan; 

✓ ellenőrzések folyamatosságának megszervezése- jól végzett munka elismerése, 

kiemelése, azonnali visszajelzés. (pozitív és negatív) 

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

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

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

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

tervezetének elkészítésekor, év közben a pénzügyi helyzet alakulását igyekezett figyelemmel 

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

helyettesekkel egyeztetve jelentette és a megfelelő helyeken rögzítette. 

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

beszámolt róla.  

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

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

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

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

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

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

munkájukat! 

Fejlesztés iránya: 

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

ismerete elengedhetetlen az esetleges hiányzásokra gondolva - az óvoda életének 

zökkenőmentes működése végett. 

A vezetőhelyettesekkel munkánkat igyekeztünk összehangolni, bár ez nem mindig tudott 

megvalósulni a fokozott leterheltségből kifolyólag. (fentebb megfogalmazottakból kiindulva)  
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Az első évünk volt a vezetőség tagjaival közösen, amit az összefogás jellemzett, törekedtünk 

egymás támogatására és mindenki a maximumon igyekezett teljesíteni. Sok minden 

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

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

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

Szervezetfejlesztés: 

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

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

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

végén…stb.  

✓ Fontosnak tartom a közösen megélt ünnepeket, kirándulásokat – élményeket – 

amelyek kizökkentenek minket a mindennapi rohanásból; 

✓ közösen segíteni a minősítésre készülő kollégát, majd vele közösen megélni a sikereit, 

osztozni a boldogságában; 

✓ közös adventi gyertyagyújtás – óvoda szinten. 

Fejlesztés iránya: 

✓ információáramlás csatornáinak jó megválasztása, 

✓ beszélgetős körök kialakítása, közös torna…stb; 

✓ egymás munkájának mélyebb megismerése, elismerése, egymás elfogadása; 

✓ belső kommunikációs csatornák fejélesztése – vezetés körében. 

 

VIII. Ünnepek, hagyományok, rendezvények 

Tartalom Cél Felelős Ideje Megjegyzés 

Közös nagytakarítás  Takarítási hetek  Sz. A. 2019.09.23. Megvalósult 

P.P.-nek megfelelő 

zenei élmény 

nyújtása 

Zene világnapja 

(zenei anyanyelv) 

óvodai 

rendezvény 

M. Á. 

Csoportos 

óvónők 

2019.10.01. Megvalósult 

 Állatfajták 

megismerése, 

ismerete,  

Állatok világnapja 

 
Sz . A. 2019.10.04. Megvalósult 

Erkölcsi nevelés 
Aradi vértanúk 

emléknapja  

A és B épület 

dekorációs 

felelős  

2019.10.06. Megvalósult 
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Magyar 

néphagyományok 

ápolása 

Tökhét 

(néphagyomány 

ápolása)  

Csoportos 

óvónők 

2019.10.14-

18. 
Megvalósult 

Néphagyomány 

ápolása 

Márton nap 

Néphagyomány 

ápolása 

Csoportos 

óvónők 
2019.11.11. Megvalósult 

Karácsony várásával 

érzelmi nevelés  

Betlehemezés, közös 

gyertyagyújtás 

Advent 

 

Csoportos 

óvónők,  

2019.12.02. 

2019.12.09. 

2019.12.16. 

2019.12.23. 

Megvalósult 

Gyümölcsfa ágának 

hajtatása,  

Borbála nap 

(néphagyomány 

ápolása) 

 

Csoportos 

óvónők 
2019.12.04. Megvalósult 

Ajándékkészítés, 

díszítés, dekorálás, 

Mikulásvárás  

 

Mikulás 

(egyházi és népi 

hagyomány 

ápolása)  

F.-né K. I. 

W. F.-né 
2019.12.06. Megvalósult 

Búza hajtatás-

termékenységjóslás 

Luca napja 

(népszokások 

megismerése) 

 

Csoportos 

óvónők 
2019.12.13. Megvalósult 

Gyermekmunkák 

készítése, gyűjtése 

Adventi hangulatban 

vásár az aulában 

Adventi vásár  

(hagyomány 

teremtése) 

 

Csoportos 

óvónők, 

W. F.-né 

H. A. 

2019.12.11 

-12. 
Megvalósult 

Karácsonyfa állítás, 

Ünnepi hangulat, 

karácsonyi 

hangulatélmény 

Karácsonyi 

ünnep, 

karácsonyfa 

állítás 

(keresztény ünnep 

magyar 

hagyományainak 

ápolása) 

 

K. É. 

Csoportos 

óvónők 

2019.12.17. Megvalósult 

Bizakodó jövőkép 

felkeltése 

Vidám köszöntők, 

jóslások,  

Újév 

(néphagyomány 

ápolása) 

 

Csoportos 

óvónők 
2020.01.06. Megvalósult 

Karácsonyfa bontása 

Háromkirály-járás, 

farsangi készülődés 

kezdete 

Vízkereszt 

(magyar 

hagyományok 

ápolása) 

 

Csoportos 

óvónők 
2020.01.06. Megvalósult 
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Mesemondás 

népmesék 

megismertetése, 

kerületi rendezvényre 

történő válogatás 

Kerekerdei 

Mesemondó 

Találkozó 

Kárpát-medence 

népeinek meséi  

 tehetséggondozás,  

 

Szervezők:    

J. Zs., P.-né 

B. E. 

 

Felkészítők 

2020.01.23 

-24. 
Megvalósult 

Időjárás 

népszokásainak 

megismerése (medve) 

 

Gyertyaszentelő 

Csoportos 

tevékenység 

Csoportos 

óvónők 
2020.02.02. Megvalósult 

 

Tavasz közeledtének 

megfigyelése 

Bálint nap 

(néphagyomány 

ápolása) 

 

Csoportos 

óvónők 
2020.02.14. Megvalósult 

Időjóslási szokások 

megismerése, 

Szólás, közmondás 

 

Jégtörő Mátyás 

napja 

Csoportos 

tevékenység 

Csoportos 

óvónők 
2020.02.24. Megvalósult 

Magyar 

hagyományok 

megismertetése,  

 

Farsang 

(néphagyomány 

ápolása, művészeti 

nevelés) 

 

Csoportos 

óvónők 
2020.02.11-  Megvalósult 

Dramatikus játék 

(pedagógus tisztelete) 

Gergelyjárás 

(néphagyomány 

ápolása) 

 

Csoportos 

óvónők 
2020.02.24. Megvalósult 

A 2020.03.18-tól kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a működési tervben is 

betervezett -már meglévő hagyományaink és zöld ünnepek, jeles napok – rendezvényeink, 

programjaink (óvodai, csoportos, családi és kerületi) sajnos elmaradtak. Intézményünk volt 

az ügyeletes óvoda, ebből kifolyólag egy, esetenként több csoport üzemelt (kis létszámmal) így 

a zöld ünnepeket és jeles napokat velük megünnepeltük. 
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IX. Az óvoda szolgáltatásai voltak 

 

Téma Vezeti  időbeosztás 

Kézműves 
K. I.-né 

P. T.-né 
kedd 

Torna O. F.-né csütörtök 

Úszás   

Néptánc U. A. hétfő 

Jóga M.M.É. hétfő 

Ovi foci D. D. szerda 

Logopédia A-B. ép. 
G.  P. 

B. A. 
naponta 

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

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

Pszichológus Dr. P.-né Ü. M. 
hétfő 

szerda 

Utazó gyógypedagógus K. E. K-Sz 

Utazó logopédus É. B. tervezés 

 

 

A nevelési év elején úszóoktatónk bejelentette, hogy gyermekáldás elé néz. Sajnos a 

folyamatos álláshirdetésnek sem volt eredménye, mert ebben a nevelési évben az úszás 

tevékenység délelőtt és délután is elmaradt.  

 

 

 

A délutáni külön „foglalkozásokat” a családok gyermekeik részére ebben a nevelési évben is 

nagy számban vették igénybe. Örömmel töltött el minket, hogy gyermekeink nagyon jól érezték 

magukat a tevékenységeken és a „tehetség csíráink” még jobban ki tudtak bontakozni. 

Sajnálattal töltött el minket, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel ezen tevékenységeket 

is meg kellett szüntetni 2020.03.18-tól. 
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X. Tervezett felújítások és szakmai fejlesztések voltak 

Ebben a nevelési évben folytattuk a már megkezdett eszközbeszerzést és ismét a praktikusság 

az esztétikum volt a kitűzött célunk, és törekedtünk a kollégák véleményének a kikérésére 

(mire lenne szükségük), de nagy intézmény révén nem mindig ez volt a döntő szempont.  

 

 

Megvalósultak: 

 

 
fejlesztés tervezett megvalósítója 

Textíliák pótlása, cseréje ✓ óvodai költségvetés 

Szőnyegek folyamatos cseréje ✓ óvodai költségvetés 

Homokcsere ✓ FIÜK 

Homokozó takaró pótlása, cseréje ✓ FIÜK 

Fejlesztő játékok csoportoknak ✓ óvodai költségvetés 

ÁPISZ beszerzés csoportoknak ✓ óvodai költségvetés 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos eszközök ✓ óvodai költségvetés+ pályázat 

Tornaeszközök fejlesztése ✓ óvodai költségvetés 

 Munkacipő és munkaruha pótlása, cseréje ✓ óvodai költségvetés 

Karácsonyi (magnók, hifi berendezés, 

karácsonyi fényfüzérek) és egyéb műszaki 

termékek (porszívók, hűtőszekrény, stb.) 

beszerzése 

✓ óvodai költségvetés 

Számítógép korszerűsítés ✓ óvodai költségvetés 

Óvodai kirándulás ✓ óvodai alapítvány+ pályázat 

Óvodai rendezvény ✓ óvodai költségvetés+ pályázat 

Óvodai – csoportos - bútorzat fejlesztése ✓ óvodai költségvetés 

Sötétítő és nylon függönyök cseréje ✓ óvodai költségvetés 

Gyermek, konyhai edényzet pótlása ✓ óvodai költségvetés 

Szakkönyvek – könyvtár fejlesztés 

+csoportoknak 
✓ óvodai költségvetés 

Óvodai dekoráció ✓ óvodai költségvetés 

Használati tárgyak beszerzése: salgó polcok, 

vasaló állvány, irodai felszerelések…stb. 
✓ óvodai költségvetés 

Informatikai beszerzések ✓ óvodai költségvetés 

Óvodai ágyneműk beszerzése ✓ óvodai költségvetés 
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XI. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Óvoda – család kapcsolat 

Célunk volt: 

✓ A kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítása. 

✓ Alapja a nyitottság, elfogadás, őszinteség. 

✓ Kapcsolattartás formái voltak: fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok, családi és 

óvodai rendezvények, egyéni tájékoztatás a gyermek fejlettségéről. 

✓ Szülői munkaközösségi megbeszélések – óvodapedagógusok és vezetés. 

✓ Nagyszülők folyamatos bekapcsolása az óvodai életbe.  

✓ Szülői észrevételek, javaslatok felhasználása a hatékonyabb nevelőmunka érdekében. 

 

Iskola – óvoda kapcsolat 

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

Iskolával tart fent szorosabb kapcsolatot.  

✓ Megvalósultak iskolalátogatások 

o gyermekekkel csoportosan iskolalátogatás, 

o óvodapedagógusok iskolalátogatása, 

o iskolások „színházi” előadása óvodásoknak. 

✓ Iskolai bemutatkozás az óvodánkba járó szülők részére, első osztályos volt 

óvodásainkról visszacsatoló információk. 

✓ Óvodai bemutató tevékenység látogatása – tanító nénik jöttek hozzánk – közös 

megbeszélés, eszmecser 

Bölcsőde – óvoda kapcsolat 

✓ Leendő óvodás létszám iránti érdeklődés – körzetes gyermekek. 

✓ Bölcsődei vezetőkkel közös egyeztetés, értekezlet a vezetőkkel. 

Fenntartó – HUSZI – FIÜK kapcsolat 

✓ Kapcsolattartás formái 

o szakmai feladatok, 

o operatív feladatok, 

o stratégiai feladatok. 

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

irányító szerve a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete. 

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

Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának vezetője és az Intézményfelügyeleti Csoport 

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

munkámat támogatták. Köszönöm nekik. 
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FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység – Budapest Főváros 

Kormányhivatala IX. Kerületi Gyámhivatal 

Az óvodai szociális segítővel továbbra is jó kapcsolatot ápolunk. Több megbeszélésünk is 

volt az első félévben és még a pandémiás helyzet kialakulása előtt is az Ő támogatásával.  

Folyamatosan segítette munkánkat, támogatta a kollégák munkáját – esetmegbeszélésekkel, 

részt vett közös egyeztetéseken a családokkal, ill. Ő is kezdeményezett fogadóórákat. Sajnos 

idén is több kirívó és kritikus eset volt ebben a nevelési évben is, amelyben segítő jobbot 

nyújtott számunkra.  

Óvodánk pszichológusa, Logopédusa, Utazó gyógypedagógus, Fejlesztő Pedagógus 

A logopédus kollégák munkája példaértékű volt ebben a nevelési évben ugyan úgy, mint a 

fejlesztőpedagógusok és utazó gyógypedagógus és logopédus munkája is. Óvodánk 

pszichológusa igyekszik a kollégákkal partneri kapcsolatot ápolni és szakmai segítséget 

nyújtani, de ez még nem mindig zökkenőmentes.  

A járványhelyzet alatt a kollégák online dolgoztak, mi a pszichológus kolléganővel ez idő alatt 

is tartottuk a kapcsolatot és kölcsönösen segítettük egymás munkáját. 

Testvéróvodánkkal – Csíkszeredai Micimackó Óvoda 

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

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

Ebben a nevelési évben tervbe vettük, ellátogatunk hozzájuk, de sajnos a kialakult járványügyi 

helyzet miatt ez nem tudott megvalósulni! 

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

számukra friss szakirodalmat a Kerekerdei Mesemondó Találkozó alkalmával.  

XII. Óvodásaink életét támogató lehetőségek voltak 

Alapítványunk 

Alapítványunk a családok támogatásával gyarapodott: 

- adó 1%-a 

- alapítványi rendezvényeken történő támogatás 

- alkalmi támogatások 

Alapítványunkkal a következőket támogattuk: 

• kirándulás valamennyi óvodásunk számára, igény szerinti belépőjegy vásárlása 

• óvodai egyen pólók óvodásainknak óvodán kívüli rendezvényekre 

• óvodai rendezvényekre ajándékok, eszközök 



 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Beszámolója 2019-20. 

27 

 

Állandó támogatóink: 

Óvodásaink életét, rendezvényeinket támogató cégek támogatják évről évre összességében 

kb. 500.000 Ft értékben: 

- irodaszer, nyomdai munkák 

- cukrászsütemények,  

- gyermekirodalom, szépirodalom, ajándéktárgyak 

- növények, virágládák 

- festék, felújítások 

Támogatók listája:    Kello Tankönyvcentrum               

 Comet Medai Kft. 

 Kossuth Kiadó                                                 

 Duna Könyvklub 

 Digitalnyomda.eu 

 Nándori Cukrászda 

 Eisberg Kft.            

 

Bozsik Program: 

 

Program kiírója: MLSZ OTO MOL 

Elnyert támogatás: 40.000.- 

Vásárolt termékek: labdák, bója készlet, mini gát, koordinációs létra 

A megvalósított program: OTP MOL BOZSIK OVIFOCI PROGRAM 

 

Pályázatok: 

 

2019/2020. NEVELÉSI ÉV FENNTARTÓI PÁLYÁZATAI 

Pályázat 

kiírója 

Elnyert 

támogatás 

összege 

A pályázati 

forrás 

felhasználása 

A megvalósított 

pályázati program 

Megjegyzés 

Bp. Főv. IX. 

ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

500 000.-Ft. 

„Orff 

munkásságának 

nyomában” 

A támogatásként elnyert 

összeget felhasználtuk az 

intézmény dolgozóinak 

tanulmányi kirándulására 

Felhasznált összeg 

összesen:  

500.000.- Ft. 
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Bp. Főv. IX. 

ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

800.000.- Ft 

Intézményi zöld 

program 

megvalósítása 

VVKB. 2852019.(IX.25.) 

határozat szerint a forrást 

felhasználtuk 

magaságyások 

beszerzésére. 

Felhasznált összeg 

összesen:  

100.000.- Ft 

A pályázaton elnyert 

összegből 700.000.- Ft-ot 

visszafizettünk 

 2020 márciusában 

kialakult pandémiás 

helyzet miatt a fent 

maradt 700.000.- Ft 

felhasználásának 

idejének módosítását 

kérvényeztük -meg is 

kaptuk-, de sajnos a 

pandémia miatt az őszi 

kirándulásokat sem állt 

módunkban 

megszervezni.  

Bp. Főv. IX. 

ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

250.000.-Ft. 

Óvodai „BOSU” 

képességfejlesztő 

eszköz 

beszerzése 

ESZSB. 33/2019. 

(III.06.) határozat szerint 

a forrást felhasználtuk 8 

db BOSU KIDS Trainer 

beszerzésére 

Felhasznált összeg 

összesen: 

250.000.- Ft. 

A pályázaton elnyert 

összeget 100.000 Ft-tal 

egészítettük ki. 

 

Bp. Főv. IX. 

ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

210.000.-Ft. 
Óvodai 

sporteszköz  

ESZSB 31/2019.(III.06.) 

határozat szerint a forrást 

felhasználtuk 

egyensúlyozó 

mozgásfejlesztő eszköz 

beszerzésére 

Felhasznált összeg 

összesen:  

208.710.-Ft 

(1290.-Ft visszafizetésre 

került.) 

 

 

 

Bp. Főv. IX. 

ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

120.000.- 
Óvodai 

egészségnap 

ESZSB 31/2019.(III.06.) 

határozat szerint a forrást 

felhasználtuk a csoportok 

részére vásárolt 

citrusprésre. 

Felhasznált összeg 

összesen:  

119.330.-Ft 

(670.-Ft visszafizetésre 

került.) 
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XIII. Melléklet
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1. Zenei munkaközösség 2019/20 éves terv értékelés 

A zenei munkaközösség éves vállalt feladatai közül idén újra sikeresen szerveztük meg a 

Zene világnapján az Ádám Jenő Zeneiskola növendékeinek koncertjét. Kicsiknek és 

nagyoknak vidám zenés délelőttjük lehetett ezen az alkalmon. Továbbra is szeretnénk 

megtartani ezt az együttműködési formát a zeneiskolával és változatos programokat alakítani 

a zenekarral. Idén már meghívást kaptak nagycsoportosaink a zenekar Adventi koncertjére, 

aminek lebonyolítását szintén a zenei mk. szervezte. 

Éves vállalt feladataink közül nagy örömmel tettünk eleget a Benedek Elek mesemondó 

találkozón való részvételnek, a találkozó „mese-szüneteinek” zenés játékos színesítésével. A 

mk. csapata nyitott az új kreatív zenés játékok tanulására, így idén is változatos repertoárral 

tudtunk a résztvevő mesemondók és a hallgatóság számára szolgálni. Sokat fejlődött a 

munkaközösség csapata kétszólamú éneklésben az évek és a felkészülés során és a tagok 

széleskörű rálátása a ritmusjátékokra, kreatív ötleteket hozott, amit meg is valósíthatunk. 

Idén szakmai életünk fő profilja a zenei nevelés volt. Két nevelői értekezletünk is a témával 

foglalkozott, ami előzetes beszélgetések, felmérések alapján az óvodai ének zene elméleti és 

gyakorlati felelevenítése az ének módszertanra új nyitott szemlélettel való ránézés mentén 

alakult. A téma feldolgozása és elővezetése a zenei mk. vezetőjének feladata volt. A nevelői 

értekezlet technikai részének létrehozásában (felvételek válogatása, videók vágása stb.) 

segítséget tudtunk nyújtani egymásnak a zmk. egyik tagjával.  Jól tudtunk együttműködni és 

tanulni is tudtunk egymástól így tartalmilag és szerkezetileg is nagyon jól összerakott 

anyaggal sikerült gazdagítani a terület módszertani áttekintését. Fontosnak tartom a személyes 

részvételt, tapasztalást, így nagy hangsúlyt fektettem a felnőtt gyakorlati részre. A 

visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy az elmélet és a gyakorlat azonnali összekapcsolása 

érdeklődés felkeltő és inspiráló az új ismertek egyéni keresésében is.  A csoportban tartandó 

gyermekgyakorlatok helyett a 2. nevelői értekezleten, pedagógus kollégák tereztek egy-egy 

témában zenés foglalkozást Ez egyrészt óvodai programjaink sűrűsége, másrészt az első 

nevelői értekezlet tapasztalatai alapján alakult így. A nevelési évben két alkalomra tervezett 

délutáni kreatív zenei gyakorlat is zenei módszertárrá alakult ezen tapasztalatok alapján. A 

kollégákkal a különböző zenei fejlesztési területek elméletét és gyakorlatát ismételtük át, 

segítve ezzel az ének zene énekesjáték tervezését a mindennapokban. 

 

Zenei munkaközösségünk tagjai ezt az évet működésünk alapján hatékonynak élték meg. 

Tervezett feladatainkat többnyire a tervek szerint, alkalmanként rugalmasan alakítva a 

mindennapokhoz, meg tudtuk valósítani. Munkaközösségünk a jövőben is szívesen részt vesz 

a Benedek Elek mesemondó találkozó színesítésében, egy-egy óvodai program zenei 

támogatásában. A tagok közül ketten továbbra is felajánlják, hogy igény szerint, előzetes 

megbeszélés alapján, nyitottá teszik csoportban vagy a zeneteremben tartott énekes 

foglalkozásaikat, így a kollégák hospitálhatnak náluk. 

 

Budapest, 2020.08.27. 

                                                                                                             Márton Ágnes   

                                                                                                                   mk. vez. 

bukovszki.andrasne
Kiemelés
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2. Kézműves foglalkozás éves értékelés 2019/2020 

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

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

munkákat a foglalkozás után hazavihették a gyermekek, ami mindig nagy öröm számukra és 

szüleiknek is, hisz munkájuk gyümölcse kézzel fogható. Sajnos az idei évben hamarabb 

befejeződtek a foglalkozások a koronavírus járvány miatt, így nem jutottunk el a tervezett 

tevékenységek megvalósítására és befejezetlen alkotások is maradtak a kézműves műhelyben. 

Nagyon sajnálom, hogy az idei évben nem volt akkora érdeklődés a foglalkozás iránt, mint 

korábban, így 11 gyerekkel kezdtük meg a foglalkozásokat. Néhányan már tavaly is jártak, 

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

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

képességeiket szem előtt tartva az ügyesebbeket aprólékosabb, bonyolultabb művek 

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

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

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

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

segítség volt a gyerekek számára, hogy ketten vezettük a foglalkozásokat (nyugdíjas kolléga), 

mert így csökkent a segítséget igénylő gyermekek várakozási ideje és esetleges betegség 

esetén sem maradtak el foglalkozások, mert az egyikünk rendelkezésre állt. Az alkotás 

folyamatában a gyerekek megismerhették a saját képességeiket, ezáltal alakult énképük. Az 

önálló tevékenység nagy hatással volt az önbizalmukra, magabiztosságukra, önállóságukra is. 

Fejlődött a gyermekek kézügyessége, finommotorikája, szem-koordinációja, kreativitása, 

esztétikai érzékük. Lehetővé tettük, hogy minél szélesebb körben ismerkedjenek meg a 

kézműveskedéssel, a természetes anyagok felhasználásával. Bővítettük ismereteiket a jeles 

napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokkal, hagyományos tevékenységekkel, 

megismertettük az ezekhez kapcsolódó jelképeket. Rávezetéssel, beszélgetéssel felfedeztettük 

a szűkebb és tágabb környezetük hagyományait. Céljainkat, mely a népi kismesterségek 

megismertetése, megszerettetése és ezáltal a tehetséges gyerekek kreativitásának 

kibontakoztatása volt, elértük. A gyermekek várták a foglalkozásokat, szívesen 

tevékenykedtek, alkottak és ezt szüleik is megerősítették.  

Papp Tamásné óvodapedagógus                              

Budapest, 2020. május 06.                                                                  foglalkozás vezető 
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3. Önértékelési csoport 2019/2020 év értékelése 

 

Elkészült és elfogadásra került a 2019/2020 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 előkészítették. A dokumentációk (eredmények, erősségek és fejlesztendő területek, 

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

megtekinthetőek, illetve egy kolléga anyaga az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 

felületre is feltöltésre került. 2 kolléga önértékelését nem sikerült a kialakult pandémiás 

helyzet miatt befejezni. 

Pedagógusi Tanfelügyeleti ellenőrzés ebben a nevelési évben az óvodavezetőt érintette. 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt.  

A látogatás előtt a vezető önérétkelése megvalósult és az O.H. felületére feltöltésre került. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés sikeresen lezárult, és a tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításait 

feltöltöttük Az óvoda honlapjára a vezetői önfejlesztési tervvel és megküldtük a Fenntartónak 

is. 

A 2018/19-es nevelési évben Minősítő Vizsgára jelentkezett kolléga 2019. őszi gyakorlati 

ellenőrzése megvalósult, sikeres vizsgát tett. Átsorolása 2020. január 1-től megtörtént. 

A 2019/2020 nevelési évben két gyakornok kolléga és egy PedI.-Ped II-be minősülő kolléga 

minősítése a kialakult pandémiás helyzet miatt elmaradt a következő nevelési év őszén fog 

megvalósulni a minősítésük. 

A nevelő testületet folyamatosan tájékoztatjuk a minősítő eljárás és a tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel kapcsolatos információkról, kötelezettségekről és lehetőségekről. Célszerűnek 

tartjuk, hogy folyamatos legyen a jelentkezés a minősítési eljárásra. 

2020. február 15-ig 3 óvodapedagógus kolléga jelentkezett minősítési eljárásra. 

A munkaközösség figyelemmel kísérte a törvényi változásokat azoknak eleget tett. 

 

Bp.2020.08.27. 

 

                                                                                                       Horogh Alexandra 

                                                                                          Önértékelési Munkacsoport vezető 
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4. MAGYARNÉ WILLINGER ANDREA 

óvodavezető 

 

FEJLESZTÉSI TERV 

 

2020.  

 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 
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Fejlesztési terv 

 

Pedagógus/Intézményvezető neve: Magyarné Willinger Andrea 

Pedagógus/Intézményvezető oktatási 

azonosítója: 

77586624588 

Önfejlesztési terv neve/azonosítója: L5IJUUXNSBZ7MOI7 

Önfejlesztési terv kezdő dátuma:  2020.03.01. 

Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2022.06.15. 

 

Projekt neve/azonosítója12: Önértékelés 

Projekt célja, indokoltsága:  
 Fejlesztendő területek meghatározása az 

intézményben keletkezett dokumentumok 

alapján  
 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 2020.09.31. 

2021.03.01. 

2021.09.31. 

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Fejlesztendő terület: Önértékelés – folyamatos reflexió; vezetői erősségek és fejlesztendő 

területek meghatározása (időgazdálkodás, feladatok pontosítása, határidőre 

elkészítése…stb). A fejlődési lehetőségek meghatározása, gyakorlati megvalósítása. 

A feladat: Rendszeres önértékelés, önreflexió 

Feladatok pontos elvégzése, határidők 

betartása, ütemezése 

A feladat végrehajtásának módszere: Tevékenységek elemzése, eredményességi 

vizsgálat, reflexió – következtetések 

levonása. Elemzés, beszélgetés, értékelés 

A feladat elvárt eredménye: Fejlődik az önértékelés, következetesség, 

együttműködési készség, javul az idővel 

való gazdálkodás (időbeosztás). 

Vezetői kompetenciák fejlődése. 

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Nevelőtestület, vezetés 

  

Fejlesztendő terület: Az elvárások egyértelmű megfogalmazása és 

a nevelőtestület, alkalmazotti közösség 

feladatainak határozott megfogalmazása – 
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egyenlő teherviselés  

Feladat: Hatékonyabb munkamegosztás 

Az elvárások megfelelő módon történő 

kommunikálása (érthető, egyszerű, konkrét, 

világos…stb) 

Hatékony idő és emberi erőforrásra való 

törekvés; a kollégák megfelelő értékelése, 

pozitívumok kiemelése, elismerése, 

esetenkénti negatív észrevételek konkrét 

megfogalmazása. 

Egyéni képességek megismerése és a 

képességeknek megfelelő feladat adás, 

megbízatás – munka érdemi azonnali 

elismerése 

A feladat végrehajtásának módszere: Megfigyelés, tapasztalás, tárgyalás, feladat 

leosztás, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés, 

elemzés,  

A feladat elvárt eredménye: A munkaközösségek működése és a 

műhelymunka, csoportos tevékenységek 

hatékonyabbá válnak – csapatmunka alakul 

ki. Mindenki megtalálja azt a feladatot 

melyben ki tud teljesedni – elismerve érzi 

magát, érzi, hogy a csapat egyenértékű tagja, 

képességeinek megfelelő feladatot 

kaphatott. 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Folyamatos 

  

Projekt neve/azonosítója12: Önértékelés 

Projekt célja, indokoltsága: Fejlesztendő területek meghatározása az 

intézményben keletkezett dokumentumok 

alapján 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 2020.09.31. 

2021.03.01. 

2021.09.31. 

Az intézmény startégiai vezetése és operatív irányítása 

 
Fejlesztendő terület: A jogszabályok folyamatos (naprakész) figyelemmel való kísérése, és 

ennek megfelelően a dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, kollégáknak információk 

átadása. 

A feladat: Jogszabályi változások nyomon követése 

A feladat végrehajtásának módszere: Kiadványok – Iskolaszolga, Óvodai 

jogfutás…stb -, olvasása, szakmai 

fórumokon, továbbképzéseken való 

részvéte. 

IKT eszközök alkalmazása – net.jogtár  

figyelemmel kísérése 
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A feladat elvárt eredménye: A dokumentációk időre történő 

felülvizsgálata, frissítése, módosítása. 

Naprakész információ átadásaa kollégáknak, 

folyamatos tájékoztatás. 

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Vezetőség, nevelőtestület, 

Fejlesztendő terület: 

 

 

 

 

A feladat: 

Kommunikációs torzulások, információ 

elhajlások kiküszöbölése, ill. a két irányú 

kommunikáció hatékonyabbá tétele. 

 

 

A két irányú kommunikáció javítása és a 

kommunikációs csatornák bővítése az 

intézményben.  

A feladat végrehajtásának módszere: Értekezletek, megbeszélések, ill. új 

csatornák „beiktatása” (IKT eszközök 

alkalmazása…stb). Azonnali helyzet 

reagálás, konfliktus kezelés. 

A feladat elvárt eredménye: Javul a kommunikáció, egymás munkájának 

megbecsülése a csapat munka. Az 

információ áramlás javul, információ 

átadása „torzulás mentessé” válhat. 

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos 

adott napon történő megbeszélés, IKT 

eszköz alkalmazása, feljegyzések készítése 

munka megbeszélésekről, folyamatos 

tájékoztatás megszervezése 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Vezető, vezetőség, alkalmazotti közösség 
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XIV. Jegyzőkönyv 
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XV. Megismerési záradék 
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